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RESUMO 
 

 
Essa dissertação é o resultado final de uma pesquisa que teve como pressuposto a 
necessidade de investigar as dinâmicas e práticas sociais de jovens no contexto de 
uma periferia urbana. Compreendendo que existe uma polifonia de sentidos para o 
tempo da juventude, a proposta foi relacionar os vários modos de “ser jovem” aos 
desdobramentos decorrentes da experiência de viver na periferia. A pergunta 
norteadora do trabalho foi: “que lugar o ‘viver na periferia’ ocupa como gerador de 
experiências de vida?”. O método pelo qual se buscou essa resposta foi o 
etnográfico, enfocando os modos de interação dos jovens, suas práticas e valores, 
relações com o mundo e representações de si e do outro. O campo empírico da 
pesquisa foi o Parque São João, bairro localizado na periferia da cidade de 
Paranaguá, Paraná. O trabalho de campo foi realizado em duas etapas, sendo que a 
primeira, de caráter exploratório, durou aproximadamente um mês e teve o objetivo 
de lapidar um pré-projeto de pesquisa. A segunda de caráter definitivo se estendeu 
por três meses e buscou acompanhar os jovens em suas interações sociais 
cotidianas estabelecidas, inicialmente, no espaço da esquina do bairro. Os 
resultados obtidos através do relacionamento entre os conceitos de juventude e 
periferia, atravessados pela noção de experiência social, demonstraram que os 
jovens do grupo desenvolvem relações ricas em símbolos e significados, iniciando 
com a identificação de uma discursividade marcante sobre os modos de vida no 
bairro, que ora é visto como “lugar de gente ruim”, ora como “nossa vila”. Destaca-se 
ainda a necessidade de gerenciamento do estigma social de ser jovem pobre e 
morador de bairro periférico, produzindo um olhar dicotômico de mundo orientado 
por pares de oposição como rico versus pobre; “playboy” versus “vida loca”; periferia 
versus centro. Dentro desse dinamismo os jovens constroem suas identidades 
sendo marcante a presença do pertencimento local, “somos da vila”. A presença do 
elemento “drogas” também surgiu com força orientando e gerando experiências de 
vida entre os jovens. O envolvimento ou não com o tráfico estabelece a hierarquia 
dentro do grupo e o ethos masculino, consubstanciado na noção de “vida loca”. Por 
fim, foram operacionalizadas as categorias cenário, pedaço, mancha e circuito 
desenvolvidas por Magnani (2005) sendo possível demonstrar, por meio da 
etnografia de uma noite de “curtição”, que os jovens pouco circulam pela cidade, 
mantendo-se restritos ao lazer ofertado nos espaços da periferia. Porém, o 
pertencimento local não impede os jovens de fazerem a experiência da diferença, 
que aparece quando frequentam o posto de gasolina nas imediações da vila e 
quando se dedicam ao consumo de roupas de marcas famosas. 
 
Palavras-chave: Juventude. Periferia. Experiência. Identidade. Lazer. 
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LEITE, Tiago Pereira. Between noias, playboys and the galera da vila: a 
ethnografy of social relations between young people in the perifery of Paranaguá 
(Brasil). 2012. Dissertation (pós-graduate studies in social sciences) – state 
university of west of Paraná – campus Toledo. 
 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation is the final of a research that had as conjecture the necessity of 
research of social practices and dynamics of youth in the urban periphery. From the 
fact that there is a polyphony of meanings to youth generation, the objective was 
relate the many ways of to be young and the experience of live in the periphery. The 
central question of research was “what place the periphery´s life has as source of life 
experiences”? The method of research was the ethnographic, observing the ways of 
interation of youngs, their practices, values, relationships and representations of 
themselves and the otherness. The field research was the Parque São João, a 
neighborhood situated in the periphery of Paranaguá city, Paraná state, Brazil. The 
fieldwork was made in two phases: the first last almost one month and had the aim of 
to develop the research project. The second phase last three months and made an 
observation of the young people in their daily social interaction, mostly in a corner of 
the neighborhood. The results achieved by the crossing between the concepts of 
“youth” and “periphery”, and related with “social experience”, did show that the young 
people create relations with many symbols and meanings, thinking about the ways of 
live in the neighborhood, that was seen either as a place of bad people and as a “our 
place”. It is important also the necessity of playing os social stigma of to be a poor 
young living in the periphery, which produces a dual sight of world, marked by pairs 
of opposition as rich versus poor , “playboy” versus  “vida loca”, periphery versus 
core. So, in this dynamic context, the young people build their identities , being 
important the presence of local context. The presence of drugs also appeared, as 
source of experiences to young people. The drugs universe creates the group 
hierarchy and the male ethos, related to the native concept of “vida loca”. At last, it 
were used the categories as “cenário”, “pedaço”, “mancha” and “circuito”, developed 
by Magnami (2005) and it was possible demonstrate, by ethnography of a leisure 
night, that the young people make few movement by the city, standing in their 
neighborhood leisure spaces. However, the local context do not prevent that the 
young people to live the otherness experience, what occurs when they go to a gas 
station around the neighborhood and when they consume famous fashion clothes. 
 
Keywords: Youth. Periphery. Experience. Identity. Leisure.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema da juventude, no contexto das ciências sociais, vem sendo 

abordado sob várias perspectivas de pesquisa promovendo um rico programa 

de debates e instigando diversos pesquisadores na solidificação dessa 

temática. Os trabalhos vêm apontando para uma diversidade de práticas 

juvenis caracterizadas pelos múltiplos modos de ser jovem. Essa multiplicidade 

de sentidos tem orientado as pesquisas na direção de articular o conjunto de 

representações que se faz sobre a juventude e as diversas condições sociais 

em que essa juventude faz a experiência de ser jovem.  

Nesse sentido, a ideia tradicional de buscar uma essência para “a 

juventude”, cedeu espaço para a perspectiva na qual emerge a 

heterogeneidade de ser jovem em meio à multiplicidade econômica, social e 

cultural contemporânea. Se por um lado até os anos 1980 o enfoque de 

pesquisa era sobre “o jovem” visto como um ator político responsável pela 

realização da mudança social, por outro, nos últimos 20 anos cresceu a 

necessidade de situar os jovens frente a outras dimensões da vida em 

sociedade, como o lazer, os estilos e movimentos culturais, o trabalho, o 

padrão de consumo, a família, a religião, a sexualidade, entre tantas outras 

formas de sociabilidade que terminaram por justificar a utilização do termo 

“juventudes”, no sentido de assinalar que não há um modo unívoco de ser 

jovem na contemporaneidade, mas vários e, todos de igual importância para o 

entendimento da condição juvenil (ANDRADE, 2007). 

Dentro dessa polifonia de sentidos, o recorte escolhido para a 

realização da pesquisa da qual essa dissertação é o resultado foi o de 

relacionar os vários modos de ser jovem aos desdobramentos decorrentes da 

experiência de viver na periferia de Paranaguá. A pergunta norteadora do 

trabalho foi: “que lugar o ‘viver na periferia’ ocupa como gerador de 

experiências de vida?”. 

Para responder essa questão, a pesquisa foi desenvolvida com o 

objetivo de se obter um maior conhecimento dos jovens e da experiência 

concreta de suas vidas na periferia. Ou seja, enfocando as práticas e vivências 

cotidianas, busca-se fugir do engodo teórico que associa pobreza e 
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delinquência juvenil como causa e efeito, contribuindo assim, para afastar a 

visão negativista que reduz a importância dos conteúdos simbólicos das 

práticas observadas em grupos considerados delinquentes, estigmatizados ou 

anômicos.  

O trabalho de pesquisa teve como objeto de estudo um grupo de 

amigos composto por oito sujeitos, na faixa etária entre os 18 e 25 anos de 

idade, frequentadores de uma esquina no bairro pesquisado. O campo 

empírico da pesquisa é o Parque São João, bairro localizado na periferia da 

cidade de Paranaguá, Paraná. Esse espaço foi selecionado considerando entre 

outras coisas, a constituição histórica estigmatizada do lugar que marca o 

imaginário das pessoas da região e algumas ligações entre o pesquisador e o 

bairro anteriores ao contexto da realização da pesquisa.  

O trabalho de campo foi realizado em duas etapas, sendo que a 

primeira, de caráter exploratório, durou aproximadamente um mês e teve o 

objetivo de lapidar um pré-projeto de pesquisa, levantando questões e testando 

metodologias para a coleta de dados. A segunda de caráter definitivo se 

estendeu por três meses e buscou acompanhar os jovens em suas interações 

sociais cotidianas estabelecidas, inicialmente, no espaço da esquina do bairro. 

Tendo por base as observações realizadas nesse espaço, outros além da 

esquina foram identificados como importantes e frequentados pelos jovens nos 

momentos de lazer. As observações se estenderam a esses espaços também.  

Cabe destacar que o trabalho de observação focalizou os modos de 

interação dos jovens, suas práticas e valores, relações com o mundo e 

representações de si e do outro, abandonando a busca pelas causas (ou 

justificativas) dos elementos surgidos do campo em detrimento de uma 

compreensão dos significados e representações que os próprios jovens deram 

às suas práticas.  

A abordagem dos jovens inseridos no contexto do bairro a partir do 

método etnográfico foi o que possibilitou a compreensão das dinâmicas juvenis 

estabelecidas e dos arranjos sociais decorrentes dessa dinâmica. A utilização 

do conceito de experiência, desenvolvido por Thompson (1981) serviu de 

elemento articulador entre os conteúdos objetivos do bairro e os conteúdos 

subjetivos dos sujeitos no bairro.  
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Destaca-se ainda que a abordagem dessa pesquisa recai sobre jovens 

inseridos no contexto da rua/esquina do bairro, fato que precisa ser ressalvado 

pois, existem diversos jovens na mesma periferia que não frequentam a 

esquina, estando fora portanto, do horizonte dessa pesquisa. Qualquer 

generalização tomada a partir dos resultados apresentados aqui deve ser 

cuidadosamente ponderada.  

Essa dissertação é composta por seis capítulos que poderiam ser 

divididos em duas partes. Os quatro primeiros formam a primeira parte e tratam 

das questões teóricas e metodológicas do trabalho de pesquisa. Apresenta as 

categorias teóricas utilizadas, a metodologia adotada e a descrição do campo 

empírico e do grupo pesquisado. O quinto capítulo, mais longo, trata das 

observações etnográficas realizadas em campo. Ali o leitor poderá observar as 

narrativas dos jovens sobre seus modos de vida bem como a descrição 

etnográfica dos lugares frequentados pelos jovens e as diferentes formas de 

lazer e sociabilidades praticadas por eles. No capítulo seis apresento as 

considerações finais. 

No segundo capítulo são apresentadas as categorias sociais utilizadas 

na análise do material empírico. Sem a pretensão de esgotar o tema, são 

retomados bibliograficamente os conceitos de juventude, periferia e experiência 

social para que o leitor visualize o conteúdo teórico presente nas observações 

trazidas para a discussão durante a leitura do texto. 

No terceiro capítulo é apresentado o caminho trilhado para o 

desenvolvimento da pesquisa. Ali o leitor poderá visualizar os erros e acertos 

ocorridos ao longo do trabalho de confecção de um projeto, bem como a 

justificativa pela escolha do método etnográfico.  

No capítulo quatro é desenvolvida uma aproximação mais sistemática 

ao campo empírico onde a pesquisa foi realizada. É apresentado ao leitor um 

breve histórico do município de Paranaguá e também algumas características 

gerais sobre a região em que o município se insere. O leitor também poderá 

visualizar um retrospecto histórico sobre a formação do bairro e o imaginário 

construído por alguns moradores antigos. Por fim, estabelece-se a definição de 

grupo utilizado ao longo da pesquisa. 
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Elementos importantes sobre os resultados do trabalho de campo são 

apresentados no capítulo cinco. Neste analisa-se os sentidos das narrativas 

dos jovens que apresentam as percepções da realidade que vivem; os 

aspectos da sociabilidade e do lazer; significados e organização do tempo e 

formas de lazer. Inicialmente identifica-se um discurso dualista sobre o bairro 

que, ora é um lugar muito “ruim e perigoso”, ora é o “melhor lugar para viver”.  

Em decorrência desse olhar dualista, desenvolve-se um processo de 

comparação que toma os moradores do centro da cidade como referência. A 

partir da dicotomia periferia versus centro outras relações se seguem, como a 

comparação entre ser jovem na periferia (vida louca) e ser jovem no centro 

(playboy). Nesse movimento de comparação e oposição, é que os jovens 

observados constroem suas identidades sociais tendo como principal fonte 

geradora de experiência a necessidade de gerenciar o estigma social de ser 

pobre e morador de periferia.  

O sentimento de exclusão social favorece a formação de uma 

identidade profundamente marcada pelo pertencimento local, ou seja, os 

jovens se relacionam afetivamente com o espaço do bairro, denominado por 

eles como “nossa vila”. 

Outro aspecto importante abordado no capítulo trata das classificações 

utilizadas pelos jovens para enquadrar dentro de um sistema harmônico os 

“playboys” [jovens moradores do centro] e os “nóias” [jovens consumidores de 

crack]. Nessa dinâmica os jovens buscam se diferenciar de ambos e firmar 

uma identidade que destaque os valores cultivados na periferia, como a 

amizade, o respeito e a humildade.  

Ao final, o leitor poderá acompanhar uma descrição etnográfica dos 

espaços de lazer frequentados pelos jovens. O grupo foi acompanhado numa 

noite de sábado que se iniciou em frente à casa de um dos integrantes do 

grupo, passando para o posto na madrugada e encerrando-se no bar do 

tiozinho pela manhã. Na descrição será possível visualizar aspectos da 

sociabilidade do grupo; organização e hierarquia entre os componentes, e as 

trocas simbólicas e ocasiões de tensão. O destaque desse evento etnográfico é 

que os jovens não estabelecem um circuito pela cidade, mas se restringem às 



 

 

 

14 

possibilidades de lazer ofertadas no espaço da periferia, sem com isso 

perderem a possibilidade do encontro com o diferente. 

Essa pesquisa estabelece uma abordagem sobre um grupo de jovens 

amigos, partindo do pressuposto de que a vida vivida na periferia é um 

importante elemento gerador de experiência social, revelando que muito mais 

que jovens delinquentes, anômicos e estigmatizados pela maioria da 

sociedade, no Parque São João existem pessoas e um mundo rico em 

significados.   
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2 CATEGORIAS SOCIAIS UTILIZADAS NA ANÁLISE 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar ao leitor as categorias sociais 

utilizadas durante a análise do material empírico da pesquisa. Sem a pretensão 

de esgotar o tema, serão retomados bibliograficamente os conceitos de 

juventude, periferia e experiência social. 

Problematizar essas categorias sociais é importante no sentido de que 

todo o trabalho de campo foi matizado por elas. Assim, ao iniciar o trabalho de 

escrita partindo de um referencial teórico básico, busca-se tornar possível que 

o leitor visualize o conteúdo teórico presente nas observações trazidas para a 

discussão durante a leitura do texto. 

Ao longo dos capítulos seguintes essas categorias serão retomadas e 

problematizadas em contextos específicos da pesquisa de campo, porém, 

nesse momento inicial é importante lançar um ponto de partida conceitual para 

a análise que será realizada posteriormente.  

 

2.1 Juventude 

 

O processo de definição de uma categoria analítica dentro das ciências 

sociais se reveste de uma série de cuidados a fim de não cair em 

generalizações apressadas nem em essencialismos totalizantes. Ao se abordar 

a categoria juventude esses cuidados devem ser redobrados, pois se trata de 

um tema amplamente discutido no senso-comum, gerando uma série de mal 

entendidos teóricos, que em última instância minimizam a importância do 

assunto. 

Todos já ouvimos algo sobre a irresponsabilidade dos jovens, ou da 

falta de respeito dos jovens para com as regras, da falta de limites nas atitudes 

dos jovens, ou seja, opiniões que definem o jovem como um problema. 

Escutam-se também declarações sobre a força da juventude, de que a 

transformação do Brasil está nas mãos da juventude, que o jovem é 

questionador por natureza, ou seja, opiniões que definem o jovem como 

solução para os problemas.  
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Essas visões que permeiam o imaginário das pessoas e passam a 

compor o senso comum sobre a juventude vem sendo abordadas pelas 

ciências sociais desde o século XIX sob influência direta da psicologia 

nascente, que procurava compreender as questões da juventude no contexto 

das transformações urbanas ocasionadas pelo industrialismo (FLITNER, 1968). 

Contudo, atualmente, o que se observa é o recorte etário definindo a 

juventude enquanto uma categoria de análise. A perspectiva da demografia é 

que define quem é e quem não é jovem. Nesta abordagem compreende-se que 

juventude é um grupo composto por indivíduos entre os 15 e 25 anos de idade. 

Na Europa e Brasil já se assume uma ampliação desse limite para os 29 anos, 

em decorrência, sobretudo, da falta de inserção dos jovens no mercado de 

trabalho refletindo numa maior permanência dos filhos na residência dos pais. 

Ainda que essa definição demográfica de juventude seja muito 

pertinente para pesquisas de cunho quantitativo, com destaque para aquelas 

que visam implementar políticas públicas para um determinado segmento da 

sociedade, a utilização do recorte etário empobrece as análises de cunho 

sociológico por não incluir em seu escopo aspectos históricos, sociais e 

simbólicos que permeiam o significado do que é ser jovem. Questões 

identitárias, de gênero, classe social e raça/etnia são deixadas de lado 

permanecendo apenas o critério da idade como definidor de juventude1.  

De acordo com Margullis (1996), a juventude na atualidade se 

apresenta como signo, engendrando o desenvolvimento de uma indústria 

dedicada a promover a juvenilização dos sujeitos, independente de sua faixa 

etária.  

O autor destaca ainda que mesmo considerando aspectos histórico-

culturais na construção da categoria juventude, estes aspectos não se 

apresentam de maneira uniforme a essa porção estatística de sujeitos. Cabe 

ao pesquisador, para além da mera definição etária, elencar as variáveis e 

estabelecer limites na definição do que entende por juventude. 

Historicamente as ciências sociais têm trabalhado para definir a 

juventude como uma categoria analítica, bem delimitada e coerente. Em termos 

                                                      
1
 Para um aprofundamento maior a respeito dessa perspectiva demográfica de juventude 
recomenda-se a leitura de Nunes (1969).  
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propriamente sociais a produção dos autores ligados à Escola de Chicago 

(1920-1940) é um marco inicial nesse processo de construção2. Os estudos 

funcionalistas, marcantes nas décadas de 1950 e 1960 com autores como 

Parsons (1964) e Merton (1968), também produziram algumas análises sobre 

juventude. A década de 1970 ficou marcada pela produção do Centre for 

Contemporary Cultural Studies, na Inglaterra, um dos núcleos centrais para a 

vertente de estudos conhecidos como estudos culturais, os quais ampliaram a 

análise sobre diversos temas das ciências sociais – juventude, inclusive – a 

partir de perspectivas mais abertas a questões políticas importantes, como o 

multiculturalismo e as chamadas “minorias”. 

O elemento que perpassa a produção acadêmica nesse primeiro 

momento de discussão é a associação entre delinquência e juventude. O 

intenso processo de urbanização das cidades no contexto do industrialismo 

norte-americano ocasionou uma série de comportamentos “anormais” nos 

bairros urbanos pobres. Os esforços dos autores foram em compreender as 

razões pelas quais os jovens pobres não se adequavam às normas sociais 

estabelecidas. Segundo Abramo (1997, p. 30): 

 

[…] é nesse momento que assume uma dimensão social a 
noção que vinha sendo cunhada desde o fim do século 
passado a respeito da adolescência como uma fase da vida 
turbulenta e difícil, inerentemente perturbadora; como um 
momento em si patológico, demandando cuidados e atenção 
concentrados de adultos para “pastorear” os jovens para um 
lugar seguro, para uma integração normal e sadia à sociedade.  

 
 

Foot Whyte (2005) escreveu a obra mais celebrada sobre juventude no 

contexto da Escola de Chicago. Publicada originalmente em 1943, somente em 

2005 foi traduzida para o português. Na obra o autor questiona a perspectiva 

burguesa americana que considerava os bairros industriais formados por 

imigrantes (no texto o autor trabalha com imigrantes italianos) espaços de 

“desordem” e “delinquência”. O rico trabalho etnográfico mostra que por trás da 

                                                      
2
 Podemos citar os textos de Shaw (1966), publicado originalmente em 1923; Thrasher (1963), 

com o original de 1927; e Foote White (2005), publicado em 1943. 
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aparente falta de “estrutura” social, existe uma ampla rede de relações e 

imbricados elementos de organização no bairro. Para o autor, afirmar que as 

gangues de esquina de Cornerville se envolvem em atos delinquentes por 

conta da “desordem” social é um equívoco. No bairro há um ordenamento nas 

relações sociais e os atos praticados pelos jovens são permeados de 

significados. 

Parsons (1964), por sua vez, acredita que a delinquência juvenil 

obedece a fatores estruturais. O acelerado processo de desenvolvimento 

econômico não alcança a população de forma homogênea provocando 

desigualdades. Essas desigualdades se materializam na competição pelos 

postos de trabalho que gradualmente passam exigir profissionais mais 

instruídos. Aos que possuem meios econômicos passa-se a um maior tempo 

de escolarização e adiamento da entrada no mundo do trabalho. Às camadas 

populares restam os subempregos ou desemprego. Disso decorre a formação 

de sujeitos não integrados ao sistema produtivo, considerados “desviantes”.  

De acordo com Merton (1968), a razão da delinquência juvenil está na 

falta de acesso aos aparatos institucionais responsáveis pela promoção do 

indivíduo. Não frequentar a escola e nem ter emprego são determinantes para 

o aparecimento da delinquência. Os sujeitos encontrados nessa situação não 

conseguem realizar plenamente aquilo que é prescrito pela sociedade, 

desencadeando uma crise de valores que interfere diretamente na capacidade 

de enfrentamento das dificuldades apresentadas pelo sistema.  

Já no contexto dos estudos culturais britânicos, o autor que se 

destacou nos estudos sobre juventude foi Willis (1991). Em seu trabalho 

combinou elementos da estrutura social e elementos da cultura por meio do 

método etnográfico. O autor analisa a transição operada por jovens pobres do 

contexto da escola para o trabalho. Conclui que a escola é muito pouco eficaz 

quando inserida no modo de reprodução do capitalismo. Os jovens se voltam 

contra a escola valorizando seus grupos de pares, que se manifesta num estilo 

de vida que contesta a falta de oportunidade aos mais pobres. 

De maneira geral, esses autores produziram em seus trabalhos a 

vinculação quase que direta entre juventude e desordem social, identificando o 
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grupo juvenil como principal ator sobre o qual deveriam incidir as ações de 

controle social e repressão. 

Numa outra perspectiva, tradicionalmente a juventude foi tratada como 

fase de transição da infância para a vida adulta, demandando uma série de 

esforços das instituições socializadoras, tais como família, escola, comunidade, 

no sentido de formar sujeitos ajustados aos padrões esperados pela sociedade: 

pai de família, trabalhador, sem vícios. Essa perspectiva de análise considera o 

conceito de “gerações” explicativo desse processo. 

Nesse sentido, de acordo com Eisenstadt (1968), a ordem social é 

mantida na medida em que as gerações se alternem na organização da 

sociedade. Assim a juventude é definida como a fase na qual o jovem é 

preparado para assumir as responsabilidades do mundo adulto. 

Essa fase preparatória tem como característica a ideia de moratória 

social. Essa ideia associa-se às transformações ocorridas na família burguesa 

nos inícios do século XX, quando os jovens deixaram de ser treinados para o 

exercício da vida adulta entre os adultos, ou seja, deixaram de ser socializados 

entre outras gerações, e passaram a ser separados em escolas para 

aprenderem as regras da vida em sociedade.  

No primeiro caso, os jovens estavam distribuídos entre os adultos e 

não compunham uma categoria, ou grupo específico. Contudo, na medida em 

que foram separados dos adultos e reunidos em escolas, passaram a compor 

um grupo geracional especifico marcado pelo corte etário.  

Restritos a esses locais, estão fora da esfera produtiva e das tomadas 

de decisão nos rumos da sociedade. Suspensos da vida social (moratória), 

essa etapa foi vista como a possibilidade de “treino” para a vida em sociedade, 

sendo tolerados os possíveis erros. 

Karl Mannheim (1993), retoma as discussões sobre as gerações e 

sistematiza o conceito de “geração” do ponto de vista sociológico. De acordo 

com Weller (2007), Mannheim pode ser considerado um dos pioneiros na 

sociologia da juventude. Para o autor o surgimento de uma geração está ligado 

à capacidade de vivenciar os acontecimentos históricos de forma semelhante. 

Ter nascido num mesmo tempo cronológico não assegura pertencer a uma 

mesma geração. Não há uma geração isolada da outra, elas interagem entre si. 
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A juventude, portanto vive a possibilidade de reformulação, ou não, da herança 

da geração adulta. Disso compreende-se a existência de jovens da mesma 

idade que são revolucionários ou reacionários. 

De acordo com Cardoso e Sampaio (1995), na obra “Bibliografia sobre 

Juventude”, é possível identificar em meio aos diversos trabalhos produzidos, 

duas vertentes teóricas sobre o conceito de juventude. A primeira caminha na 

direção de uma noção genérica, homogênea de juventude, estando associada 

aos estudos geracionais. A segunda, que destaca a heterogeneidade da 

juventude, está ligada inicialmente à Escola de Chicago e à noção de 

subcultura juvenil3. 

Mais recentemente os esforços teóricos têm sido na direção da 

combinação dessas duas vertentes, observando a diversidade da experiência 

juvenil sem perder de vista a dimensão geracional que é compartilhada e 

permite o trabalho de campo. 

  De modo semelhante, Pais (1993) destaca essa dualidade no 

tratamento do conceito de juventude, dividindo as abordagens em duas 

correntes. A geracional, que considera a juventude como grupo social 

composto por sujeitos de uma mesma faixa etária, prevalecendo características 

mais gerais de uma etapa da vida. Dessa forma a juventude está sempre 

referenciada ao mundo adulto, e nessa relação intergeracional surgem 

características especificas da “juventude”, mas sempre ligadas ao status de 

adulto (apoiando ou contestando). Nas palavras do autor: 

 

Na corrente geracional, admite-se a existência de uma cultura 
juvenil que, de certa maneira, se oporia à cultura de outras 
gerações (das gerações adultas, mais concretamente). Essa 
oposição poderá assumir diferentes tipos de descontinuidades 

                                                      
3
 O desenvolvimento da sociologia da juventude no Brasil está vinculado à perspectiva 

geracional de juventude. A década de 1960 foi decisiva para os teóricos do assunto, pois os 
movimentos juvenis surgiram com força e ganharam características questionadoras da ordem 
social e política do país. A geração dessa década ficou conhecida como “juventude 
engajada”, tipificando o jovem como questionador “por natureza”. O movimento estudantil 
apareceu como emblema dessa juventude que tinha a discussão política como tônica de sua 
experiência juvenil. Os trabalhos de Octavio Ianni (1968) e Marialice Foracchi (1972) são 
pioneiros no Brasil e destacam a importância da juventude politizada e transformadora. Vale 
destacar que essa abordagem desqualificou uma série de estudos seguintes sobre outras 
manifestações juvenis (na perspectiva das subculturas juvenis) considerando-as como 
manifestação de uma juventude alienada. 
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intergeracionais, falando-se ora de socialização contínua ora 
de rupturas, conflitos ou crises intergeracionais. (PAIS, 1993, p. 
39). 

 

A segunda corrente seria a classista, a qual aborda a juventude sob o 

viés de sua classe social. Neste caso, não se trata, portanto, de características 

específicas de uma juventude genérica, como no caso anterior, mas 

características particulares ligadas à estrutura de classes da sociedade. A 

tônica dessa corrente está na reprodução das classes sociais, destacando a 

diversidade de vivências da juventude dela decorrente. 

Ainda segundo Pais (1993), para compreender a juventude é 

necessário considerar aquilo que o campo empírico de análise apresenta. 

Questões como os símbolos, significados, representações e valores 

compartilhados pelos jovens devem ser matizados pela perspectiva geracional 

e classista conjuntamente. Em suas palavras: 

 

[…] esses elementos tanto podem ser próprios ou inerentes à 
fase da vida a que se associa uma das noções de juventude, 
como podem, também, ser derivados ou assimilados: quer de 
gerações precedentes (de acordo com a corrente geracional da 
sociologia da juventude), quer, por exemplo, das trajetórias de 
classe em que os jovens se inscrevem (de acordo com a 
corrente classista). (PAIS, 1993, p. 23). 

 

Nesse sentido a categoria juventude se constrói considerando o 

referencial nativo, tendo em vista que de modo prático, os jovens se 

confrontam com questões diárias ligadas ao lazer, consumo, religião, 

sexualidade, família, trabalho, violência, drogas. Diversidades sociais que 

permitem afirmar que existem juventudes, no plural. Não uma única juventude 

cristalizada, com características aplicáveis a todos os jovens. 

Autores como Rezende (1989), Novaes (1998), Carrano (2000), 

Abramo e Branco (2005), vem trabalhando no sentido de destacar que na 

atualidade é pertinente falar de “juventudes”. E que em meio à diversidade 

econômica, social e cultural existem, igualmente, diversas maneiras de viver o 

período da juventude. Castro e Abramovay (2003), também consideram a 

dificuldade em definir um único conceito para “juventude”: 
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[…] definir juventude implica muito mais do que cortes 
cronológicos, vivências e oportunidades em uma série de 
relações sociais, como trabalho, educação, comunicações, 
participação, consumo, gênero, etc. Na realidade, essa 
transversalidade traduz que não há apenas um grupo de 
indivíduos em um mesmo ciclo de vida, ou seja, uma só 

“juventude”. (CASTRO; ABRAMOVAY, 2003, p. 17).    

  

Assim a noção de “juventudes” remete a um imbricado processo sócio-

cultural e econômico que se expressa por meio de várias desigualdades, 

objetivas e subjetivas. Qualquer referência à juventude – no singular – só é 

possível se considerada a transversalidades dessas questões que dizem 

respeito à multiplicidade de experiências juvenis. 

Esse amadurecimento no tratamento teórico da juventude, 

principalmente a compreensão de que a juventude é muito mais que uma etapa 

preparatória para a vida adulta, permite a conclusão de que nessa perspectiva 

de juventudes plurais, a juventude passa a ter importância em si mesma, por 

suas características diferentes em ralação à infância e vida adulta (MELUCCI, 

1997). 

Um desdobramento dessa mudança teórica foi à reformulação das 

políticas públicas para juventude no Brasil. Até então as ações governamentais 

não enxergavam o jovem como um ator no processo de construção da 

sociedade, sendo que ele era sempre definido por suas incompletudes e 

desvios. Uma vez que a juventude passa a ser vista como importante em si 

mesma, o jovem passa de “sujeito desviante” para “sujeito de direitos”, com 

necessidades e especificidades próprias (ABRAMO, 2005). 

Concluindo, o processo de constituição da juventude enquanto 

categoria social foi produzida no seio da sociedade moderna, percorrendo um 

longo caminho até vislumbrar o jovem como importante ator na dinâmica social. 

No contexto brasileiro, uma série de experiências juvenis pode ser observada, 

quando relacionadas às diversas variáveis sociais encontradas em campo. As 

inúmeras formas de associação juvenil dão à tônica da cultura juvenil que 

emerge fortemente no contexto urbano. 

No que se refere ao recorte etário, como forma de seleção dos grupos 

no trabalho de pesquisa, mesmo sendo um procedimento arbitrário, ainda 

assim constitui-se numa importante ferramenta para classificar e localizar os 
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indivíduos num determinado campo de pesquisa, delimitando as variáveis 

aplicáveis e definindo estratégias para coleta de dados. Bourdieu (1983), 

explicita a relatividade do aspecto cronológico na definição da juventude ou da 

velhice. O excerto a seguir deixa claro que o autor considera as definições 

categoriais como um processo construído socialmente, variando de acordo com 

diferentes situações: 

 

É por isso que os cortes em classe de idade, ou em gerações, 
são tão variáveis e são uma parada em jogo de manipulações 
[…] O que quero lembrar é muito simplesmente que a 
juventude e a velhice não são dadas mas construídas 
socialmente, na luta entre jovens e velhos. (BOURDIEU, 1983, 
p. 152). 

 

De maneira geral, para compreender as múltiplas faces da experiência 

juvenil, particularmente nessa pesquisa a experiência social dos jovens de 

periferia, é necessário estabelecer marcadores sociais que definam a juventude 

enquanto categoria. Esse processo parte, invariavelmente, de um recorte 

etário, mesmo tendo presente suas limitações explicativas. Na esteira dessas 

discussões é que o grupo pesquisado se situa no contexto de uma juventude 

de periferia, variando entre os 18 e 25 anos de idade. 

 

2.2 Periferia(s) 

 

As reflexões sobre o processo de constituição das periferias estão 

contidas no contexto do surgimento das cidades, logo, uma longa tradição 

teórica poderia ser retomada, haja vista que as cidades fazem parte da história 

humana desde a antiguidade. Contudo, tendo em vista os limites desse 

trabalho de pesquisa, buscaremos traçar algumas linhas de reflexão sobre o 

fenômeno, com o objetivo de iluminar as dinâmicas juvenis observadas em 

campo. O objetivo não é esgotar o cabedal de autores que escreveram sobre o 

tema, mas definir minimamente um conceito norteador para o trabalho de 

campo. 

Partindo de uma perspectiva socioantropológica, tomaremos como 

referência inicial os trabalhos realizados pelos autores ligados à Escola de 
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Chicago, pois se tratou de um efetivo marco nas pesquisas sobre questões 

urbanas. Os estudos posteriores foram profundamente influenciados por essa 

abordagem, seja no sentido de confirmá-la ou no sentido de negá-la4. 

Acompanhando de perto o crescimento urbano das cidades industriais 

americanas, desenvolveram estudos que culminaram na elaboração da noção 

de cultura urbana. De acordo com Frugoli Júnior (2005, p. 136, grifos do autor): 

 

Em linhas gerais, a noção de cultura urbana formulada pela 
Escola de Chicago, fruto de um conjunto amplo de pesquisas, 
pode ser creditada principalmente a três autores: Robert Park, 
que concebeu a cidade como um campo de investigações da 
vida social, influenciando várias pesquisas da época; bem 
como, numa segunda etapa, os contrapontos entre os estudos 
de Louis Wirth, que culminaram no conceito de urbanismo 
enquanto modo de vida – com base em variáveis como 
tamanho, densidade e heterogeneidade – e Robert Redfield, 
assentados em pequenas localidades – que originou os 
“estudos de comunidade” –, cujo desenvolvimento levaria 
presumidamente a processos de urbanização, sintetizados no 
conceito de continuum folk-urbano5. 

 

Ainda de acordo com o autor, a Escola de Chicago recebeu influências 

dos sociólogos clássicos da virada do século XIX para o XX, sobretudo Weber, 

Durkheim e Simmel. Deles foi derivada a noção que apreendia a cidade como 

uma “variável independente” onde as práticas culturais desenvolvidas pelos 

atores eram o foco privilegiado de análise. Conjuntamente a isso havia um forte 

apelo prático nas pesquisas, ou seja, buscava-se por meio delas amparo 

científico para realizar intervenções no sentido de sanar os “problemas 

urbanos” encontrados nas cidades. 

Posteriormente essa abordagem foi questionada por sociólogos ligados 

ao marxismo que se desenvolveu na França a partir da década de 60. Para 

esses autores a cidade deveria ser aprendida sob o prisma da macroestrutura, 

estando subordinada às determinantes da política e economia. Neste sentido, 

estes autores criticaram duramente o culturalismo da Escola de Chicago como 

                                                      
4
 Para um estudo sobre a Escola de Chicago e seus pressupostos teóricos ver Coulon (1995). 
Ver também Becker (1996). 

5
 Neste sentido, conforme os estudos clássicos destes autores: Park (1987), Wirth (1987), 
Redfield (1974). Conforme, também, o texto de Hannerz (1980), onde ele apresenta um 
balanço teórico dos estudos de sociologia urbana desenvolvidas pela Escola de Chicago. 
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pouco explicativo, considerando que a cidade era uma “variável dependente” 

da estrutura social (FRUGOLI JÚNIOR, 2005). 

No contexto brasileiro a discussão ganhou notabilidade entre as 

décadas de 1970 e 1980 sob influência da sociologia urbana marxista francesa. 

Os principais estudos se concentraram em São Paulo, onde se observou, 

nesse período, um crescimento vertiginoso dos bairros afastados do centro da 

cidade. Esse fenômeno foi possibilitado pelo modelo de industrialização 

promovido pelo governo militar da época. Assim o elemento estrutural nesse 

processo de crescimento urbano era a industrialização da cidade de São Paulo, 

que atraía milhares de pessoas para o trabalho nas fábricas. 

Nesses bairros, o que se observava eram casas autoconstruídas, falta 

de equipamentos públicos e todo tipo de carências imagináveis. Logo surgiu 

uma ampla gama de movimentos sociais reivindicando melhorias urbanas nos 

bairros: asfalto, iluminação, transporte coletivo, postos de saúde. Foram esses 

movimentos sociais que chamaram a atenção dos pesquisadores que logo 

relacionaram esses fenômenos ao referencial teórico do marxismo, 

compreendendo que o crescimento urbano da cidade estaria submetido ao 

processo de reprodução da força de trabalho. Não ampliar os serviços públicos 

que serviriam como base de sustentação da mão de obra era parte do plano 

para extração máxima de mais valia dos trabalhadores. Esse processo de 

espoliação urbana seria o motor dos movimentos sociais contestatórios, 

atribuindo à questão urbana um referencial político militante muito marcante 

(KOWARICK, 1979). 

Nesse contexto, a definição de periferia estava intrinsecamente ligada 

à noção de centralidade, ou seja, define-se periferia por oposição ao centro. No 

centro estariam concentradas as atividades comerciais, de serviços, de 

consumo bem como aparelhos públicos. Na periferia, ao contrário, seria o lugar 

da escassez, do desleixo do poder público, onde os pobres se apinhavam em 

casas mal construídas bem longe do centro. Nessa relação centro-periferia, a 

elite habitava o centro e os pobres a periferia. As relações sociais tinham como 

base a ideologia, enquanto instrumento de dominação da elite sobre a classe 

trabalhadora.   
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Mesmo que essa noção de periferia enquanto distância geográfica do 

centro esteja presente no senso comum, na teoria (principalmente na 

perspectiva antropológica) ela já foi revisada e melhor problematizada. Desde 

os anos 1980 estudos vem apontando o surgimento de novas formas de 

ocupação do espaço urbano, bem como novas configurações sociais. 

Quanto à ocupação do espaço urbano, Frúgoli Júnior (2000) discute o 

surgimento de várias centralidades no tecido urbano da cidade de São Paulo, 

apresentando o histórico dos movimentos de mudança da centralidade do setor 

antigo para Avenida Paulista e mais recentemente, da Paulista para Avenida 

Roberto Marinho/Marginal Pinheiros, no sentido sudoeste. Por sua vez, Spósito 

(2001) apresenta alguns elementos que auxiliam na compreensão dessa nova 

forma de relação centro-periferia e os impactos da policentralidade na 

organização do espaço urbano. A primeira observação desta autora diz 

respeito à flexibilidade das indústrias em separar o setor produtivo do setor 

administrativo. Assim a linha de produção passou a se instalar nas periferias 

enquanto os escritórios administrativos permaneceram na região central. Em 

torno dos galpões das fábricas novas centralidades se desenvolvem 

principalmente pelo aparato que é necessário para manter os trabalhadores, 

desde conjuntos habitacionais no entorno, até aparelhos ligados ao consumo e 

lazer. A segunda observação se refere aos condomínios em locais distantes do 

centro, financiados na maioria pela iniciativa privada, mas que necessitam de 

toda uma infraestrutura fornecida pelo poder público, tais como vias de acesso, 

saneamento básico segurança. A terceira observação destaca a instalação de 

aparelhos de consumo e serviços como shopping centers e hipermercados que 

ocupam áreas não loteadas, promovendo assim a especulação imobiliária e 

formação de novos núcleos. 

Assim, considerando a morfologia do espaço urbano é pertinente falar 

de periferias – no plural. Segundo Kowarick (2000) a periferia deve ser 

considerada no plural por que: 

 

[…] são milhares de Vilas e Jardins. Também porque são muito 
desiguais. Algumas mais consolidadas do ponto de vista 
urbanístico; outras verdadeiros acampamentos destituídos de 
benfeitorias básicas. Mas, no geral, com graves problemas de 
saneamento, transporte, serviços médicos e escolares, em 
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zonas onde predominam casas autoconstruídas, favelas ou o 
aluguel de um cubículo situado no fundo de um terreno em que 
se dividem as instalações sanitárias com outros moradores: é o 
cortiço da periferia. Zonas que abrigam população pobre, onde 
se gastam várias horas por dia no percurso entre a casa e o 
trabalho. Lá impera a violência. Dos bandidos, da polícia, 
quando não dos "justiceiros". Lá é por excelência o mundo da 
subcidadania. (KOWARICK, 2000, p. 43). 

 

Mesmo o tema da pluralidade da periferia estando presente desde os 

anos 1980 na discussão antropológica, atualmente ela se refere ao grau de 

consolidação desses bairros periféricos, medido pelo acesso ou não aos 

equipamentos públicos de promoção social, decorrente principalmente da 

mobilização comunitária por melhorias no bairro e no atendimento pelo Estado 

dessas demandas. 

De acordo com Caldeira (2000), mesmo diante dessas novas 

dinâmicas o que caracteriza o crescimento da malha urbana de cidades como 

São Paulo continua sendo a segregação sócio-espacial. Na esteira da 

consolidação de diversas periferias os setores médios e dominantes se 

instalaram em condomínios fortemente protegidos, coabitando o mesmo 

espaço periférico com as camadas populares, mas não fazendo parte dele. 

Esses “enclaves fortificados” formam o que a autora chamou de “cidade de 

muros”, onde moradores se escondem com medo da violência, imperando a 

vigilância e a discriminação social.  

No que se refere aos conteúdos das periferias, a mudança operada foi 

na direção de compreender a periferia para além do espaço geográfico, 

marcado por carências e debilidades, destacando a dimensão social do espaço 

físico que comporta uma série de dinâmicas manifestas na fala nativa, 

deixando claro que a periferia é um processo, que envolve projetos de longo 

prazo e organização da comunidade no plano político buscando sempre 

melhoria de vida. A periferia passou de um lugar que, na perspectiva marxista, 

era marcada pela exploração e alienação, para um lugar significativo onde 

ocorrem formas variadas de sociabilidades e representações simbólicas.  

Nesse sentido, a periferia deve ser abordada nos estudos sociológicos 

e antropológicos sob o prisma de uma polifonia de significados, sabendo que 

alguns elementos contribuem para sua unificação enquanto conceito 
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homogêneo e outros destacando as especificidades presentes principalmente 

nas narrativas sobre os sentidos de viver na periferia. Sobre isso Frugoli Júnior 

(2005, p. 148) destaca: 

 

Cabe assim diferenciar, no plano analítico, a periferia como 
área urbana específica e sujeita a distintos graus de 
segregação (ou, num sentido inverso, de consolidação), como 
fenômeno social (que, nas últimas décadas, tem envolvido um 
projeto familiar e comunitário de inserção na cidade, mas com 
certas rupturas introduzidas por diversos fatores), como um 
conjunto polifônico de representações nativas (cujas 
predominâncias tipológicas cabe definir caso a caso), bem 
como uma série de narrativas, das quais. 

 

O ponto em que o autor destaca a força das narrativas desenvolvidas 

pelos rappers é de particular importância para seu trabalho de pesquisa no 

sentido de que a ampla divulgação do estilo hip-hop ocorrido nos últimos anos, 

fez com que São Paulo se tornasse referência, no plano dos símbolos e 

significados da vida na periferia. 

O conteúdo das letras das músicas atingem particularmente os jovens 

que, partindo de suas experiências num espaço concreto, recebem esses 

códigos e os ressignificam de modo a construir uma narrativa própria sobre 

suas experiências naquele espaço particular, no caso dessa pesquisa, “a vila”.  

O conteúdo dessas narrativas é o tema do quarto capitulo, observando 

que mesmo se tratando, nesta pesquisa, de uma periferia de cidade de médio 

porte, elementos como segregação socioespacial; especulação imobiliária; 

multicentralidades; espaços consolidados e não consolidados, riqueza de 

relações sociais, dentre outras questões que foram apontadas como 

características da periferia da metrópole paulistana podem ser observadas 

(respeitando as proporções) na periferia de Paranaguá. 

O próximo tópico tratará do conceito de experiência, na perspectiva de 

que pode ser uma categoria analítica útil para compreender os arranjos 

espaciais da cidade e suas relações com as ações sociais praticadas pelos 

jovens nesse cenário.  
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2.3 Experiência Social 

 

O interesse por operacionalizar a categoria social “experiência” surgiu 

no momento em que percebi o alargamento dos horizontes da pesquisa, em 

particular quando da opção pelo método etnográfico. Inicialmente, a proposta 

de trabalho era analisar o processo de construção das identidades sociais de 

jovens da periferia de Paranaguá. Contudo, considerando os vários elementos 

que emergiram do primeiro contato com o campo empírico, o conceito de 

“identidades” acabou se tornando muito estreito para explicar as dinâmicas 

observadas em grupo. Um conceito mais amplo era necessário para 

compreender as diversas ações sociais praticadas por jovens (caracterizados 

como plurais) em suas relações no espaço da periferia (compreendida também 

como espaço plural).  

A pluralidade de significados dos conceitos de “juventude” e “periferia” 

conduziu à leitura do texto de Thompson (1981). Na obra “A miséria da teoria 

ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Althusser”, o autor 

formula o conceito de experiência social e discute sua importância, no contexto 

da tradição marxista, como um conceito articulador entre a esfera da estrutura 

e a do sujeito. 

Thompson (1981), propõe uma releitura da tradição teórica marxista, 

particularmente nas proposições filosóficas de Althusser, buscando elucidar as 

falhas desse pensamento, principalmente ao atribuir a supremacia da estrutura 

social sobre a dimensão cultural. Ao longo da obra o autor analisa os vários 

pontos “vagos” da teoria e propõe o conceito de experiência como o “termo 

ausente” entendido como elo entre a infraestrutura econômica (elementos 

ligados à economia e ao modo de produção) e a superestrutura cultural 

(elementos ligados à vida social). 

Nesse sentido, em oposição à inércia do pensamento marxista, que 

havia retirado do sujeito toda e qualquer agência no processo social, 

Thompson (1981), recorrendo à noção de experiência introduz a ideia de 

agência do sujeito na teoria marxista. Nas palavras do autor, o “ser social” não 

é passivo, como pensam os marxistas, quando se relaciona com os elementos 

exteriores a si. 



 

 

 

30 

 

Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro 
deste termo - não como sujeitos autônomos, "indivíduos livres", 
mas como pessoas que experimentam suas situações e 
relações produtivas determinadas como necessidades e 
interesses e como antagonismos, e em seguida "tratam" essa 
experiência em sua consciência e sua cultura (as duas outras 
expressões excluídas pela prática teórica) das mais complexas 
maneiras (sim, "relativamente autônomas") e em seguida 
(muitas vezes, mas nem sempre, através das estruturas de 
classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua situação 
determinada. (THOMPSON, 1981, p. 182, grifos do autor). 

 
 

De acordo com o autor é necessário problematizar com mais 

profundidade as questões no plano do social. A explicação marxista nesse 

sentido é débil, pois permanece fixada na relação dialética entre superestrutura 

e infraestrutura, numa relação de causalidade. É por meio das experiências dos 

sujeitos que a história se realiza materialmente. Trata-se de uma categoria 

indispensável ao historiador, pois, “[...] compreende a resposta mental e 

emocional, seja de um indivíduo ou de um grupo social, a muitos 

acontecimentos inter-relacionados ou a muitas repetições do mesmo tipo de 

acontecimento”. (THOMPSON,1981, p. 15). 

Quanto à objeção dos marxistas de que a experiência não passa de um 

senso comum e está em um nível muito inferior de racionalidade, 

profundamente contaminada pela ideologia e, por conseguinte não servindo 

como critério para nenhuma analise, Thompson (1981, p. 16) apresenta o 

seguinte argumento: 

 

Não creio que seja assim – pelo contrário, considero tal 
suposição como uma ilusão muito característica dos 
intelectuais, que supõem que os comuns mortais são 
estúpidos. Em minha opinião, a verdade é mais nuançada: a 
experiência é valida e efetiva, mas dentro de determinados 
limites: o agricultor “conhece” suas estações, o marinheiro 
“conhece” seus mares, mas ambos permanecem mistificados 
em relação à monarquia e a cosmologia. 

 

Os limites a que o autor se refere são aqueles estabelecidos pela 

estrutura da sociedade. Thompson (1981), não desconsidera que a 

macroestrutura influencia as ações dos sujeitos. Afirma que a experiência é 
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vivida no contexto social em que o sujeito está inserido, valorizando assim as 

condições sociais de vida do sujeito ou grupo. A experiência é social, e pode 

ser empregada, portanto, como categoria mediadora entre as esferas macro e 

micro sociológicas. 

Mas se a estrutura continua determinando as ações dos sujeitos, 

poderíamos formular uma objeção no sentido de dizer que a tradição marxista 

continua a mesma na teoria de Thompson, apenas um pouco mais branda. 

Sobre isso o autor esclarece: 

 

O que queremos dizer é que ocorrem mudanças no ser social 
que dão origem a experiência modificada; e essa experiência é 
determinante, no sentido de que exerce pressões sobre a 
consciência social existente, propõe novas questões e 
proporciona grande parte do material sobre o qual se 
desenvolvem os exercícios intelectuais mais elaborados. 
(THOMPSON, 1981, p. 16, grifos do autor). 

 

O fragmento demonstra a maneira como a experiência vivida pelo 

sujeito entra em diálogo com a estrutura da sociedade, exercendo pressão 

sobre a consciência coletiva já existente e propondo novas questões no 

ordenamento da sociedade. 

O autor segue argumentando que Althusser “deixa de lado a força 

propulsora do mundo real”, esquecendo-se de fazer o diálogo entre o ser social 

e a consciência social. Reforça ainda que, mesmo diante do rigorismo do 

conhecimento intelectual, diversos conhecimentos continuam se formando fora 

do circuito acadêmico. Sobre isso afirma: 

 

Pessoas estão famintas: seus sobreviventes têm novos modos 
de pensar em relação ao mercado. Pessoas são presas: na 
prisão pensam de modo diverso sobre as leis. Frente a essas 
experiências gerais: velhos sistemas conceptuais podem 
desmoronar e novas problemáticas podem insistir em impor 
sua presença. (THOMPSON, 1981, p. 17). 

 

Essa materialidade da experiência é que garante ao sujeito ser o 

principal ator nas transformações históricas. Pois, mesmo que a estrutura 

social interfira no seu processo de escolha, ou decisão, a experiência é 

orientada primeiramente como interesse e necessidade, e só posteriormente 
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será processada num plano consciente e sistematizada racionalmente, que 

redundará na consciência ou não de uma determinada situação social. Em 

última instância a experiência social determina a consciência coletiva que 

propõe novas questões repercutindo na mudança da estrutura social. A ação 

do sujeito está prevista em todas essas etapas, muito diferente, portanto, da 

tradição teórica marxista. 

Nesse sentido, para pesquisar a experiência social de um grupo de 

jovens da periferia de Paranaguá é necessário focalizar os olhos sobre suas 

práticas cotidianas. Pois, uma vez que se trata de uma categoria intermediária 

entre os fatores estruturais e subjetivos, a experiência social articulará 

elementos da tradição, das práticas sociais e das representações do cotidiano. 

As questões identitárias estão inseridas nessa dinâmica, pois as subjetivações 

e identidades se materializam nos modos de vida. A prática etnográfica nesse 

ponto ganha plausibilidade como método mais pertinente para captar esses 

elementos a partir dos modos de vida dos jovens. 

A experiência social será muito mais informativa no sentido de 

ultrapassar as questões que na maioria das vezes são pontuais. Por exemplo, 

irá além da simples definição de “jovens em situação de risco”, demonstrando 

os significados que os jovens atribuem a essa denominação, quais arranjos 

desenvolvem para fugir desse “risco”, ou se o que a sociedade classifica como 

“risco” é de fato “risco” para eles. De maneira geral, a experiência informará 

sobre as mediações construídas pelos sujeitos nessa relação entre aquilo que 

é ditado pela estrutura (definições generalizantes) e as esferas subjetivas do 

sujeito. 

Tendo em vista as formulações teóricas discutidas até aqui, no próximo 

capítulo apresento o desenvolvimento do projeto de pesquisa destacando o 

caminho percorrido para alcançar um problema de pesquisa razoável. O leitor 

poderá visualizar o processo pelo qual foram identificadas as categorias 

apresentadas aqui, verificando que são importantes articuladoras para o 

trabalho de pesquisa de campo.  
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3 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Pretendo nesse capítulo abordar os caminhos percorridos para a 

realização do trabalho de pesquisa, apresentando as dificuldades encontradas 

para delimitar teoricamente um objeto de estudo no campo das Ciências 

Sociais. Esse esforço ocorre dentro do contexto da formulação de um projeto 

de pesquisa em nível de mestrado. 

Procuro destacar também os desafios emergidos durante o trabalho de 

campo bem como os arranjos e mudanças de direção ao longo da pesquisa. O 

método utilizado também foi repensado constantemente, considerando os 

desafios surgidos do campo e o nível de aproximação do pesquisador ao objeto 

estudado. O objetivo é que o leitor visualize os erros e acertos ocorridos ao 

longo do trabalho de confecção de um projeto de pesquisa, revelando o “lado 

humano e fenomenológico da disciplina” antropológica, como bem observou 

DaMatta (1978). 

 

3.1 Primeiros Passos 

 

Todo trabalho de pesquisa é antecedido por um período de reflexão 

teórico e planejamento muito intenso. Contudo o exercício da pesquisa está 

muito além daquele descrito nos manuais de “como fazer pesquisa”. Relembro 

com bastante clareza os primeiros anos de graduação (licenciatura em História) 

onde a principal preocupação que se colocava em relação ao trabalho de 

pesquisa era a fidelidade das fontes e a capacidade do pesquisador em “fazer 

as perguntas certas” a essas fontes. Da frutífera relação entre essas duas 

premissas é que redundaria um bom trabalho de pesquisa. 

Não sei se por ingenuidade minha, ou por conta de alguma limitação na 

teoria dos métodos de pesquisa em história, a imagem do pesquisador que se 

apresentava para mim naquele momento, era de um sujeito preocupado com 

questões teóricas apenas. A partir delas, o historiador “explicava” determinado 
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tempo, fenômeno ou fato histórico.6 Não pensava o pesquisador como alguém 

inserido no campo, preocupado com problemas diários surgidos a partir de sua 

relação com o objeto estudado. Paulatinamente essa imagem equivocada de 

pesquisador foi sendo substituída por uma mais orgânica, onde teoria social e 

pesquisa de campo são elementos que constituem o “fazer” da pesquisa social. 

Observar essa dificuldade conceitual que enfrentei, não serve para 

outra coisa que não ilustrar a idéia de que mesmo após o período de formação 

inicial, o pesquisador social não sai da academia efetivamente pronto para o 

trabalho de pesquisa. Esta requer uma espécie de formação prática que só é 

possível quando realizada de fato, não obstante as leituras dos “manuais” de 

metodologia. É no trato diário com as vicissitudes do trabalho de campo e o 

retorno ao referencial teórico metodológico que o pesquisador é modelado. É 

no exercício da pesquisa que o pesquisador se faz. 

DaMatta (1978), ao abordar as etapas que envolvem a execução de 

uma pesquisa social, divide o exercício em três partes, ou fases, vistas pelo 

prisma do cotidiano. Assim, a primeira etapa seria caracterizada pelo “uso e até 

abuso da cabeça” quando ainda não há nenhum contato com o grupo a ser 

estudado. As questões são formuladas teoricamente e, por conta disso, o autor 

a identifica como fase “teórico-intelectual”, pois o conhecimento que se 

desenvolve nessa etapa é de caráter abstrato, embasado em livros, artigos, 

ensaios, ou seja, pelos outros. 

A segunda fase recebe o nome de “período prático”, e é definida pelo 

autor como a “nossa antevéspera de pesquisa”, ou seja, é o momento onde as 

preocupações mudam drasticamente, e as questões essencialmente teóricas 

passam às questões da organização prática do trabalho de campo: Onde vou 

dormir? O que levar para campo comigo? O que encontrarei de fato no campo? 

Como serei recebido? Nessa etapa, portanto, a experiência dos “heróis-

civilizadores da disciplina” não serve como consolação. É o momento de 

colocar em prática a especificidade e relatividade da própria experiência. 

A terceira e última etapa, DaMatta (1978) chama de “dimensão pessoal 

ou existencial” da pesquisa. Para o autor essa é a etapa fundamental, pois, 

                                                      
6
 No decorrer da formação acadêmica essa visão foi sendo desfeita, sobretudo quando me 
foram apresentadas as possibilidades da Historia Cultural e seus diversos métodos, com 
destaque às “historias de vida” e “história oral”. 



 

 

 

35 

possibilita uma visão de conjunto e que já não permite divisões entre as etapas 

da formação acadêmica, ou seja, “ela deve sintetizar a biografia com a teoria, e 

a prática do mundo com a do ofício”. No exercício da experiência pessoal de 

pesquisa de campo o pesquisador é capaz de sintetizar e integrar todo o seu 

caminho acadêmico até então. 

 

É vivenciando esta fase que me dou conta (e não sem susto) 
que estou entre dois fogos: a minha cultura e uma outra, o meu 
mundo e um outro. De fato, tendo me preparado e me colocado 
como tradutor de um outro sistema para minha própria 
linguagem, eis que tenho que iniciar minha tarefa. (DAMATTA, 
1978, p. 25).  

 

Sem diminuir as outras duas etapas anteriores, o autor assegura que a 

“dimensão existencial” da pesquisa é uma espécie de coroamento de todo o 

trabalho e merece, portanto, uma atenção especial. Somente após essa etapa 

experiencial será possível formular uma interpretação da cultura estudada. 

No texto em questão: “O ofício do etnólogo, ou como ter 

‘Anthropological Blues’”, o esforço de DaMatta é demonstrar que mesmo 

obedecendo às regras contidas nos manuais sobre as “rotinas de pesquisa” 

que, tradicionalmente acompanham o desenvolvimento da antropologia, 

existem questões que fogem à observação dessas regras. Em outras palavras, 

tradicionalmente a antropologia pressupôs a relação entre pesquisador e objeto 

como neutra e imparcial, um retrato o mais fiel possível da realidade 

observada. Essa imparcialidade seria possível somente se observadas as 

instruções sobre as maneiras corretas de coletar os dados na pesquisa de 

campo. 

Contudo, DaMatta (1978, p. 26), chama a atenção para “[…] todo um 

outro lado desta mesma tradição oficial e explicitamente reconhecida pelos 

antropólogos, qual seja: os aspectos que aparecem nas anedotas e nas 

reuniões de antropologia, nos coquetéis e nos momentos menos formais.”. 

Levantando essa questão, destaca a importância de considerar o todo da 

pesquisa, inclusive esses aspectos “anedóticos” que revelam a subjetividade 

envolvida no trabalho de campo.  
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O equívoco de pensar ser possível conduzir uma pesquisa isenta das 

subjetividades do pesquisador se manifesta justamente nessas “estórias” 

marginais, que geralmente apresentam os desencontros entre pesquisador e 

informante bem como as emoções vividas pelo pesquisador e seus 

desdobramentos, que não vão para os livros e monografias, mas que fazem 

parte do processo da pesquisa. Para o autor, deixar de problematizar essa 

dimensão é ser desonesto com o conjunto da pesquisa: 

 

É uma maneira e – quem sabe? – um modo muito 
envergonhado de não assumir o lado humano e 
fenomenológico da disciplina, com um temor infantil de revelar 
o quanto vai de subjetivo nas pesquisas de campo, temor esse 
que é tanto maior quanto mais voltado está o etnólogo para 
uma idealização do rigor nas disciplinas sociais. (DAMATTA, 
1978, p. 27). 

 

O problema do “rigor científico” nas ciências sociais também foi tratado 

por Bourdieu (1998), que considera a pesquisa social um “oficio”. Para ser um 

bom pesquisador é necessário aprender uma série de regras práticas, objetivas 

e, em última análise “[...] ser capaz de apreender a pesquisa como uma 

atividade racional – e não como uma espécie de busca mística, de que fala 

com ênfase para se sentir confiante.” (BOURDIEU, 1998, p.18). 

Essa afirmação pode parecer opositiva em relação ao que foi 

apresentado anteriormente, sobretudo quando DaMatta chama atenção para a 

carga subjetiva que há no exercício da pesquisa, podendo ser confundida com 

a dimensão mística que Bourdieu combate. Contudo, quando Bourdieu afirma 

que a pesquisa é um ofício que se aprende, ele objetiva destacar que é preciso 

desnaturalizar os objetos de pesquisa. A postura de um pesquisador que exalta 

suas capacidades particulares, como se somente ele fosse capaz de 

desvendar os mistérios de determinado objeto, está ancorada numa percepção 

equivocada de que os objetos de pesquisa se estabelecem por si só, como se 

estivessem dados na natureza, aguardando um pesquisador “iluminado” para 

desvendar seus mistérios. 

Ao fazer essa crítica, Bourdieu (1998) afirma que os objetos devem ser 

construídos e que essa construção é orientada por preceitos práticos a que 
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nomeia habitus científico. O pesquisador escolhe, delimita, constrói seu objeto 

de pesquisa tendo o habitus científico como referência: 

 
O habitus científico é uma regra feita homem ou, melhor, um 
modus operandi científico que funciona em estado prático 
segundo normas da ciência sem ter estas normas na sua 
origem: é esta espécie de sentido do jogo científico que faz 
com que se faça o que é preciso fazer no momento próprio, 
sem ter havido necessidade de tematizar o que havia que 
fazer, e menos ainda a regra que permite gerar a conduta 
adequada. (BOURDIEU, 1998, p. 23, grifos do autor). 

 

Dessa forma, a ideia de neutralidade do pesquisador em relação ao 

objeto cai por terra. O pesquisador, que carrega consigo um arcabouço de 

experiências, é quem constrói seu objeto de pesquisa. Não há nada de natural 

nesse processo. Ainda que o pesquisador seja o mais diligente possível no 

plano teórico, será incapaz de produzir uma pesquisa séria, se não construir 

seu objeto com base em práticas de pesquisa objetivas. Reforçando essa 

dimensão prática, Bourdieu (1998) faz a crítica sobre os excessos da teoria, 

que como afirmado anteriormente, pressupõe os objetos como “evidentes” sem 

problematizá-los na perspectiva da prática.  

Essa perspectiva adotada por ele é contrária a uma divisão tradicional 

entre teoria e método. Embora pareça que se esforce para diminuir a 

importância da teoria em detrimento do método, Bourdieu pretende demonstrar 

que um objeto consistente só pode ser construído se considerado teoria e 

prática: 

 

Com efeito, as opções técnicas mais “empíricas” são 
inseparáveis das opções mais “teóricas” de construção do 
objeto […] Mais precisamente, é somente em função de um 
corpo de hipóteses derivado de um conjunto de pressuposições 
teóricas que um dado empírico qualquer pode funcionar como 
prova ou, como dizem os anglo-saxônicos, como evidence. 
(BOURDIEU, 1998, p. 24, grifos do autor). 

 

Assim, tendo em vista a importância que o exercício da prática tem na 

pesquisa social e que a pretensa imparcialidade no tratamento do objeto pode 

ser deixada de lado em favor de um esclarecimento maior sobre a posição do 

pesquisador em relação ao objeto; e considerando que, de qualquer maneira a 
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sua subjetividade está envolvida no processo de pesquisa desde o inicio até a 

conclusão, dei início ao trabalho de construção do meu objeto. Esse início foi 

marcado pela reflexão conjugada que, partindo de um referencial teórico que 

me apresentava os jovens da periferia como um problema dado, foi relacionado 

à minha experiência prática com a realidade observada. Nesse movimento é 

que o objeto foi sendo construído, tanto na perspectiva teórica, quanto na 

metodológica, pois, constantemente a teoria era colocada em vista da sua 

aplicabilidade, buscando um método que fosse capaz de captar aquilo que a 

realidade me apresentava como problema. Nas palavras de Bourdieu (1998, p. 

27): 

 

Mas, antes de mais, a construção do objeto – pelo menos na 
minha experiência de investigador – não é uma coisa que se 
produza de uma assentada, por uma espécie de ato teórico 
inaugural […] é um trabalho de grande fôlego, que se realiza 
pouco a pouco, por retoques sucessivos, por toda uma série de 
correções, de emendas, sugeridos por o que se chama o ofício, 
quer dizer, esse conjunto de princípios práticos que orientam 
as opções ao mesmo tempo minúsculas e decisivas. 

 

Meus primeiros contatos com os jovens do bairro Parque São João 

remetem a um período muito anterior ao dessa pesquisa7. Em meados da 

década de 1990 minha família fixou residência há algumas quadras do referido 

bairro. Esse evento possibilitou vivenciar toda a minha adolescência no 

contexto da periferia de Paranaguá.  

Morar no Parque São João nunca foi visto como uma escolha livre pela 

minha família. Resultado de uma série de tentativas frustradas de melhoria de 

vida, meus pais se viram sem opção. Contando com a ajuda de parentes, 

compraram uma “meia água”8 de madeira nessa parte da cidade que havia sido 

loteada há pouco mais de dez anos.  

As residências na maioria eram irregulares, sem escritura, apenas um 

contrato firmado entre as partes. Muitas famílias já haviam se estabelecido por 

ali, contudo muitas áreas vazias ainda compunham o cenário. Tive a 

                                                      
7
 Optei por manter o nome verdadeiro do bairro para ser mais fiel às análises. Por se tratar de 
um bairro grande, apenas os nomes das pessoas envolvidas na pesquisa não serão 
preservados sendo substituídos por outros. 

8
 Construção que possui telhado único devido às proporções diminutas de seus cômodos, 
geralmente cozinha e quarto. 
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oportunidade de presenciar algumas invasões de terrenos “sem dono” que se 

efetivaram em novas moradias. A característica principal era a precariedade: 

falta de linhas de ônibus, saneamento básico, pavimentação nas ruas, 

iluminação pública. O clima era de muita agitação, todo o dia acontecia alguma 

coisa: gente nova chegando, gente indo embora, briga no bar, fofoca entre os 

vizinhos. 

Nesse contexto, os jovens moradores do Parque São João tornaram-se 

meus amigos, frequentando a mesma escola, jogando futebol no mesmo time, 

tomando banho de maré9, e diversas outras atividades que em alguma medida, 

fizeram parte do meu processo de socialização e identificação juvenil. 

Minha mãe estabeleceu fortes relações com a vizinhança, sobretudo 

por meio de atividades ligadas à igreja católica do bairro: movimento de 

capelinhas, oração do terço nas casas, novena de Natal. Até o período de 

conclusão do ensino médio meu espaço de convivência foi o Parque São João. 

O momento de ruptura se deu quando da opção por estudar e buscar 

fazer um curso de nível superior. No início do ano 2002 deixei a convivência do 

bairro e fixei residência em Curitiba para trabalhar e estudar. Em 2006 retornei 

à Paranaguá na condição de aluno da licenciatura em História na Faculdade 

Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá (FAFIPAR). Esse 

retorno à casa da minha mãe marcou profundamente o meu interesse por 

pesquisar os jovens desse bairro e suas particularidades. 

Estar longe de casa e exposto às constantes avaliações nas interações 

sociais estabelecidas nesse período produziu a percepção de que, naquele 

bairro, tão bem conhecido por mim, existiam questões muito além da 

desorganização, delinqüência, pobreza e falta de estrutura como era 

apresentado pelos “de fora”. A imagem do bairro dentro da cidade, 

historicamente foi associada à prostituição e consumo de drogas. Contudo, 

havia uma riqueza nas relações sociais que, a meu ver, só poderia ser 

experienciada por aqueles que viviam lá. 

                                                      
9
 Paranaguá é cidade litorânea e quase toda rodeada por “braços de mar” que adentram o 
continente e se encontram com a água doce dos rios da Serra do Mar. Esses “rios” são 
conhecidos como “maré”, e nessa época a principal programação nos dias de calor intenso 
era o banho em suas águas salobras. 
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Evidentemente isso era apenas uma impressão muito sutil, pois eu não 

havia desenvolvido nenhum amadurecimento teórico para classificar o que 

acontecia no Parque São João. O que era decorrente, sem dúvida, era meu 

descontentamento quando das avaliações apressadas que diziam “não ter 

nada naquele lugar”. O desdém das pessoas acabava por me afetar, no sentido 

de que para mim aquele era um lugar repleto de significados, e significados 

positivos. Não entendia por que as pessoas reforçavam tanto a negatividade 

sem terem feito uma experiência daquele espaço, daquelas pessoas.  

No decorrer do curso de graduação mantive meus contatos com os 

amigos do bairro, não na mesma intensidade dos anos anteriores, pois agora 

existiam as responsabilidades do trabalho, faculdade e outros círculos de 

amizades estabelecidos fora dali. 

Muitos dos antigos amigos se casaram e foram embora, outros foram 

mortos por envolvimento no mundo do crime. Esses fatores fizeram com que 

meus contatos pessoais, onde prevalecia a identificação pelo nome (ou 

apelido) passassem à apenas contatos visuais, sem nenhum vínculo pessoal, 

prevalecendo apenas um aceno com as mãos ou com a cabeça pela manhã 

antes de sair para trabalhar e a noite ao voltar da faculdade. O grupo 

continuava se reunindo na esquina, contudo os rostos já não eram os mesmos. 

Das amizades antigas apenas dois ou três permaneceram.  

Destacando esse caminho, pretendo demonstrar o lugar de onde parti 

para o trabalho de pesquisa efetivamente. Trata-se de um retorno, para um 

trabalho de pesquisa sistematizado onde se possam observar as dinâmicas de 

um bairro periférico, particularmente nas vivências da juventude local. Mesmo 

que alguns anos de convívio na periferia fossem em meu favor, levantando 

questões a serem pesquisadas, essas impressões em nenhum momento se 

materializaram em pesquisa social. 

Para que aconteça a pesquisa social é necessário que o pesquisador 

se posicione devidamente, abraçando todas as implicações epistemológicas 

concernentes a esse posicionamento. Somente assim pode ocorrer o 

refinamento necessário para perceber as regularidades e estranhamentos 

advindos da observação do campo. 
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Posicionar-se como pesquisador frente a um objeto de pesquisa exige 

refletir sobre um “processo de distanciamento” que é necessário para realizar o 

trabalho de campo. Sem que haja esse distanciamento o critério do 

“estranhamento” tão caro à antropologia ficaria comprometido. 

Tradicionalmente o estranhamento necessário para o exercício da pesquisa era 

garantido pela distância cultural entre pesquisador e objeto pesquisado, ou 

seja, existia uma distância objetiva quando o antropólogo partia para a 

pesquisa com culturas ditas “exóticas”. Esse choque cultural seria a garantia de 

que o antropólogo observaria as regras estabelecidas para a coleta objetiva 

dos dados. Qualquer tipo de envolvimento entre o pesquisador e o objeto 

colocaria a perder o conjunto da pesquisa. 

 Velho (1978), destaca que quando o objeto de estudo da antropologia 

eram as sociedades tradicionais o distanciamento era do tipo “social”, objetivo, 

como foi apresentado acima, no estudo com sociedades “primitivas”. Porém, no 

estudo de sociedades contemporâneas (ditas complexas) torna-se inviável 

pressupor um distanciamento social entre pesquisador e objeto, haja vista que 

as duas partes estão contidas na mesma cultura.  O distanciamento, nesse 

caso é psicológico, construído, exigindo do pesquisador uma maior reflexão 

sobre sua posição em relação ao objeto. 

Segundo DaMatta (1978, p. 28), “Vestir a capa de etnólogo é aprender 

a realizar uma dupla tarefa que pode ser grosseiramente contida nas seguintes 

fórmulas: transformar o exótico no familiar e/ou transformar o familiar em 

exótico.” Nessa perspectiva, quando a distância era “social” o esforço do 

antropólogo seria por transformar a cultura exótica num discurso familiar e, no 

contexto atual, no trabalho com sociedades complexas onde o distanciamento 

é “psicológico” o esforço do antropólogo é por transformar o familiar em 

exótico.  

Velho (1978), argumenta que o problema central é a distância, 

exotismos e familiaridades que, a todo instante, são critérios para categorizar o 

social:  

 

O que sempre vemos e encontramos pode ser familiar mas não 
necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos 
pode ser exótico mas, até certo ponto, conhecido. No entanto 
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estamos sempre pressupondo familiaridades e exotismos como 
fonte de conhecimento ou desconhecimento, respectivamente. 
(VELHO, 1978, p. 39). 

 

O autor segue afirmando que “[...] o fato de dois indivíduos 

pertencerem à mesma sociedade não significa que estejam mais próximos do 

que se fossem de sociedades diferentes.” (VELHO, 1978, p. 38). Nesse 

sentido, o autor assegura que a premissa do estranhamento é perfeitamente 

observável no estudo de sociedades complexas, pois a vida nas grandes 

cidades é marcada por descontinuidades entre o mundo do pesquisador e 

outros mundos. Claro que num primeiro olhar o que se destaca é a 

familiaridade com que observamos as pessoas; os grupos; as instituições; os 

comportamentos; porém, no exercício de construir o distanciamento 

necessário, os estranhamentos se revelam: 

 

O problema é, então, o de tirar a capa de membro de uma 
classe e de um grupo social especifico para poder – como 
etnólogo – estranhar alguma regra social familiar e assim 
descobrir (ou recolocar, como fazem as crianças quando 
perguntam os “porquês”) o exótico no que está petrificado 
dentro de nós pela reificação e pelos mecanismos de 
legitimação. (DA MATTA, 1978, p. 28). 

 

Tendo como contexto o ingresso no mestrado em Ciências Sociais na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), iniciei a aproximação 

sistematizada ao objeto que decidi estudar. Essa aproximação ainda 

pressupunha um objeto que estava definido no plano teórico, pois mesmo 

tendo uma experiência prévia com os jovens do bairro, esta não estava 

ancorada nessa dimensão de distanciamento e estranhamento social. A 

definição do objeto de estudo me era plausível porque tanto na sociologia, 

quanto na antropologia, os trabalhos sobre juventude são recorrentes, sendo 

possível retomar uma bibliografia considerável sobre os diversos problemas 

concernentes a esse objeto. Contudo, no plano da prática os jovens do bairro 

São João continuavam a ser um grupo familiar e “facilmente” reconhecível por 

mim. Não havia nada de muito “exótico”, ou estranho que justificasse um 

trabalho de pesquisa. Eram jovens comuns, sem nenhuma particularidade 

“espetacular” ou prática distintiva. 
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A única coisa que me era claro era o meu interesse em estudar essa 

realidade. Nesse ponto é possível, mais uma vez, dialogar com Bourdieu 

(1998), pois mesmo após fazer um mergulho na teoria sobre aquilo que eu 

desejava estudar, (os jovens) o objeto se apresentava como um elemento 

isolado, como uma realidade que precisava ser explorada. Quando muito 

pensava em elucidar algum conceito teórico específico, que aparecia para mim 

como um problema entre os jovens, por exemplo: o problema da identidade 

entre os jovens; ou questões de gênero entre os jovens ou ainda os jovens e os 

problemas familiares. Sobre isso Bourdieu (1998, p. 27), observa que há um 

“[...] fetichismo dos conceitos e da teoria, que nasce da propensão para 

considerar os instrumentos teóricos, habitus, campo, capital, [identidade, 

gênero, família] etc., em si mesmos, em vez de os fazer funcionar, de os pôr 

em ação.” Sem saber, estava caindo no erro que Bourdieu (1998, p. 27, grifos 

do autor), chamou de “[...] inclinação primária para pensar o mundo social de 

maneira realista ou, para dizer como Cassirer, substancialista”. De fato o meu 

interesse inicial, (despertado quando ouvia as formulações apressadas sobre 

as precariedades do bairro), era o de tornar claro, de explicar, de apresentar 

aquele objeto. Eu queria mostrar que nem todos os jovens eram delinquentes, 

que nem tudo era ociosidade, que nem todos eram miseráveis desesperados 

lutando para se manterem vivos. Para isso meu propósito (ou método) era o de 

me aprofundar e extrair o máximo de informações daquele objeto (os jovens). 

Mesmo quando um conceito mais refinado (como, por exemplo, identidade) 

surgia como possibilidade de análise, ele permanecia preso ao modo de 

pensamento realista ou substancialista: queria saber o que determinava a 

identidade dos jovens ou quais elementos seriam determinantes para suas 

identidades, ou ainda que tipo de identidade eles possuíam. 

Para o autor, o equívoco das explicações substancialistas só ocorre 

porque é mais fácil pensar em termos de realidades que podem ser vistas 

claramente e que, por conta disso, acabamos elegendo nossos objetos porque 

eles se tornam notados, chamando a atenção do pesquisador, geralmente por 

se constituírem em termos de um problema. De fato, a questão dos jovens só 

surgiu como possibilidade por representar um problema. Mesmo que em um 
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nível particular eu queria demonstrar que os jovens não eram tão problemáticos 

e delinquentes como se imaginava. 

Contra essa perspectiva substancialista, Bourdieu (1998, p. 28) afirma 

que é preciso aprender a “pensar relacionalmente” e que “o real é relacional”. 

Dessa forma a “primeira urgência, seria tomar para objeto o trabalho social de 

construção do objeto pré-construído”, procedendo a uma série de 

questionamentos com vistas a situar o objeto dentro de um circuito de relações 

possíveis, destacando as oposições e concorrências que ligam meu objeto ao 

conjunto da sociedade. 

Bourdieu (1998, p. 31), afirma também que: “Se é verdade que o real é 

relacional, pode acontecer que eu nada saiba de uma instituição acerca da qual 

eu julgo saber tudo, porque ela nada é fora das suas relações com o todo”. 

Nesse sentido, dei seguimento ao exercício de construção do meu objeto de 

pesquisa, agora mais atento à necessidade de relacioná-lo a questões 

abrangentes. O primeiro esforço nesse sentido foi estabelecer o contexto no 

qual os jovens estavam inseridos. Automaticamente, o que surgiu por primeiro 

como possibilidade foi destacar o contexto de periferia como forma de expandir 

as questões referentes aos jovens. Porém, procedendo com as questões no 

sentido de identificar as concorrências e oposições na relação jovem e 

periferia, evidenciou-se que se tratava de um contexto ainda restrito, limitado e 

bastante preso àquilo que Bourdieu (1998) chamou de “tradição douta”, no 

sentido de que uma grande parte dos problemas sociológicos é estabelecida 

pela tradição da disciplina e que, numa certa altura deixa de ser 

problematizada e passa a ser considerada evidence (evidência). A maioria dos 

problemas emergidos dessa relação são pertencentes a essa “tradição douta”. 

Assim, procurei ampliar ainda mais as relações e busquei situar os 

jovens no contexto da sociedade contemporânea. De acordo com as 

teorizações de Giddens (2002) o que caracteriza a sociedade moderna 

(contemporânea) é a ruptura com a tradição. Dentro do modelo de sociedade 

tradicional, ou pré-moderna, as instituições ocupam a centralidade das 

questões referentes à identidade dos indivíduos, pois determinam os modos de 

viver e, de alguma maneira, respondem às principais questões existenciais 

levantadas.  
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Na modernidade, por sua vez, há a ruptura com essa perspectiva, pois 

as instituições estão em crise, não mais oferecendo respostas suficientemente 

convincentes. A possibilidade de escolher ou produzir a melhor resposta, 

portanto, é o que caracteriza a modernidade. A conduta humana passa a ser 

orientada pelas escolhas individuais, não mais pela tradição. Aproveitando-se 

dessa mudança, o capitalismo se reorganiza e passa a enfocar o mercado de 

consumo, deixando a esfera produtiva em segundo plano. Dessa maneira, o 

consumo de bens materiais seria o emblema dessa modernidade. 

Colocando os jovens em relação à sociedade contemporânea surgiram 

questões com uma amplitude bem interessante. A situação periférica dos 

jovens e o crescimento da importância do consumo de bens materiais para a 

individualização do sujeito levantaram situações inusitadas como, por exemplo, 

a possibilidade de estudar o consumo de bens entre jovens de periferia que 

tem sua experiência caracterizada pela falta de recursos econômicos. Assim 

surgiu a ideia inicial de pesquisar a “sociedade de consumo” e sua influência no 

processo de construção das identidades sociais vivenciadas pelos jovens do 

bairro, mediadas pelas características da vida na periferia.  

Essa articulação teórica fez sentido na medida em que, de acordo com 

as “observações descompromissadas” que sempre fiz, se confirmaram esses 

dados teóricos. Era possível observar que os meninos da esquina estavam 

muito diferentes da época em que eu também freqüentava a esquina. Estavam 

todos bem vestidos com cordões de prata, roupas e adereços muito valiosos, 

totalmente diferente daquele universo de escassez e pobreza que caracterizou 

minha adolescência no Parque São João.  

Em consequência disso articulei a hipótese de que mesmo diante da 

escassez econômica os jovens estavam construindo suas identidades com 

base no consumo de bens materiais. Caberia, diante disso, compreender as 

dinâmicas de consumo praticadas por esses jovens, tentando visualizar um 

possível padrão de consumo. De antemão eu imaginava o consumo muito 

associado à lógica contemporânea que dá imensa evidência aos artigos 

eletrônicos10.  

                                                      
10

 De acordo com Bauman (2001), o desenvolvimento de novas tecnologias, sobretudo no que 
se refere aos eletro-eletrônicos, originou objetos portáteis que são emblemáticos da 
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Assim, das observações descompromissadas que permitiram articular 

essas questões, passou-se a um trabalho sistematizado de exploração da 

realidade. O objetivo desse primeiro contato exploratório seria observar indícios 

que autorizassem (ou não) a proposta de um trabalho de pesquisa social na 

direção daquilo que eu imaginava, ou seja, relacionando identidade, juventude 

de periferia, consumo de bens materiais e modernidade. 

Tendo por base a leitura de alguns artigos sobre a temática do 

consumo nas sociedades contemporâneas11, decidi utilizar um roteiro semi-

estruturado de entrevista, com o objetivo de captar as falas dos entrevistados 

(utilizando um gravador) e, a partir do discurso fazer as análises dos dados 

levantados. O objetivo era ir a campo para conseguir entrevistas. 

Na tentativa de estabelecer os primeiros contatos as dificuldades 

começaram a surgir. Nos primeiros dias tentei permanecer na esquina e buscar 

um contato direto, através de conversas amistosas, uma vez que as gírias e 

maneiras de se portar na periferia não significavam um obstáculo à interação. 

Eram códigos que eu dominava minimamente e julgava, até aquele momento 

como o principal elemento que garantiria a minha permanência no campo e o 

sucesso das entrevistas. 

Não demorou muito para me convencer de que pertencer à mesma 

geração e falar no mesmo nível com os jovens não era suficiente para ser 

“aceito”, ou ao menos ouvido pelos jovens. Por diversas vezes a “roda” de 

conversa se desfez com a minha chegada. Noutras minha presença era até 

tolerada, mas percebia que o tom da conversa era muito lento, cuidadoso, 

desconfiado quando eu estava junto. Minhas colocações ao longo das 

conversas não eram questionadas nem confirmadas. Dificilmente se dirigiam a 

mim diretamente. 

                                                                                                                                                            
“modernidade líquida”: celulares, mp3, I-pad, netbook entre outros. Em países desenvolvidos 
como Japão e Estado Unidos existem filas de espera para comprar os lançamentos da Apple, 
por exemplo. 

11
 Dentre os vários textos lidos nessa fase da pesquisa destaco os seguintes, por ordem de 

importância e profundidade teórica: Canclini (1999) “Consumidores e cidadãos: conflitos 
multiculturais da globalização”; Barbosa e Campbell (2006) “Cultura, Consumo e Identidade”; 
Retondar (2008) “A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo como ‘contexto 
social’ de produção de subjetividades”; Nunes (2007) “Consumo e identidade no meio juvenil: 
considerações a partir de uma área popular do Distrito Federal”. 
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Neste ponto, havia, sem dúvida, uma dificuldade de inserção no 

campo. Geertz (1989), apresenta suas dificuldades de inserção no campo, no 

texto “Um jogo absorvente: Notas sobre a briga de galos Balinesa”. Afirma que 

mesmo após quase quinze dias de permanência na comunidade, (composta 

por cerca de quinhentos habitantes), ele e sua esposa não conseguiram 

estabelecer nenhum tipo de contato com os habitantes, prevalecendo uma 

espécie “invisibilidade” onde o pesquisador era ignorado sistematicamente, não 

fazendo outra coisa que não caminhar pela aldeia como se não estivesse lá. 

Sobre isso segue trecho: 

 

Nós éramos invasores, profissionais é verdade, mas os 
aldeões nos trataram como parece que só os balineses tratam 
as pessoas que não fazem parte de sua vida e que, no entanto, 
os assediam: como se nós não estivéssemos lá. Para eles, e 
até certo ponto para nós mesmos, éramos não-pessoas, 
espectros, criaturas invisíveis […] Exceto por nosso senhorio e 
pelo chefe da aldeia, do qual ele era primo e cunhado, todos os 
demais nos ignoravam de uma forma que só os balineses 
conhecem. Enquanto caminhávamos sem destino, incertos, 
ansiosos, dispostos a agradar, as pessoas pareciam olhar 
através de nós, focalizando o olhar a alguma distância, sobre 
uma pedra ou uma árvore, mais reais do que nós […] Mas eles 
agiam como se nós simplesmente não existíssemos e esse 
comportamento era para nos informar que de fato nós não 
existíamos, ou ainda não existíamos. (GEERTZ, 1989, p.185). 

 

Em alguma medida, a experiência vivida por mim nesse primeiro 

momento da pesquisa se aproxima da descrição apresentada pelo autor. 

Mesmo me esforçando para agradar e estabelecer contatos, minha presença 

era ignorada insistentemente. É possível relembrar a afirmação de Velho 

(1978, p. 40) sobre a possibilidade de, mesmo em sociedade complexas 

(familiar), o pesquisador “[...] possa ter experiência de estranheza, não 

reconhecimento ou até choque cultural comparáveis à de viagens a sociedades 

e regiões exóticas”.  

No esforço por refletir sobre essa nuance da pesquisa, a dificuldade foi 

avaliada como sendo decorrente da mudança no quadro de moradores, como 

dito anteriormente. Eram novos jovens que faziam a vizinhança agora, e por 
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mais que soubessem que eu “era da vila”12, “filho da Dona Regina”13 não era 

suficiente para despertar a confiança necessária para colaborarem na 

pesquisa. 

Assim a continuidade da pesquisa estava prejudicada, pois nesse clima 

de rejeição era impossível fazer uma observação consistente, muito menos 

conseguir entrevistas em profundidade.14  

Nesse momento da pesquisa a única coisa que havia se destacado era 

a frequência diária de oito jovens à esquina. Dificilmente eram vistos todos 

juntos, porém foi possível perceber que em meio à diversidade de rostos que 

passaram por ali naquelas semanas, esses oito jovens se repetiram. Decidi 

concentrar o trabalho de pesquisa com esses oito jovens, supondo que 

pudessem constituir um grupo juvenil minimamente estabelecido. Mas como 

dar continuidade à pesquisa, considerando as recusas recorrentes? Mesmo 

diante da minha insistência, explicando detalhadamente o teor da pesquisa, as 

repostas variavam entre: “Agora não posso, preciso fazer uma correria aí …”15; 

“Não sei nada que possa te ajudar...”; “Hiiii, eu não vou saber responder direito, 

melhor deixa quieto isso aí...”. E logo em seguida deixavam à esquina, acredito 

que para deixar muito manifesto a sua negativa em conceder-me uma 

entrevista.  

A situação só começou a mudar quando, numa tarde de domingo, 

sentado na esquina, em companhia de alguns jovens, Márcio chegou à roda de 

                                                      
12

 “Ser da vila” tem um significado muito importante para o grupo, como será comentado no 
capítulo V. 

13
 Minha mãe sempre gozou de prestígio, não só entre as famílias, mas entre os jovens 
inclusive. Entre as idas e vindas da igreja sempre parava um pouco para conversar com eles, 
de maneira geral convidava-os para ingressar na igreja. 

14
 A desconfiança dos jovens quanto ao meu real interesse em estar ali com eles acompanhou 
todo o desenvolvimento da pesquisa. Por alguns momentos até considerei que minha 
presença tinha sido assimilada pelo grupo, contudo ficou visível que, mesmo ao término do 
trabalho, alguns ainda não confiavam em mim. 

15
 Doravante, as expressões correntes no grupo serão indicadas em aspas. “Correria” ou 
“Corre” é um termo êmico utilizado de forma recorrente entre os jovens. Designa 
objetivamente alguma movimentação, alguma atividade, geralmente para conseguir algo: 
seja uma roupa, seja um dinheiro. Na maioria das vezes a utilização do termo remete a 
alguma atividade ilegal. Porém, ouvi algumas formulações do tipo: Amanhã não posso, 
“preciso fazer um corre aí pra minha mãe, pagar umas contas e tal”, demonstrando que pode 
ser utilizado significando outras coisas dentro da esfera da legalidade. Parece-me que a 
identificação da correria como legal ou ilegal se limita ao grupo de pares. 
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conversa. Tratava-se de um amigo “das antigas”16. Um rapaz de cabelos 

curtos, moreno, aspecto jovial apesar dos seus trinta e poucos anos, tinha sido 

muito amigo do meu irmão mais velho e freqüentava minha casa diariamente. 

Na presença dos meninos, iniciamos uma longa conversa, pois de fato 

fazia muito tempo que não nos víamos. Como é de praxe nesses reencontros, 

vários fatos do passado foram relembrados e colocados em comum, ao que os 

jovens presentes acompanhavam atentamente.  

Esse encontro representou uma passagem, pois Márcio naquele 

momento era a história do bairro. Dentre outras coisas era respeitado por 

conhecer a “piazada desde pequeno”. Assim ao conversar longamente e me 

atualizar do paradeiro de muitos outros amigos de antigamente, eu estava 

sendo inserido na história daqueles jovens também. Mesmo que eles não me 

conhecessem, eu compartilhava com eles de um passado comum. Contudo, 

era necessário que alguém de dentro e com algum prestígio me apresentasse 

como tal. 

Algumas das histórias relembradas eu já havia tentado abordar, para 

justificar minha presença ali entre eles, porém somente depois desse episódio 

é que passei a, de fato, representar ser alguém confiável. 

Nos dias seguintes pude perceber que a “notícia” sobre minha longa 

conversa com Márcio havia circulado entre os jovens da esquina. Estavam 

mais a vontade comigo e até lançaram perguntas sobre o período que estive 

fora do bairro e sobre os objetivos da pesquisa. A maneira como vinha sendo 

tratado nas semanas anteriores mudou drasticamente. De um elemento 

invisível, como na descrição de Geertz, passei a ser “notícia” entre os jovens.  

Castro (1990), em seu trabalho sobre o espírito militar numa academia 

de formação para cadetes do exército apresenta experiência semelhante. 

Tendo participado ativamente de um exercício militar que consistia em passar 

dois dias e meio realizando testes de força e habilidades em meio à selva, e 

desenvolvido um “coleguismo” entre os integrantes da equipe que fazia parte, 

observou com surpresa que, por conta do seu desempenho tinha se tornado a 

“sensação do momento”: 

                                                      
16

 Termo que se refere à uma amizade longa. Em alguma medida remete a uma origem, como 
se ao referir, “das antigas” estivesse afirmando ser “das origens”. 
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Dois dias mais tarde retornei à Academia, e tive uma surpresa. 
Alguns cadetes disseram que “só se falava na Aman sobre o 
sociólogo que tinha ido na F.I.T”, que essa era “a sensação do 
momento” e que corriam boatos de que eu também participaria 
das Siesp ou do Manobrão; os da “minha” patrulha disseram 
que “a patrulha tinha ficado histórica”, pois “todo mundo” 
perguntava por minha participação. (CASTRO, 1990, p. 168). 

 

De acordo com o autor essa experiência se constituiu num “rito de 

passagem”, marcando uma nova etapa no exercício da pesquisa: “A partir daí o 

número de voluntários autênticos aumentou, oficiais ofereciam-se 

espontaneamente para colaborar, o formalismo com que até então eu era 

tratado terminou”. (CASTRO, 1990, p. 168). 

Geertz (1989), também registra um fato particular que marcou sua 

pesquisa com os balineses. O acontecimento se deu quando o autor e sua 

esposa assistiam a uma briga de galos, proibida por lei em Bali, e, quando da 

chegada da polícia, fugiram desesperadamente assim como todos os outros 

“nativos”. Em meio à fuga terminaram por se abrigarem junto a outro fugitivo 

num galpão, despistando a polícia. Após esse acontecimento, o ambiente que 

era caracterizado pelo total afastamento do pesquisador mudou 

completamente: 

 

Na manhã seguinte, a aldeia era um mundo completamente 
diferente para nós. Não só deixamos de ser invisíveis, mas 
éramos agora o centro de todas as atenções, o objeto de um 
grande extravasamento de calor, interesse e, principalmente, 
de diversão […] Toda a aldeia se abriu para nós, 
provavelmente mais do que o faria em qualquer outra ocasião 
(GEERTZ, 1989, p. 187). 

 

Importante destacar que em ambos os casos o determinante foi uma 

espécie de solidariedade do pesquisador com o grupo, que, ao que parece só é 

colocada em cheque em momentos críticos, extremos. Castro demonstrou ter 

“espírito militar” participando com “fibra” das atividades, sendo um reconhecido 

“guerreiro”, mesmo na condição de civil (sociólogo) que a qualquer momento 

poderia se desligar da patrulha. Geertz também demonstrou solidariedade, pois 

sua condição de pesquisador autorizado pelo governo poderia justificar sua 
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presença na briga de galos diante dos policiais, no entanto preferiu fugir como 

todos os outros. 

No meu caso não precisei fugir nem demonstrar força. O fato de o 

discurso formalizado, proferido por alguém respeitado pelo grupo, falando da 

minha presença e relação com outras pessoas “das antigas” foi suficiente para 

demonstrar que, mesmo sendo um “estranho” ou “um de fora” para eles, eu 

compartilhava de uma “comunidade” ou de uma “coletividade” que era anterior 

a eles, mas que fazia parte da história deles. Nos outros dois casos 

apresentados essa “solidariedade” com o grupo precisou ser comprovada por 

uma demonstração bem concreta e tensa por parte do pesquisador. No meu 

caso a figura de Márcio foi o que referendou minha solidariedade com o grupo, 

comprovando minha identificação com eles. 

Após isso tudo a situação ficou relativamente tranquila, uma série de 

elementos interessantes passaram a se manifestar. Decidi então estender as 

observações de campo por mais dias antes de partir para entrevistas pessoais, 

a fim de não gerar constrangimentos desnecessários, uma vez que essa 

mudança no campo era recente.  

Aproveitando-se da facilidade proporcionada por estar na casa da 

minha mãe, localizada a poucas quadras da esquina onde os jovens 

permaneciam, a convivência passou a ser diária. Encontrávamos-nos toda 

tarde na esquina. Não eram encontros marcados, mas todos sabiam que 

sempre haveria alguém por ali. 

Após duas semanas de observações diárias, gozando de alguma 

segurança entre os jovens, parti para realização de entrevistas diretas, em 

particular, somente eu e o entrevistado, geralmente agendadas previamente e 

realizadas na rua mesmo, ou na frente da casa de algum dos jovens. A ideia 

era entrevistar os oito jovens já identificados, contudo somente três se 

dispuseram a conceder entrevista. A seguir apresento os principais pontos 

observados e seus desdobramentos para a pesquisa como um todo. Relembro 

que o objetivo desse momento inicial era essencialmente exploratório. 

O primeiro ponto observado, como dito anteriormente, foi a 

identificação de um grupo de jovens, que frequentava assiduamente a esquina. 

Nas entrevistas identifiquei que são jovens entre 18 e 25 anos, moradores de 
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três ruas próximas e que de fato, são amigos há alguns anos, partilhando de 

uma vivência comum diária. Esse dado deixou bastante claro que o trabalho de 

pesquisa deveria caminhar no sentido desse grupo em particular. Nas 

entrevistas e nas observações ficou bem esclarecido que há uma divisão entre 

“quem é, e quem não é da vila”. 

Procurando compreender se existia uma relação diferenciada entre os 

oito identificados, percebi que eles usam a categoria nativa da “vila” para 

manifestar sua diferença em relação aos outros jovens que, igualmente, 

frequentam a esquina. “Ah, tem uma galera que sobe aqui curtir com a gente 

no final de semana, mas a maioria não é da vila, a galera da vila dá pra contar 

nos dedos”. 

Outro aspecto observado se refere à ocupação do tempo desses 

jovens. Nenhum deles frequenta a escola, variando entre ensino médio 

concluído, abandonado, ou fundamental concluído. No que se refere ao 

trabalho, apenas um deles disse receber dinheiro dos pais, os outros 

declararam não receber ajuda. O mercado informal se apresenta como 

principal fonte de renda. Das atividades relatadas se destacam “servente de 

pedreiro e vendedor ambulante”. 

Esse dado permite configurar o grupo como de jovens que não estão 

formalmente inseridos na lógica do trabalho, fazem pequenos “bicos” para 

conseguir algum dinheiro que é gasto nos momentos de lazer. Não há a 

estabilidade que o trabalho formal oferece, nem o rigor com o cumprimento de 

horários. Disso decorre as observações terem sido feitas ao logo de três 

semanas onde, regularmente os jovens eram encontrados à tarde, sem 

nenhum compromisso aparente17. 

Perguntados sobre quais tipos de objetos eles gostavam mais de 

comprar todos responderam comprar roupas de marcas famosas. A suposição 

inicial de que os artigos eletrônicos seriam os bens mais consumidos pelos 

jovens, seguindo a perspectiva de Baumann (2001), em que na “modernidade 

líquida” fazer uso de objetos eletrônicos representa aderir à lógica de consumo 

contemporânea, foi frustrada em detrimento das roupas de marca e adereços, 

                                                      
17

 Esse dado será mais bem problematizado adiante, por hora destaco que no grupo isso varia 
de acordo com cada indivíduo. 
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como correntes e brincos de prata. Imaginava que se os jovens estavam 

comprando roupas de marca famosas, que custam muito dinheiro, de acordo 

com a teoria, estariam consumindo bens eletrônicos numa escala ainda maior. 

Esse dado, surgido do campo, possibilitou um aprofundamento na 

pesquisa, pois até então, as questões se encaminhavam obedecendo a uma 

lógica causal, onde o método de entrevistas individuais seria perfeitamente 

suficiente para responder à questão que se levantava: O que os jovens 

compram e qual significado do consumo na construção de suas identidades? 

Parecia-me perfeitamente possível responder a essa questão com base nos 

discursos dos jovens, que seriam obtidos através das entrevistas em 

profundidade. 

 Por que comprar roupas tão caras? Qual o significado e como usam 

esses objetos? Por que roupas e não eletrônicos? Por que não consomem 

objetos mais “essenciais” à qualidade de vida, considerando que são pessoas 

que administram a escassez de dinheiro? Essas questões, quando levantadas 

nas entrevistas (primeiras de caráter exploratório) ficaram sem resposta, e 

quando muito com respostas breves e sem muita possibilidade de 

interpretação. 

Aliado a isso, surgiu à dificuldade em conduzir uma entrevista 

individual. Pude perceber que havia uma grande diferença entre a eloquência 

do discurso proferido em ocasiões onde o grupo se fazia presente, e aquela em 

que estávamos a sós, mediados por um gravador ligado. 

Unindo os pontos que foram surgindo, ao final das entrevistas 

pessoais, pude perceber que para apreender o significado dos bens 

consumidos pelos jovens, particularmente o consumo de roupas de marca e 

adereços, seria necessário lançar mão de metodologia mais apropriada.  

As entrevistas serviram para indicar que, por se tratar de um grupo 

inserido num contexto de precariedade e com uma imagem associada à 

delinquência18, os jovens encontram dificuldades em expressarem-se sozinhos, 

fora do grupo. O grupo, nesse sentido oferece a segurança para o exercício do 

discurso e organização das ideias. 

                                                      
18

 A questão da imagem do bairro diante da cidade e sua vinculação à delinquência será 
abordada no próximo capítulo.  
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Até então, minhas observações estavam voltadas a perceber 

elementos que estivessem de acordo, ou em desacordo com a hipótese inicial. 

Assim, encerrando a etapa exploratória, as entrevistas foram transcritas, e com 

base nelas e nas observações foi retomada a organização da pesquisa.   

A primeira mudança estabelecida foi com relação à metodologia. A 

perspectiva estava equivocada, e a ideia de trabalho de campo baseado 

somente em entrevistas não respondia suficientemente às minhas questões.  

Esse problema metodológico ocorreu por conta da concepção bastante 

amadora de que a pesquisa de campo precisaria estar de acordo com um 

referencial teórico estabelecido anteriormente. A metáfora da tela que não cabe 

na moldura, parece ilustrar bem o equívoco em que estava incorrendo. Em 

função disso o meu olhar em campo não estava sendo produtivo, pois minha 

presença no grupo estava presa à ideia de que eu precisava fazer “boas” 

entrevistas, e quando digo “boas” considero aquelas que confirmassem as 

minhas suposições. 

Ficou claro que seria necessário abordar os jovens em suas relações 

mais amplas entre si, a fim de capturar os diversos significados atribuídos às 

suas práticas. Dessa forma, o método de pesquisa com base na etnografia 

surgiu como melhor opção disponível. As entrevistas continuariam fazendo 

parte do trabalho, contudo a observação e descrição detalhada das ações 

praticadas pelos jovens e seus significados seriam agora o foco do exercício 

em campo. Sem estar preso à teoria, mas nunca a negligenciando, observar os 

jovens deixando que eles apresentem as questões que “merecem” ser 

problematizadas. 

 

3.2 Opção pela Etnografia 

 

Observando as questões que foram levantadas no tópico anterior, que 

destacou a urgência por utilizar o método etnográfico de maneira mais 

sistematizada e coerente, proponho retomar, ainda que de maneira breve, suas 

principais características. Assim, inicio este ponto relembrando a importância 

de Bronislaw Malinowski para o desenvolvimento da etnografia enquanto 

método de pesquisa característico da antropologia. 
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Em 1922, Malinowski publica Os argonautas do Pacífico Sul, resultado 

de seu trabalho de pesquisa nas Ilhas Trobriand. Ali, na introdução da obra, 

estabeleceu as bases daquilo que seria a etnografia sistematizada, e utilizada 

pelos antropólogos até os dias atuais. Sem ter a pretensão de discutir a 

densidade de sua obra, cabe destacar que Malinowski escreve no contexto da 

confirmação do funcionalismo como alternativa de teoria antropológica, 

fundamentando-se no pressuposto de que a única forma de se conhecer uma 

cultura é no exercício de observação participante. O próprio antropólogo, indo a 

campo, passando um longo tempo entre os pesquisados.  

Essa perspectiva distancia-se, sobretudo do evolucionismo, que era 

praticado pelo antropólogo no gabinete, sistematizando os dados oferecidos 

pelos assistentes de pesquisa, cronistas e viajantes. A principal característica 

dessa abordagem evolucionista consistia na acumulação e classificação de 

fenômenos exóticos. Uma catalogação vazia que reduzia a cultura observada a 

um conjunto de frases soltas e desconexas. Sobre isso, DaMata (1981), 

argumenta que: 

 

A partir do advento do trabalho de campo sistemático, 
entretanto, tornava-se impossível reduzir uma sociedade (ou 
uma cultura) a um conjunto de frases soltas entre si, na 
listagem dos costumes humanos dispostos em linha histórica. 
Isso porque a vivência propriamente antropológica – aquela 
nascida do contato direto do etnógrafo com o grupo em estudo 
por um período relativamente longo – dava a perceber o 
conjunto de ações sociais dos nativos como um sistema, isto é, 

coerente consigo mesmo. (DAMATA, 1981, p. 145). 

 

Sem dúvida, a maior contribuição de Malinowski foi de retirar da 

inanição o antropólogo e afirmar que é impossível estudar uma cultura de 

longe, de fora. Preocupou-se com a sistematização do método, pois a 

etnografia seria a apresentação clara e objetiva das maneiras como os dados 

do campo foram levantados, trazendo maior credibilidade à antropologia, que 

até então consistia em catalogar e nomear as ações dos sujeitos pesquisados, 

sem a pretensão de organizar as informações num todo, que desse conta de 

explicar a cultura pesquisada. A etnografia seria, por excelência, o método de 

pesquisa da Antropologia, e a responsável pelo sucesso no trabalho de campo. 
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[…] descobri, então, à minha custa, onde residia o segredo do 
verdadeiro trabalho de campo. Qual é, afinal, esta magia do 
etnógrafo pela qual ele é capaz de evocar o verdadeiro espírito 
do nativo, verdadeira imagem da vida tribal? Como de 
costume, o sucesso só pode ser obtido através de uma 
aplicação sistemática e paciente de um determinado número 
de regras de bom senso e de princípios científicos bem 
definidos e não através de qualquer atalho miraculoso que leve 
aos resultados desejados sem esforço ou problemas. 
(MALINOWSKI, 1997, p. 21). 

 

Mesmo representando um avanço significativo no desenvolvimento do 

pensamento antropológico, vale relembrar que no contexto dos autores 

clássicos, o objetivo primeiro do método etnográfico seria o estudo de 

populações distante geograficamente e diferentes culturalmente do ambiente 

do pesquisador.  

A partir desse texto, que hoje é um clássico, uma série de reflexões 

posteriores foram desenvolvidas e, já na década de 1930, a etnografia 

despontava como uma norma aceita no desenvolvimento da pesquisa 

antropológica. De lá para cá, embora muita coisa tenha mudado, a etnografia 

continua sendo considerada o método privilegiado de pesquisa de campo na 

antropologia. 

Emerson Giumbelli (2002), no artigo “Para além do ‘trabalho de 

campo’: reflexões supostamente malinowskianas”, procura fazer um 

contraponto a essa perspectiva que considera a etnografia como “melhor” 

método de pesquisa e, portanto, característico da antropologia. Faz uma crítica 

à sobreposição que se desenvolveu ao longo do tempo entre etnografia e 

pesquisa de campo, e procura responder em seu texto se “existe antropologia 

sem trabalho de campo?”, uma vez que a evocação do trabalho de campo 

etnográfico funciona como sinônimo de antropologia. 

O autor apresenta alguns perigos provenientes dessa postura que 

supervaloriza o trabalho de campo destacando que, de certa maneira, isso 

desconsidera a contribuição de antropólogos como Marcel Mauss e Claude 

Lévi-Strauss, que pouco ou nada fizeram de trabalho de campo ao longo de 

suas carreiras como antropólogos, mas que possuem uma obra essencial para 
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o desenvolvimento do pensamento antropológico. Fala também de outro 

perigo, esse mais visível nas pesquisas atuais: 

 

Outra possiblidade é que, quando se trata de “antropologia das 
sociedades complexas” (ou qualquer de seus equivalentes), a 
metodologia acabe pensada como uma composição entre 
técnicas antropológicas (o “trabalho de campo”) e técnicas não 
antropológicas (tudo o que não implique um contato direto e 
intens(iv)o com os nativos) – como se esse pesquisador fosse 
“menos antropólogo” do que aqueles que se dedicam 
integralmente ao trabalho de campo. (GIUMBELLI, 2002, p. 
94). 

 

Assim, ao longo do texto o autor procura problematizar em maior 

profundidade essa identificação entre antropologia e trabalho de campo, 

destacando que outras possibilidades metodológicas são igualmente dignas e 

constitutivas da antropologia como ciência, não devendo, portanto, serem 

excluídas ou diminuídas em importância. Para isso, vai buscar elementos “[...] 

utilizando um texto e um autor que sempre apareceram e aparecem para 

sustentar o contrário”, a saber, o próprio texto de Malinowski (2002, p. 92). 

Bourdieu (1998), também critica essas formas de identificação 

engessadas entre uma determinada “tradição teórica” e uma “técnica de 

recolha de dados”. Para o autor:  

 

[…] a pesquisa é uma coisa demasiado séria e demasiado 
difícil para se poder tomar a liberdade de confundir rigidez, que 
é o contrário da inteligência e da invenção, com o rigor, e se 
ficar privado deste ou daquele recurso entre os vários que 
podem ser oferecidos pelo conjunto das tradições intelectuais 
da disciplina – e das disciplinas vizinhas: etnologia, economia, 
história. Apetecia-me dizer: “É proibido proibir” ou “Livrai-vos 
dos cães de guarda metodológicos”. (BOURDIEU, 1998, p. 26, 
grifos do autor). 

 

Voltando à Giumbelli (2002), o autor esclarece que ao questionar sobre 

os métodos de pesquisa em antropologia, não se caminha para reduzir a 

etnografia a um conjunto de técnicas, ou a supor que o trabalho de campo não 

seja mais necessário aos objetos atuais, mas se procura uma concepção mais 

ampla de trabalho de campo, em que a etnografia se encarregue de 

reconhecer quais fontes se deve questionar. 
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Somos assim conduzidos ao ponto que creio ser o mais 
importante nesta parte da discussão. A conclusão que se pode 
tirar dessa última passagem, assim como de todas as 
considerações anteriores, é que o “objetivo fundamental da 
pesquisa etnográfica” deve ser buscado a partir de uma 
variedade de fontes, cuja pertinência é avaliada pelo acesso 
que propiciam aos “mecanismos sociais” e aos pontos de vista 
em suas “manifestações concretas”. Ora, há situações 
etnográficas em que essas fontes são os “documentos 
materiais fixos” a que se refere Malinowski. (GIUMBELLI, 2002, 
p. 102). 

 

As questões levantadas por Emerson Giumbelli no artigo citado ficam 

mais claras na medida em que o situamos no contexto da chamada 

“antropologia simétrica”, que, entre outras coisas, busca “antropologizar a 

antropologia”, questionando sobre o desenvolvimento da antropologia como 

ciência e seus desafios metodológicos na contemporaneidade. Os autores 

ligados a essa vertente – definida como uma crítica a uma abordagem 

tradicional que define a antropologia com base em seus objetos (grupos) e seu 

método (trabalho de campo etnográfico) – a qual tem Bruno Latour como 

principal expoente, não buscam uma definição precisa para antropologia, mas 

consideram-na uma “perspectiva” pela qual se pode aprender com o encontro 

entre os mundos do pesquisador e o de seu objeto. 

 

Nos termos aqui dispostos, significa, a meu ver, a exigência de 
que seja levado adiante o ideal de encontro entre mundos 
diversos, entre “nós” e “eles”. Ou seja, é necessário que a 
pesquisa sobre “eles” encontre fórmulas que consigam pensar 
sobre “nós”; inversamente, é preciso que as pesquisas sobre 
“nós” incorporem as noções que foram e que continuam a ser 
desenvolvidas para pensar sobre “eles”. (GIUMBELLI,2002, p. 
105). 

  

De qualquer forma, reconhecemos que historicamente a antropologia 

se dedicou à compreensão da cultura de povos exóticos, e particularmente o 

exercício da etnografia se confirmou como maneira privilegiada de 

levantamento de dados. Não se trata de abrir mão dessa tradição, pois mesmo 

os autores que a questionam o fazem com base nas experiências dos clássicos 

da disciplina, como no exemplo do texto de Giumbelli que não desconstrói a 
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importância do trabalho de Malinowski, mas busca no próprio texto elementos 

que permitam um repensar sobre o modelo tradicional. 

Geertz (1997), também parte de Malinowski para traçar algumas linhas 

sobre a “natureza do entendimento antropológico”. No texto “Do ponto de vista 

do nativo: a natureza do entendimento antropológico”, Geertz (1997) faz uma 

análise sobre a natureza da relação entre pesquisador e objeto pesquisado e 

consequentemente sobre a natureza do conhecimento produzido nessa 

relação. O ponto de partida é a publicação do diário de campo de Malinowski, 

fato que gerou discussões inflamadas na academia, sobretudo por ter 

demonstrado “as fragilidades” da etnografia de Malinowski. Ele que é 

considerado o “pai da etnografia” e sua pesquisa um modelo “perfeito” de 

trabalho de campo onde o antropólogo se adapta perfeitamente à cultura 

observada.  

 

O mito do pesquisador de campo semicamaleão, que se 
adapta perfeitamente ao ambiente exótico que o rodeia, um 
milagre ambulante em empatia, tato, paciência e 
cosmopolitismos, foi, de um golpe, demolido por aquele que 
tinha sido, talvez, um dos maiores responsáveis pela sua 
criação. (GEERTZ, 1997, p. 85). 

 

Geertz (1997) segue destacando que a maioria das discussões 

posteriores abordou questões marginais, geralmente de ordem moral, sobre a 

postura de Malinowski revelada no diário, deixando de lado a questão central 

que o texto levanta: 

 

[…] se não é graças a algum tipo de sensibilidade 
extraordinária, a uma capacidade quase sobrenatural de 
pensar, sentir e perceber o mundo como um nativo (uma 
palavra, que, devo logo dizer, usei aqui no sentido estrito do 
termo) como é possível que antropólogos cheguem a conhecer 
a maneira com um nativo pensa, sente e percebe o mundo? 
(GEERTZ, 1997, p. 85). 

 

Procurando ir além das críticas moralistas, Geertz (1997, p. 86) 

destaca que a principal contribuição de Malinowski foi estabelecer que “[...] no 

caso de ‘nativos’ não é necessário ser um deles para conhecer um”. Nesse 

sentido, ainda que o texto de Malinowski transmita essa sensação de “[...] 
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perfeita harmonia entre pesquisador e pesquisado” (a publicação do diário 

comprovou o contrário, demonstrando que o clima era muito mais tenso do que 

aquilo que aparece nas páginas do Argonautas) o essencial a perceber é que 

por meio de um método organizado é possível “ver as coisas do ponto de vista 

dos nativos”.  

Mesmo que Malinowski (1997, p. 86), de acordo com as páginas de 

seu diário, não fosse “um sujeito muito simpático” e que “dizia coisas muito 

desagradáveis sobre seus nativos” e que “passava grande parte de seu tempo 

desejando estar em outro lugar”, isso não interferiu no brilhantismo de seu 

trabalho. Ou seja, aquela visão romântica, até mesmo mística do antropólogo 

que se coloca “embaixo da pele do outro” é transformada, de acordo com 

Geertz (1997, p. 87), na postura do antropólogo que busca interpretar o “ponto 

de vista do nativo” por meio da operacionalização dos conceitos de 

“experiência-próxima” e “experiência-distante”. Geertz (1997, p. 87) define 

esses conceitos da seguinte maneira:  

 

Um conceito de “experiência-próxima” é, mais ou menos, 
aquele que alguém – um paciente, um sujeito, em nosso caso 
um informante – usaria naturalmente e sem esforço para definir 
aquilo que seus semelhantes vêem, sentem, pensam, 
imaginam etc. e que ele próprio entenderia facilmente, se 
outros o utilizassem da mesma maneira. Um conceito de 
“experiência-distante” é aquele que especialistas de qualquer 
tipo – um analista, um pesquisador, um etnógrafo, ou até um 
padre ou um ideologista – utilizam para levar a cabo seus 
objetivos científicos, filosóficos ou práticos. 

 

Articulando esses dois conceitos o antropólogo neutraliza os riscos de 

ficar preso nos exotismos dos detalhes provenientes da descrição minuciosa da 

cultura local (experiência-próxima) e também não se perde nas abstrações 

geradas pela teoria em excesso (experiência-distante). Encontrar essa “justa 

medida” é o que garante um bom trabalho de pesquisa. Geertz (1997, p. 89) 

destaca ainda que, o pesquisador não é capaz de perceber aquilo que seus 

informantes percebem. A “experiência-próxima” é vivida pelo informante, ao 

pesquisador cabe observar (Geertz usa a palavra espectador). Por meio da 

observação o antropólogo é capaz de – e não mais que isso – perceber o 

“através de que” ou “por meios de que” os informantes percebem sua cultura. 
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Sinteticamente “o que é importante é descobrir que diabos eles acham que 

estão fazendo”. 

O amadurecimento de uma proposta metodológica baseada na 

presença do pesquisador no campo, praticando observação e, partindo das 

proposições dos próprios observados, desenvolver uma teoria interpretativa 

sobre a cultura (ou grupo) observado, não foi exclusividade da antropologia.  

Em alguma medida, esse desenvolvimento foi acompanhado de perto e de 

maneira simultânea pelos sociólogos americanos, (grupo que posteriormente 

ficou conhecido como Escola de Chicago). Dos anos 1930 em diante, uma 

série de estudos sobre comunidades urbanas, sejam cidades pequenas ou 

bairros, foram realizados, tendo como base a etnografia e a busca por 

compreender a dinâmica cultural das pessoas envolvidas nesses espaços19.  

Becker (1996), esclarece que a proposta de trabalho desenvolvida 

pelos sociólogos da Escola de Chicago desenvolveu-se juntamente com a 

expansão do departamento de sociologia e antropologia da Universidade de 

Chicago. Ao longo do texto, que é a transcrição de uma conferência proferida 

por ocasião de sua passagem pelo Brasil, o autor elenca os diversos nomes 

responsáveis pela expansão da sociologia nos Estados Unidos e destaca que 

uma das características que se fundamentou ao longo dos anos e que 

posteriormente se tornou emblemática da escola de Chicago foi à diversidade 

metodológica na abordagem dos problemas de pesquisa.  

O autor explica ainda, que o termo Escola de Chicago não deve ser 

confundido como uma instituição fechada e hierarquicamente organizada, mas 

deve ser entendida como uma “escola de pensamento”, onde um grupo de 

pessoas divide determinada concepção teórica, sem que haja a necessidade 

de se reunirem em torno de uma escola objetivamente. Mesmo diante desse 

recorte, as temáticas de pesquisa eram tão diversas quanto os métodos 

utilizados em sua execução, sendo possível afirmar que existiam várias 

divergências entre os pesquisadores tradicionalmente identificados como 

pertencentes à Escola de Chicago.  

                                                      
19

 Destaco o trabalho de Willian Foot White (2005), “Sociedade de Esquina” em que analisa um 
grupo de rapazes da esquina de Cornerville, e partindo deles realiza uma profunda analise da 
vida social daquele bairro.  
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Nesse sentido, a escola deve ser vista mais como uma maneira de 

pensar, como uma “perspectiva” do que como uma instituição marcada por 

uma postura teórica determinada. Becker (1996), ilumina bem a questão 

deixando claro que as influências dessa “perspectiva” de pesquisa marcou 

muitos pesquisadores e trabalhos, inclusive os de cunho antropológico.  

Esse movimento de mudança desencadeia um processo, onde na 

modernidade, a antropologia passa do estudo sobre comunidades distantes e 

diferentes para comunidades próximas e familiares. Aos desavisados pode 

ocorrer de imaginar que essa mudança coloque em oposição uma 

“antropologia tradicional” de uma “antropologia moderna”. Nesse sentido, Nadel 

(1987), esclarece que embora as situações das sociedades contemporâneas 

exijam um repensar sobre os métodos utilizados pelos antropólogos, as 

matrizes das práticas de pesquisas já foram lançadas pelos precursores da 

disciplina.  

Assim não há uma ruptura no pensamento antropológico, pois mesmo 

no tratamento das sociedades complexas o antropólogo parte de um referencial 

teórico antropológico que serve como “mapa do trabalho de campo”. Quanto às 

práticas de pesquisa, para Nadel (1987) são distintivas da antropologia em 

relação a outras disciplinas as seguintes: “viver com as pessoas”, premissa 

lançada e sistematizada por Malinowski e que permanece como um diferencial, 

não no sentido de excluir outras práticas de pesquisa, mas de saber que o 

“permanecer com as pessoas” é revelador de muitas questões; “não considerar 

como familiar” qualquer tipo de problema, buscando sempre o exótico, não 

como pura curiosidade do pesquisador, mas como forma de desnaturalizar os 

objetos pesquisados; “atenção particular com os grupos minoritários” 

favorecendo um trabalho minucioso de apreensão da realidade particular numa 

espécie de “micro-sociologia”; e por fim, “a capacidade de produzir 

generalizações”, no sentido de que uma cultura pode ser comparada com 

outra. 

As questões apresentadas por este autor corroboram o entendimento 

de que a antropologia contemporânea, mais do que nunca mantém um diálogo 

constante com a tradição da disciplina, o que tem possibilitado o 
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amadurecimento de novas propostas metodológicas e consequentemente 

novas perspectivas teóricas. 

Também Geertz (1978), afirma que “agora somos todos nativos” e que 

se antes o esforço do antropólogo era em decifrar a língua e os mais exóticos 

costumes dos selvagens, agora se trata de compreender os diferentes 

significados das ações praticadas por pessoas que podem estar do outro lado 

da rua. 

 O estranhamento necessário para o exercício antropológico, que antes 

era possibilitado objetivamente pela diferença e distância do pesquisador em 

relação a seu objeto, agora se transforma num exercício conceitual. Neste 

sentido, vale lembra a colocação de Merleau-Ponty (1984, p.199) ao afirmar 

que “[...] a etnologia não é uma especialidade definida por um objeto particular 

– etnia, sociedade primitiva, etc. – é a maneira de pensar que se impõem 

quando o objeto é ‘outro’ e que exige nossa própria transformação”. 

Ainda de acordo com Geertz (1978), a etnografia se refere a um 

processo de interpretação realizado pelo antropólogo, de uma cultura que se 

apresenta já interpretada pelo nativo. Nesse movimento é necessário direcionar 

o olhar sobre o nativo, sua fala, suas ações e produzir a “descrição densa” da 

cultura ou grupo observado, e partindo dos fragmentos microscópicos da 

cultura, relacioná-los com questões mais amplas (experiência-distante). Nas 

palavras de DaMatta (1978, p. 30), “[…] o papel da antropologia é produzir 

interpretações das diferenças enquanto elas formam sistemas integrados”, ou 

seja interessar-se pela busca de um conjunto de informações coerente sobre a 

cultura ou grupo estudado. 

Considerando a perspectiva da etnografia enquanto exercício de 

interpretação, amparado nas proposições de Geertz, foi possível reorganizar os 

dados colhidos na pesquisa exploratória. Focar o olhar antropológico no nativo 

e em seu sistema simbólico fez com que vários pontos das entrevistas e das 

observações, antes não considerados, passassem a fazer sentido. 

Era necessário ir à campo com liberdade, para que do campo 

emergissem os elementos para serem analisados. Não fazia sentido sair de 

casa procurando dados para confirmar minha hipótese de pesquisa. Assim, o 

consumo de bens materiais, que inicialmente era considerado o principal 
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elemento na constituição das identidades dos jovens, passou a ser o indicador 

de que existiam dinâmicas muito mais amplas a serem compreendidas. 

Mesmo a ideia de pesquisar o processo de construção de identidades, 

cedeu espaço à compreensão da experiência social dos jovens20. A identidade 

social dos jovens estaria contida no conceito de experiência social, mais amplo 

e mais explicativo. 

A proposta do trabalho passou a ser então lançar um olhar 

interpretativo sobre as práticas sociais e simbólicas de um grupo particular de 

jovens da periferia de Paranaguá, considerando o consumo de bens materiais 

um indicativo de relações mais amplas e complexas. Por meio da etnografia, 

interpretar a experiência social do grupo e, a partir do trabalho de campo, 

alcançar uma teoria explicativa para os fenômenos observados. 

Dessa forma estaríamos observando a orientação de DaMatta (1981, p. 

146), quando diz que “Em vez de encorajar uma ampliação teórica no limite de 

certos problemas ou teorias já estabelecidas, buscamos orientar o jovem 

pesquisador para um perspectiva realmente pessoal e autêntica de cada 

problema”. 

 
3.3 Breve Balanço 

 

Após esse trabalho de redefinição teórico metodológico, alguns pontos 

levantados pelos jovens durante a etapa de exploração da realidade, foram 

reorganizados e serviram de referência para o trabalho de pesquisa 

propriamente dito (aquele mais longo e em caráter definitivo). 

A questão mais importante, e que merece destaque aqui, (as outras 

serão tratadas ao longo do texto) se refere à composição do grupo. Como dito 

anteriormente são oito jovens, do sexo masculino, com idade entre 18 e 25 

anos. No exercício de definição categórica dos jovens enquanto um grupo 

social surgiu à dificuldade de identificar algum elemento que unificasse as 

práticas e vivências desses jovens. As observações não apontaram para 

nenhuma dinâmica cultural específica como hip-hop, capoeira, religião, ou 

                                                      
20

 O conceito foi apresentado no capítulo anterior. 
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qualquer outra prática que fosse suficiente para constituir os jovens enquanto 

um grupo caracterizado por uma determinada prática cultural. 

São jovens pobres, que vivem num espaço social precário e que 

compartilham a experiência de viver na periferia. Dessa forma o elemento 

comum, e que em alguma medida os identifica enquanto grupo é o 

pertencimento a uma porção territorial do bairro Parque São João, a que dão o 

nome de “vila”.  

O pertencimento à vila se materializa na apropriação e circulação por 

alguns espaços: a esquina, por exemplo, que enquanto lugar sem sujeitos tem 

pouca representatividade, mas quando os jovens dela se apropriam, passa a 

ser um espaço de lazer e sociabilidade. Pode-se afirmar que o grupo existe no 

contexto de lazer e sociabilidade, pois como foi observado em campo, a 

freqüência a esse espaço interfere diretamente nas relações dentro do grupo e 

para fora do grupo também. É no espaço da rua que a sociabilidade desses 

jovens se desenvolve. 

Tendo isso presente, era necessário pesquisar quais outros lugares 

eram ocupados pelos jovens. Uma vez que o trabalho exploratório foi 

concentrado somente nas interações estabelecidas durante o dia, no período 

da tarde especificamente, não foi possível observar o lazer noturno, 

especialmente aos finais de semana.  

O retorno ao campo foi matizado por essa necessidade: identificar 

quais os espaços de lazer e sociabilidade desses jovens (além da esquina) e 

em que medida as atividades desenvolvidas nesses espaços interferem na sua 

experiência social. 

Tendo em vista essa configuração do campo, o trabalho desenvolvido 

por Magnani (2005), foi de imprescindível valor na organização do trabalho de 

pesquisa. Apresento algumas categorias utilizadas por este autor e 

operacionalizadas ao longo da pesquisa. 

No tratamento de questões ligadas a jovens, o autor trabalha com a 

noção de “circuitos de jovens”. Esse conceito procura oferecer a possibilidade 

de uma abordagem alternativa àquela que privilegia o “jovem” como a categoria 

social a partir de qual se deveria iniciar a análise do comportamento nas 

cidades. 
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Com o objetivo, porém, de oferecer uma alternativa a esses 
enfoques e assim poder dialogar com eles na forma de 
contraposição e/ou complementaridade, proponho outra 
denominação, “circuitos de jovens”, e outro ponto de partida 
para a abordagem do tema do comportamento dos jovens nos 
grandes centros urbanos. Em vez da ênfase na condição de 
“jovens”, que supostamente remete a diversidade de 
manifestações a um denominador comum, a ideia é privilegiar 
sua inserção na paisagem urbana por meio da etnografia dos 
espaços por onde circulam, onde estão seus pontos de 
encontro e ocasiões de conflito, e os parceiros com quem 
estabelecem relações de troca. (MAGNANI,2005, p. 177). 

 

Por meio da etnografia das interações sociais dos jovens estabelecidas 

em diferentes locais, seria possível traçar um circuito, por meio do qual as 

sociabilidades juvenis seriam experimentadas. Para se chegar à identificação 

de um “circuito de jovens”, é necessário partir da compreensão de categorias 

mais restritivas, tais como “pedaço” e “mancha”. Para Magnani (2005, p. 178), 

pedaço se refere a: 

 

[…] aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o 
público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais 
ampla do que a fundada nos laços familiares, porém mais 
densa, significativa e estável do que as relações formais e 
individualizadas impostas pela sociedade. 

 

Imediatamente é possível perceber a paridade de significados com o 

termo nativo “vila”, utilizado pelos entrevistados.  É na esquina da “vila” onde se 

encontram diariamente, longe do olhar dos pais, como forma de representação 

da sociabilidade doméstica, longe do olhar dos patrões ou dos professores, 

como representação da sociabilidade institucionalizada, para ali, estabelecerem 

uma sociabilidade básica, porém densa e significativa. É um espaço que se 

guia pela familiaridade, vínculos de amizade e pertencimento a um local. Uma 

esfera de socialização pouco estável se comparada a “mancha”.  

Para o autor o conceito de “mancha” se refere a “áreas contíguas do 

espaço urbano, dotadas de equipamentos que marcam seus limites e 

viabilizam – cada qual com sua especificidade, competindo ou 

complementando – uma atividade ou prática predominante” (MAGNANI,2005, 

p. 178). Magnani (2005, p. 178), segue argumentando que: 
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Essa categoria foi proposta para descrever um determinado 
tipo de arranjo espacial, mais estável na paisagem urbana se 
comparado, por exemplo, com a categoria “pedaço”, mais 
estreitamente ligada à dinâmica do grupo que com ela se 
identifica. 

 

O pedaço está ligado mais intimamente ao grupo que a ele se 

identifica, dessa forma, nada impede que a qualquer momento elejam outro 

espaço como seu pedaço. Importa destacar que por mais que seja um espaço 

efêmero, suscetível de mudança, ele vai continuar existindo, ainda que de 

maneira ressignificada pelos sujeitos21. A mancha, em contrapartida, está mais 

ligada à paisagem que ao grupo. São estabelecimentos e equipamentos que 

oferecem bens ou serviços, e por conta disso a confluência de pessoas a esses 

locais. A tônica não é mais a familiaridade e segurança do “pedaço”, mas a 

incerteza gerada pela diversidade dos freqüentadores. A mancha oferece a 

possibilidade do encontro com o diferente. 

Assim numa escala de complexidade, pedaço refere-se a um espaço 

mais particular, onde prevalecem laços de familiaridade e amizade; mancha a 

um espaço um pouco mais amplo, contiguo ao bairro, onde o fluxo de pessoas 

é determinado pelo tipo de bem ou serviço oferecido, não fazendo muita 

diferença o pertencimento ao local, mas a possibilidade de encontro oferecida 

por ele. E, por último, o circuito de jovens, que é a categoria mais ampla, 

extrapolando os limites de contiguidade do bairro, representando um conjunto 

de equipamentos que se liga ao espaço da cidade como um todo sendo 

reconhecido pelos seus usuários.  

O circuito é uma combinação de manchas, que reúne frequentadores 

que os reconhecem enquanto tal. A noção de circuito restabelece o propósito 

de totalidade dos fenômenos urbanos, pois ao estudar os grupos sociais 

utilizando essas categorias, contemplam-se as dimensões micro e macro-

sociológica.  

                                                      
21

 Como veremos no capitulo V, em alguns momentos a esquina do bairro deixou de ser o 
pedaço do grupo, já que nos momentos de conflito, sobretudo com a polícia, os encontros 
passavam a acontecer na frente da casa ora de um, ou de outro, ou seja, a referência a um 
espaço de pertencimento mais familiar, aconchegante era necessário para a existência do 
grupo.   
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Com base nas observações prévias, que agora, à luz da antropologia e 

seu método etnográfico, estavam reorganizadas e apresentavam “pistas” muito 

ricas daquilo que poderia ser a pesquisa da dissertação e, observando as 

possibilidades de aplicação dos conceitos desenvolvidos por Magnani (2005), o 

trabalho etnográfico, mais longo e definitivo para os fins dessa dissertação, 

poderia ser realizado. 

Dessa forma, tendo em vista as considerações teóricas de Magnani 

trabalhadas até aqui, no próximo capítulo apresento o campo onde a pesquisa 

foi realizada. O objetivo é cumprir a orientação de observar a paisagem urbana 

identificando os locais de circulação dos jovens.  
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4 O CAMPO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo apresento o espaço físico em que a pesquisa foi 

realizada, dando destaque à constituição histórica da cidade de Paranaguá e o 

contexto no qual o Parque São João se desenvolveu. Ao final, apresento 

algumas características sobre o grupo estudado, destacando as principais 

questões surgidas na pesquisa exploratória à luz da teoria.  

A pesquisa de campo foi realizada em um bairro periférico da cidade de 

Paranaguá no Paraná. Sobre a cidade alguns pontos merecem ser destacados. 

Sem a pretensão de ser exaustivo, cabe retomar a cidade historicamente e 

situar o surgimento do bairro para que se possam entender algumas dinâmicas 

e arranjos espaciais urbanos, bem como melhor compreender a imagem do 

bairro para a população da cidade.  

A utilização de dados de caráter quantitativo, particularmente os 

encontrados nos cadernos dos municípios, disponibilizados pelo site do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), tem 

por objetivo apresentar ao leitor um panorama “oficial” das dinâmicas 

demográficas e econômicas do município. Não será buscada uma 

problematização maior, em termos de métodos quantitativos, pois uma análise 

pormenorizada desses dados fugiria aos objetivos do texto. Contudo, 

consideramos os números apresentados como um elemento que contribui para 

a construção de um quadro compreensivo dos dados qualitativos. Eles não 

apenas ilustram, mas ajudam o leitor na compreensão dos dados oferecidos 

pela etnografia. 

Quanto à apresentação do bairro, a perspectiva adotada foi partir 

daquilo que os moradores apresentaram como “história” relevante para eles. 

Vale mencionar que não foi encontrada uma bibliografia especializada sobre a 

história do desenvolvimento dos bairros no município de Paranaguá, ou seja, 

trata-se de um trabalho a ser feito. O que veremos aqui são informações de 

moradores antigos, sem a pretensão de reconstruir em profundidade a história 

do bairro, mas analisar em que medida o bairro se apresenta no imaginário de 

seus moradores. 
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4.1 Breve Histórico 

 

Situada no leste do estado do Paraná, Paranaguá foi fundada em 1648, 

a partir do movimento impulsionado pela descoberta de ouro nas margens dos 

rios da Serra do Mar. Esse movimento atraiu muitos homens, sobretudo vindos 

de São Vicente e Cananéia, São Paulo, em busca do ouro anunciado à coroa 

portuguesa. Esses faiscadores se embrenharam nas matas da Serra do Mar 

dando origem a outros vilarejos que posteriormente se constituíram em 

cidades: Antonina, Morretes e Curitiba.  

Toda essa confluência de pessoas à Paranaguá era favorecida por 

conta de sua posição geográfica privilegiada. Contato com outras culturas e 

troca de informações sempre fizeram parte do cotidiano de Paranaguá. Já em 

1557, Hans Staden publicou seu diário de viagem, contendo os primeiros 

mapas da Baia de Paranaguá, e o relato do naufrágio que sofreu nessa baia e 

seu aprisionamento entre os índios da região do Superagui22 (WACHOWICZ, 

2002).  

Na medida em que a ocupação das terras do atual Paraná foi sendo 

realizada, Paranaguá cresceu conjuntamente, tendo como principal atividade o 

comércio e o escoamento dos produtos através de seu porto. O surgimento da 

cidade está intimamente ligado à atividade portuária e comercial23. 

No que se refere ao desenvolvimento urbano da cidade, uma vez que 

esse é o ponto essencial nesse momento, vale destacar alguns momentos do 

crescimento sócio-econômico do Paraná, pois em virtude de sua posição 

portuária, Paranaguá se desenvolveu em acordo com as atividades 

econômicas empreendidas pelo Estado do Paraná. O sucesso ou fracasso 

dessas atividades determinavam o maior ou menor número de empregos no 

                                                      
22

 Hoje, Superagüi é um parque nacional de preservação ambiental e faz parte do município de 
Guaraqueçaba, tendo limite com Cananéia, litoral sul de São Paulo. 

23
 Tendo em vista os limites deste texto, a presente abordagem histórica serve apenas para 

introduzir e apresentar Paranaguá como uma importante cidade que acompanhou e 
colaborou intensamente com o desenvolvimento econômico e político do Estado do Paraná. 
O destaque da dimensão portuária para a constituição da cidade favorece a compreensão de 
que Paranaguá sempre recebeu muitas pessoas de outros lugares, e que o porto desde os 
primórdios foi um elemento de atração de pessoas. 

 



 

 

 

71 

porto de Paranaguá, o que por sua vez, repercutia na atração ou expulsão de 

moradores da cidade.24 

Durante séculos a movimentação portuária se desenvolveu no centro 

antigo da cidade, às margens do rio Itiberê. Os guinchos de carga e 

atracadouros de navios eram localizados entre os sobrados coloniais e ruas 

estreitas repletas de intenso comércio. Somente em 1935 foi inaugurado o 

porto na estrutura que se tem atualmente, afastado do centro e com 

capacidade para receber grandes navios.  

Esse empreendimento foi essencial para o crescimento urbano da 

cidade, pois atraiu muitos trabalhadores tanto para as obras de construção, 

quanto para o trabalho no cais do porto e nos armazéns. A massa de 

trabalhadores foi se estabelecendo nos bairros afastados do centro 

impulsionados, sobretudo, por aluguéis mais baixos e facilidades na compra de 

lotes e casas.  

Ainda considerando o desenvolvimento econômico do Paraná e os 

desdobramentos disso para a cidade de Paranaguá, vale lembrar o período 

entre as décadas de 1950 e 1970, quando o Paraná se tornou o maior produtor 

nacional de café. As milhares de toneladas de grãos eram exportadas pelo 

porto de Paranaguá, atraindo trabalhadores e empresas no ramo de 

armazenagem de café, bem como transportadoras de cargas e caminhões.  

Esse período de intensa atividade no porto de Paranaguá foi muito 

importante, pois além de ser um fator de atração de pessoas (garantia de 

emprego aos que chegavam) permitiu o fortalecimento dos sindicatos que 

organizavam os trabalhadores: estivadores, consertadores, ensacadores, vigias 

portuários, amarradores, conferentes e outras categorias que trabalhavam 

diretamente na operação de embarque ou desembarque de cargas no cais do 

porto. 

Esses anos de “glória” permanecem no imaginário do trabalhador 

portuário, sobretudo na figura do estivador, que no discurso aparece como 

                                                      
24 

Sabe-se que as dinâmicas de migração de pessoas obedecem a uma extensa lista de 

variáveis, sendo que aqui selecionamos a questão da migração em procura de trabalho. Não 
serão aprofundadas outras questões por não ser objetivo nesse trabalho. A generalização 
utilizada tem um fim didático, apenas para argumentar que o surgimento dos bairros 
populares em Paranaguá tem forte ligação com o contexto do trabalho no porto. 
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aquele que mais ganhou dinheiro e também o que mais desperdiçou. É comum 

o ditado na faixa portuária que “Antigamente estivador chegava e mandava 

fechar a zona e no final ainda lavava a bicicleta com cerveja”, numa exaltação 

de um período de riqueza para a categoria25. 

Para os trabalhadores de empresa privada, “arrumar uma boquinha 

num sindicato”26 representa a possibilidade de uma vida estável e tranquila, 

com trabalho garantido e um bom salário ao final do mês. 

Na visão dos estivadores, vive-se a nostalgia de um tempo que já foi 

bom, queixando-se sempre da maneira como o trabalho é organizado hoje no 

porto: responder chamadas, bater cartão, limite de horas trabalhadas, uso de 

equipamentos de segurança e etc.27  

A grande geada ocorrida em 1975 encerrou o período de supremacia 

da monocultura do café no Paraná e iniciou a inserção de culturas diversas, 

entre elas a soja, que em pouco tempo passou a ocupar a ponta da produção 

agrícola do estado. Por conta dessa crise (que significou uma queda 

vertiginosa e abrupta da produção estadual de café)28 muitos trabalhadores do 

campo migraram para os centros urbanos, principalmente para a capital, 

provocando o crescimento das cidades que já compunham a região 

metropolitana de Curitiba.  

Nesse contexto Paranaguá também recebeu muitas pessoas oriundas 

desse êxodo do campo, com o agravante de que com a quebra do café, os 

empregos no porto e no comércio também ficaram prejudicados. Pessoas 

chegavam à cidade com a esperança de conseguir trabalho no porto e, 

                                                      
25

 Algumas “falas” desse tipo foram analisadas em minha monografia de conclusão de curso. O 

trabalho de pesquisa foi realizado no período em que trabalhei no porto de Paranaguá.  
26

 Arrumar uma boquinha é um termo nativo que significa conseguir emprego em um sindicato.  
27

 Um aspecto que vale a pena mencionar se refere às maneiras de se acessar os postos de 

trabalho dos sindicatos. A primeira, e mais comum, é pertencer a uma família tradicional. As 
vagas são hereditárias, não existe concurso, se associar depende da influência de algum 
parente muito próximo. A segunda está ligada à influência de políticos locais e suas redes de 
informação. Utilizando-se de artifícios podem “dar um jeitinho” e conseguir algumas vagas. O 
interessante é que, mesmo diante da dificuldade que há em conseguir uma vaga, haja vista 
que nas duas maneiras possíveis se recorre a prestigio e status social, jovens das camadas 
populares alimentam esse sonho, tornando-se o único modo possível para a mudança de 
vida e sucesso profissional. Estudo e formação profissional são desconsiderados em 
detrimento de promessas de candidatos e histórias de amigos que conseguiram uma vaga e 
estão ganhando bem. 

28
 Tão abrupta que se costuma dizer que num dia o Paraná era responsável por 25% da 
produção mundial de café, no outro, após a geada, não contava com um só pé de café vivo. 
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precariamente foram se instalando nos espaços vagos longe do centro da 

cidade.  

Uma das consequências desse movimento foi o surgimento de bairros 

sem nenhum planejamento urbano. Obras de saneamento, energia elétrica, 

linhas de ônibus, pavimentação de ruas, só eram disponibilizados após 

reivindicações da população já residente na região. 

 

4.2 Paranaguá nos Números Oficiais 

 

De acordo com o IPARDES29, dentro da divisão geográfica do território 

paranaense, o município de Paranaguá está inserido na Mesorregião 

Geográfica Metropolitana de Curitiba. Essa mesorregião é composta por cinco 

microrregiões, das quais Paranaguá é uma delas. O total de habitantes da 

mesorregião metropolitana de Curitiba é de 3.493.742. Trata-se da região com 

maior número de habitantes do estado. 

A Microrregião de Paranaguá corresponde aos municípios do litoral 

sendo composta por Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Paranaguá, Pontal do 

Paraná, Matinhos e Guaratuba. O total de habitantes dessa microrregião é de 

265.392.  

Entre os municípios que a compõe, Paranaguá é o mais populoso. De 

acordo com o censo 2010 possui 140.469 habitantes. A seguir a Figuras 1 

demonstra a Mesorregião Geográfica Metropolitana de Curitiba e a Figura 2 

demonstra a localização espacial da Microrregião de Paranaguá. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29

 Os dados apresentados de agora em diante são extraídos do Caderno do Município, 

disponibilizado pelo IPARDES em sua página na internet.  
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Figura 1 – Mesorregião Metropolitana de Curitiba da qual Paranaguá faz parte 

 
Fonte: (IPARDES, 2011, p. 01). 

 

Figura 2 – Microrregião de Paranaguá 

 
Fonte: (IPARDES, 2011, p. 01). 
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Embora não seja possível classificá-la como uma metrópole regional, 

por conta da proximidade com Curitiba (86 km) e por estar sob sua influência 

direta, Paranaguá concentra alguns serviços dentro de sua microrregião, como 

por exemplo, saúde especializada, prestação de serviços, instituições de 

ensino superior, variedade de lojas e maiores possibilidades de emprego, 

fazendo com que pessoas das cidades vizinhas se desloquem até ela com 

certa regularidade. 

Pode-se dizer que Paranaguá é uma cidade de médio porte que, no 

contexto da região metropolitana de Curitiba, representa um pólo de atração 

entre os municípios do litoral paranaense e na perspectiva econômica 

compartilha dos projetos de desenvolvimento do governo do Estado, pensados 

a partir das características gerais da Mesorregião Metropolitana de Curitiba. 

Considerando os dados do IPARDES, em consonância com o censo 

2010, do total de habitantes (140.469 habitantes) divididos por sexo temos 

69.306 masculinos e 71.163 femininos. Quanto à divisão por faixa etária temos: 

15 a 19 anos – 13.029; de 20 a 24 anos – 11.753; e de 25 a 29 anos – 11.934. 

Totalizando 36.716 jovens residentes em Paranaguá.   

Quanto à educação, a tabela a seguir apresenta as matrículas de 

alunos no ensino regular de acordo com o censo 201030: 

 

Tabela 1 – Matrículas no ensino regular segundo a dependência administrativa 
(2010) 

Dependência 
Administrativa 

Creche Pré-Escolar Fundamental Médio Profissional 

Federal - - - 230 76 
Estadual - - 11.037 6.555 551 
Municipal 741 2.542 10.790 - - 
Particular 549 797 3.565 656 - 

Total 1.290 3.339 25.392 656 627 

Fonte: (SEED apud IPARDES, 2011, p. 01). 
Notas: 1 – Os dados referem-se à matrícula do ensino regular com os inclusos. 

2 – Ensino Fundamental: inclui matrículas do ensino de 8 e de 9 anos. 

 

                                                      
30

 A tabela dos matriculados apresenta um erro quando contabiliza o total de estudantes do 

ensino médio, o correto é 7.441 estudantes. As tabelas seguintes encontram-se disponíveis 
no site www.ipardes.gov.br, e foram acessadas em 07/11/2011. 



 

 

 

76 

Escolas de nível fundamental somam um total de 84 estabelecimentos. 

As de nível médio são 24 estabelecimentos. Creches são 36 e pré-escola 73. 

No que se refere ao índice de aprovação segue tabela. 

 

Tabela 2 – Taxas educacionais estimadas nos ensinos fundamentais e médio 
(2010) 

Taxas Estimadas Fundamental (%) Médio (%) 

Aprovação 87,2 79,6 
Reprovação 11,1 14,1 
Abandono 1,7 6,3 

Fonte: (SEED apud IPARDES, 2011, p. 01). 
Notas: Taxas estimadas pelo INEP. 

 

Observando a tabela nota-se que as reprovações ultrapassam os 14% 

no período que se refere ao ensino médio. Esse dado concorda com o que se 

observa na próxima tabela que avalia a taxa estimada de distorção idade-série 

nos ensinos fundamental e médio. Ali a taxa se aproxima dos 30%, ou seja, 

uma quantidade considerável de alunos está em turmas que não correspondem 

às suas faixas de idade, o que em alguma medida, favorece a indisciplina e 

falta de interesse dos alunos em freqüentar as aulas, resultando em abandono, 

como apontou a tabela anterior na ordem de 6,3%. 

 

Tabela 3 – Taxa estimada de distorção idade-série nos ensinos fundamental e 
médio (2010) 

Tipo de Ensino Taxa (%) 

Fundamental 16,6 
Anos Iniciais (1ª a 4ª série ou 1º a 5º ano) 7,9 
Anos Finais (5ª a 8ª série ou 6º a 9º ano) 25,4 

Ensino Médio 29,9 

Fonte: (SEED apud IPARDES, 2011, p. 01). 
Notas: Taxas estimadas pelo INEP. 

 

De acordo com os números que retratam a atividade econômica, no 

ano de 2010, Paranaguá tinha 33.235 empregos. Desse total, as atividades 

econômicas que mais empregaram foram: serviços de alojamento, 

alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão com 6.881 

empregos; comércio varejista com 6.655 empregos; transporte e comunicações 

com 5.539 empregos; administração pública direta e indireta com 4.496 

empregos. As demais atividades consideradas na amostra ofereceram pouco 

mais de 200 empregos. 
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É possível observar que os dados do IPARDES concordam, ainda que 

de modo muito preliminar, com o pressuposto apresentado anteriormente, onde 

o desenvolvimento econômico da cidade de Paranaguá está intimamente 

ligado às atividades portuárias. 

Os serviços de alojamento e alimentação, por exemplo, atendendo os 

trabalhadores de outras cidades e que se instalam temporariamente; os 

reparos e manutenções que englobam também os serviços navais, de 

maquinário pesado e dos caminhões utilizados no transporte de carga. O 

transporte, que envolve os motoristas dos caminhões e as empresas 

transportadoras, todas vinculadas às atividades portuárias e de armazenagem, 

e ainda o comércio varejista que atende aos trabalhadores de todos os setores 

da economia. Vale a ressalva que existem outros setores com crescente 

importância para a economia local como, por exemplo, o turismo. 

Outro dado que é bastante importante se refere ao número de pessoas 

em situação de pobreza. O índice combina dados do censo e tabulações feitas 

pelo IPARDES, nele são identificadas, de acordo com o censo 2000, um total 

de 27.696 pessoas que vivem com renda familiar per capita de até meio salário 

mínimo em Paranaguá. Levando em conta o total de habitantes em 2000, 

temos mais de 20% da população do município vivendo em situação de 

pobreza. 

Por fim, pode-se dizer que mesmo sendo uma cidade de médio porte, 

Paranaguá apresenta diversidade de dinâmicas que permitem uma abordagem 

na perspectiva da antropologia urbana, sobretudo por estar inserida, ainda que 

indiretamente, no contexto da região metropolitana de Curitiba.  

Estudar grupos sociais que circulam por metrópoles (com destaque 

para toda uma tradição de pensamento sobre os problemas urbanos que no 

Brasil, originalmente focalizou São Paulo e Rio de Janeiro) é certamente 

diferente de abordar um pequeno grupo de jovens de um bairro pobre da 

periferia de uma cidade com pouco mais de 100.000 habitantes. Contudo, o 

exercício será de perceber as possibilidades de análise abertas pela 

antropologia urbana no Brasil e sua aplicabilidade a realidades “menos 

complexas” como uma cidade de médio porte. 
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4.3 O Bairro 

 

Como afirmei no capítulo anterior, minha experiência no bairro Parque 

São João remete a um período muito anterior ao do desenvolvimento dessa 

pesquisa. Alguns anos de convivência no início da juventude e a permanência 

de minha mãe morando no bairro fizeram com que eu mantivesse vínculos com 

o local.  

Há uma grande distância entre afirmar “mantive vínculos” com afirmar 

“estou fazendo uma pesquisa social sobre a juventude de um bairro pobre”. 

Destaco isso para afirmar que, na perspectiva de uma pesquisa social, 

abordando o bairro no qual passei alguns anos da minha vida, foi necessário 

construir um estranhamento mínimo necessário à realização da pesquisa. 

Desnaturalizar comportamentos, posturas, palavras, lugares foi um exercício 

constante ao logo do trabalho.  

Sobre o bairro, inicialmente, é importante destacar suas principais vias 

de acesso. Cada uma delas destaca aspectos diferentes. A primeira maneira 

de se chegar é para aqueles que vêm à Paranaguá partindo de Curitiba. O 

trânsito pela BR-277 é muito revelador. Na medida em que deixamos o centro 

de Curitiba, logo iniciam os bairros periféricos às margens da rodovia. É 

impossível não pensar no contraste de realidades. De um lado uma Curitiba 

“cidade modelo”, com transporte público referência para o país todo, belíssimos 

parques para lazer, ruas arborizadas etc. E de outro lado à periferia, marcada 

por um estado de intensa carência de estrutura. Alguns bairros nem 

saneamento básico oferecem aos moradores. Durante a viagem é possível ver, 

e inalar em alguns trechos, o “valetão” de esgoto ao lado da rodovia. Casas 

precárias, ruas sem asfalto, fiação elétrica irregular. 

Uma das coisas que sempre me deixou pensativo foi a relação entre o 

discurso oficial e a realidade das pessoas desses bairros pobres. Sem dúvida o 

progresso dessa mesorregião do estado é incontestável. Indústrias, 

montadoras de automóveis, porto, contudo uma riqueza de propriedade de 

poucos. Entre as várias viagens de Toledo, interior do estado, até Paranaguá, a 

impressão que surgiu foi que no interior, mesmo menos rico que a capital, as 

pessoas têm mais oportunidades de alcançar uma vida digna.  
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Assim que as casinhas vão desaparecendo da paisagem lateral à 

rodovia, a mata atlântica da Serra do Mar passa a acompanhar o percurso. 

Mais alguns minutos e já se avista a praça de pedágio e uma fila de 

caminhões. Ao pagar a tarifa mais cara do Paraná, (um único caminhão, 

dependendo da quantidade de eixos em contato com a pista, chega a pagar 

93,60 reais para percorrer os 90 quilômetros até o porto de Paranaguá) é 

impossível não pensar nos milhões de reais que diariamente são 

movimentados ali. No período de safra milhares de caminhões formam uma fila 

quilométrica até o porto para descarregar.  

Ao longo da fila é possível ver muitas pessoas vendendo lanches, 

sucos, café. Muitas famílias aproveitam a fila de caminhões, que passa em 

frente à suas casas construídas à beira da rodovia, para obter algum dinheiro 

extra.  

Já chegando a Paranaguá, no perímetro urbano, o cenário é 

semelhante ao que se vê ao sair de Curitiba, só que em menor escala. Casas 

mal planejadas que se estendem ao longo da pista dividindo espaço com 

borracharias, lojas de peças para caminhão, bares e alguns postos de 

combustível que na maioria oferecem banho, refeição e estacionamento para 

os caminhoneiros que precisam passar a noite na cidade, ou aguardam 

liberação de carga para seguir viagem. O cheiro de soja podre que se acumula 

no acostamento da avenida já dentro do perímetro urbano é muito 

desagradável. 

O acesso ao Parque São João, Paranaguá, a partir da BR-277 (Figura 

3) é feito na primeira rotatória de ligação à cidade. Contornando à direita já 

estamos dentro do bairro. O que se destaca neste trajeto é a visualização dos 

problemas sociais que se relacionam ao contexto de cidade portuária. 

Prostituição, alto índice de contaminação por HIV, consumo de drogas, 

violência. Todas essas realidades podem ser visualizadas pela janela do carro, 

ou do ônibus ao chegar à Paranaguá. Desde jovens mulheres (magras, 

vestidas em farrapos, dependentes de crack) que ficam à luz do dia andando 

entre os caminhões estacionados nos postos em busca de clientes que 

paguem por um programa, até os rapazes, que perambulam de um lugar para 

outro em busca de algum dinheiro para comprar droga. Essa situação é 
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bastante particular ao bairro Parque São João, em alguma medida por ser lugar 

de parada dos caminhoneiros, tanto antes quanto depois de descarregar no 

porto31. 

 

Figura 3 – BR 277 que parte de Curitiba e chega à Paranaguá atravessando a 
cidade até o porto 

 
Fonte: (GOOGLE, 2011, p. 01). 

 

Na Figura 3, é possível observar a localização do Parque São João na 

parte inferior do mapa. Observa-se também a diminuição das casas na altura 

do bairro Jardim América, ali por quase um quilômetro tem-se apenas casa ao 

longo da avenida principal. De maneira geral os bairros posteriores ao Jardim 

América podem ser caracterizados como periféricos.  

A segunda maneira de acesso ao bairro é feito a partir do centro da 

cidade. No sentido bairro, pegamos a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 

que atravessa a cidade e seguimos por aproximadamente seis quilômetros até 

o Parque São João. O tempo da viagem, considerando a distancia é grande, 

pois a avenida se encontra tomada pelos buracos, logo a velocidade tem que 

ser reduzida. 

                                                      
31 

Existe o pátio público de caminhões, conhecido como chiqueirão. Contudo, na safra ele não 

oferece vagas suficientes, fazendo com que os caminhoneiros se obriguem a permanecer 
nos pátios dos postos de combustível. Ali encontram o mínimo de segurança para passar 
uma noite. Ainda assim é comum acontecerem roubos e assaltos a caminhões. 
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Ao longo do caminho é possível perceber pequenas mudanças no 

padrão das moradias. Na região central32 as casas são mais amplas, grandes 

janelas, alguns sobrados, garagens para muitos carros, jardins, muros baixos 

ou ausência deles no sentido de uma exibição do imóvel. Na medida em que 

nos afastamos, as edificações vão se tornando mais simples. Casas menores, 

o estilo arquitetônico parece obedecer à lógica da funcionalidade, pois as linhas 

são sempre retas com uma varanda na frente, os terrenos mais amplos.  

Outro ponto interessante de se destacar é o afunilamento da cidade na 

altura do bairro Jardim América. Pressionada pelo rio Itiberê à esquerda, e pelo 

pátio de manobras da linha férrea à direita, por aproximadamente um 

quilometro a cidade se resume à Avenida e algumas casas marginais33, em 

seguida já estamos no Parque São João. 

Acessar o bairro via Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto é menos 

impactante que pela BR 277. A sensação é de uma mudança suave. Em geral 

as casas ao longo da avenida, mesmo sendo inferiores ao padrão do centro, 

são bem construídas. O perfil periférico somente torna-se visível nas quadras 

bairro adentro. 

Por ambas as vias é possível visualizar o conjunto de aparelhos que o 

bairro dispõe: supermercado, duas farmácias, casa lotérica, igrejas Católica e 

protestantes, uma lan-house, duas escolas, uma loja de roupas, um módulo 

policial com uma pequena praça no entorno e uma banca de revistas. Não há 

quadras esportivas nem campo de futebol, nem praças (a do módulo é 

minúscula, dois banquinhos ao lado da banca de revistas). Um posto de 

gasolina que oferece loja de conveniências com mesas externas e uma 

televisão com programação via satélite é a principal opção de lazer e encontro. 

Caminhando no sentido da BR-277, o que se destaca são vários 

pequenos motéis, com opções de permanência desde 1 hora e valores a partir 

de 10 reais. Atravessando a pista são dois grandes postos com pátio amplo 

para estacionamento de caminhões. Ali uma série de bares, lado a lado, com 

                                                      
32

 Estamos considerando aqui região central os bairros que são de moradores, o centro 

histórico e comercial fica fora desse enquadramento. Temos como referência o bairro João 
Gualberto. 

33
 Em termos de comparação, é como se esse trecho fosse um istmo que une duas porções 

distintas da cidade. Os ônibus do transporte público passam todos por essa avenida. 
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fachadas coloridas e muitas mesas sobre a calçada compõem o cenário do que 

as pessoas do bairro chamam de “rua 24 horas”. De fato, aos finais de semana 

os bares não fecham. Taxistas, prostitutas, caminhoneiros, travestis, traficantes 

compõe o cenário.  

Do outro lado da rua, de frente para os bares há um grande salão 

conhecido como Ritz, oferece música e pista de dança. O público é sempre 

reduzido, e de tanto trocar de donos e de nome ninguém consegue 

informações precisas sobre o local. Difícil também é imaginar como se mantém 

uma casa noturna sem público.34 

É um bairro bastante dinâmico, e a presença dos elementos 

“caminhoneiro e prostituição” estão presentes na memória dos moradores 

antigos. Esse dado ajuda a compreender a imagem que o bairro tem diante dos 

outros moradores da cidade e também a autoimagem que os moradores fazem 

de si. Alguns trechos de entrevista apontam esses elementos: 

 

Quando eu cheguei aqui, já faz uns 30 anos mais ou menos, 
não tinha nada aqui, era tudo matagal, tinha só um carreirinho 
que ia até ali o antigo clube da Teresa. Depois é que o pessoal 
foi chegando, derrubando os mato. Era muito longe morar aqui, 
era a saída da cidade. Agora tem mais bairros depois daqui 
mas na época aqui era o final. O povo da cidade achava que 
aqui era o fim do mundo [risos] […] Eu lembro que tinha o 
posto fiscal da policia e os caminhoneiros tinham que parar. 
Ficava bem ali pra frente do módulo um pouco. As pessoas não 
conheciam aqui como Parque São João, era Posto Fiscal, é... 
se você for perguntar pra alguém mais velho eles vão te dizer 
que aqui era o posto fiscal. (Preta, antiga moradora). 

 

O relato destaca a presença do trânsito de caminhões na história do 

surgimento do bairro. Faz alusão também à exclusão que eram submetidos os 

moradores que se instalavam ali. A entrevistada afirma que não tinha nada 

aqui, era tudo matagal, ou seja o processo de ocupação desordenado, 

possivelmente foi via invasão, pois quando se contrata uma empresa para 

vender lotes o mínimo que se oferece são lotes limpos, com a estrutura de ruas 

no entorno organizada. Mesmo o estigma social aparece na fala da 

entrevistada, o povo da cidade achava que aqui era o fim do mundo, morar em 

                                                      
34

 O Parque São João é um bairro grande. A descrição apresentada se refere ao centro 
comercial do bairro. Demais espaços serão descritos ao longo do texto. 
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um bairro distante do centro e com pouca estrutura não era visto com bons 

olhos. A presença de caminhoneiros no contexto do surgimento do bairro 

também aumentava o descrédito do lugar. 

A temática da prostituição também aparece quando se refere à origem 

do bairro, sobre isso segue relato: 

 

Ih menino isso aqui era triste, a mulherada andava pelada pela 
rua, mais ali pra frente, não aqui, seguindo por onde hoje é a 
avenida, mais lá na frente tinha a boate Marrocos, lá era 
demais. Os caminhoneiros andavam pela rua no meio da 
mulherada sem roupa. Eu acho que naquela época aqui só 
perdia pra boca da barra35, lá dava muito gringo né, aqui pelo 
que eu me lembre, o povo comentava que era mais 
caminhoneiro mesmo. (Preta, antiga moradora). 

 

Percebe-se o cuidado da entrevistada em destacar que não era ali, no 

lugar onde ela mora, onde acontecia a prostituição. Esforça-se para se 

distanciar do estigma de viver num bairro que sofre as injunções de tais 

práticas. Contudo, o par caminhoneiro/prostituição caminhou junto na história 

do bairro. Se nos primórdios na boate Marrocos as mulheres andavam nuas na 

rua, atualmente na Rua 24 horas, a qualquer momento do dia pode-se 

consumir sexo, seja com adultos ou com crianças36. 

Esse passado materializa-se nos próprios aparelhos que o bairro 

oferece. Em nenhum outro lugar da cidade existe uma rua com quase uma 

dezena de motéis baratos e tão frequentados37. Essa presença marcante só 

pode ser entendida no contexto de um bairro que se construiu nesse cenário de 

trânsito de pessoas (caminhoneiros) e exploração sexual.  

                                                      
35 “

Boca da barra” era o local, no lado externo dos portões do porto onde se concentravam as 

prostitutas, tanto nas ruas quanto nas casas noturnas. 
36 

De acordo com notícia veiculada no jornal Folha Pontal do Paraná (2011), a primeira 

subdivisão policial de Paranaguá prendeu no dia 18/01/2011 o chefe dos agentes do 
comissariado de menores das comarcas de Paranaguá e Matinhos: “Segundo a polícia, 
Nunes, que atuava como comissário de menores há 16 anos, comandava a fiscalização de 
bares, motéis e boates para descobrir se havia favorecimento à prostituição infantil e 
corrupção de menores. Quando uma irregularidade era identificada, ele cobrava dinheiro dos 
donos dos estabelecimentos para que o local não fosse fechado e nem uma multa fosse 
aplicada”. Esse dado demonstra o nível de complexidade que a prostituição infantil atinge no 
litoral do Paraná, a ponto de se estabelecer uma rede de propinas envolvendo o órgão que é 
responsável pela segurança dos menores em situação de risco. 

37 
Ao longo das observações pude presenciar um homem e uma possível prostituta, saindo de 

bicicleta do motel em plena luz do dia. Isso demonstra a naturalidade com que é tratada a 
prática da prostituição no local. 
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A percepção desse fenômeno interfere na imagem que as pessoas 

formam sobre o bairro. Uma se refere aos de fora e outra aos que vivem dentro 

do bairro, opiniões distintas sobre um mesmo fenômeno: 

 
Hoje em dia é menos do que antes né, antigamente era mais 
complicado quando você dizia que morava no Posto Fiscal, já 
achavam que você era puta. Hoje, acho até por causa que as 
mulher tão tudo muito fácil mesmo, nem precisa mais pagar, a 
coisa é mais tranquila. Mas mesmo assim o povo acha que por 
aqui só tem prostituição e droga. Eu acho um exagero, claro 
que tem ali pro lado do posto, mas aqui é tranquilo. (Preta, 
antiga moradora) 

 

Percebe-se que a entrevistada reconhece a existência da fama do 

bairro, e mesmo faz referência a uma dificuldade enfrentada por conta disso: 

ser confundida com uma prostituta, por exemplo. Contudo mais uma vez faz 

um discurso diminuindo o efeito do problema, argumentando que atualmente a 

situação é diferente, que o preconceito é menor. 

É preciso tomar cuidado para não diminuir o dado nativo, pois se de 

maneira indireta a afirmação denota fuga do problema, meio de se proteger de 

um estigma social e, diretamente a afirmação aponta para uma relativização do 

problema, ou até mesmo para a inexistência de problema. É possível que ela 

julgue a prostituição ser um problema só “ali pro lado do posto, mas aqui é 

tranquilo”. 

No trecho da entrevista aparece a visão de quem não é do bairro: “o 

povo acha que por aqui só tem prostituição e droga”. Em seguida a visão de 

quem mora no bairro: “eu acho um exagero, claro que tem ali pro lado do 

posto, mas aqui é tranquilo”. 

Percebe-se que existe alguma tensão nas concepções sobre o bairro, o 

que permite uma série de arranjos dos atores na vivência desse espaço. Nesse 

sentido, o trabalho etnográfico parte do bairro enquanto um cenário. De acordo 

com Magnani (2000), o cenário não é definido unicamente pela organização 

espacial da cidade, respeitando as divisões administrativas estabelecidas: 

bairros, vilas, distritos.  

Trata-se de, além dessa organização estrutural, das ações dos atores 

sociais que configuram esse espaço urbano num espaço de relações sociais. É 
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no cenário onde se desenvolvem as ações dos atores sociais que configuram a 

vida em sociedade. Caracteriza-se pela relação constante entre os atores 

atuais e anteriores, estabelecendo marcos e delimitações. Magnani (2000, p. 

38), afirma que o cenário é: 

 

[…] produto de práticas sociais anteriores e em constante 
diálogo com as atuais – favorecendo-as, dificultando-as e 
sendo continuamente transformado por ela. Delimitar o cenário 
significa identificar marcos, reconhecer divisas, anotar pontos 
de intersecção – a partir não apenas da presença ou ausência 
de equipamentos e estruturas físicas, mas desses elementos 
em relação com a prática cotidiana daqueles que de uma forma 
ou outra usam o espaço: os atores. 

 

Dessa forma, entende-se o parque São João como um cenário possível 

de ser pesquisado, e que além de ser formado pela divisão espacial da cidade 

e seus aparelhos estruturais é formado pelas ações dos atores sociais atuais e 

anteriores. Diante disso se faz necessário abordar quais atores serão 

observados no contexto desse cenário, mesmo porque a própria delimitação do 

cenário se fez com base nos atores que usam e se apropriam desse espaço 

escolhido. 

 

4.4 O Grupo 

 

Conforme afirmado anteriormente, o grupo pesquisado é composto por 

oito jovens moradores do Parque São João. A escolha do grupo se deu 

seguindo o critério do campo. Foram eles que surgiram como principais 

freqüentadores da esquina em que realizei a pesquisa exploratória, nenhum 

outro critério foi observado no processo de escolha. 

A composição essencialmente masculina também não foi prevista. A 

esquina em que o grupo foi selecionado, salvo raras exceções, era freqüentada 

por meninos unicamente38. Quanto à faixa etária todos têm entre 18 e 25 anos. 

                                                      
38

 Essa dimensão pode ser melhor compreendida tendo em vista a contribuição de DaMatta 

(1997) quando aborda a sociedade brasileira sob o prisma da oposição entre a casa e a rua, 
estabelecendo que a rua é espaço masculino e a casa espaço feminino. Exemplo disso é o 
termo clássico “mulher da rua” utilizado em nossa cultura para designar a prostituta.   
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Alguns trabalham formalmente, outros realizam pequenos “bicos” para 

conseguir dinheiro. 

Aproximar-se do grupo envolveu algumas dificuldades, como foi 

mencionado no capitulo anterior. E mesmo o nível de entrosamento e aceitação 

por alguns do grupo variou bastante ao longo da pesquisa.  Uma situação que 

determinou a possibilidade de observação em diversos momentos de 

atividades do grupo foi o vínculo estabelecido com o jovem conhecido como 

Capitão. 

Ele me foi apresentado através de Marcio39, como sendo seu sobrinho 

e recebeu a orientação de me ajudar na pesquisa. A princípio, como todos do 

grupo a recepção foi um pouco controversa, mas aos poucos a confiança foi se 

desenvolvendo e a colaboração surgiu de fato. Ao longo da pesquisa Capitão 

foi uma espécie de informante privilegiado – aos moldes de Foote Whyte 

(2005) com seu amigo Doc – dando detalhes das atividades, explicando o 

significado de palavras, me acompanhando nas noites em que observei os 

locais de lazer do grupo, fazendo as formalidades de apresentação a outros de 

fora do grupo. Sem dúvida foi o jovem que mais se envolveu com a pesquisa. 

Embora não tenha utilizado o método de trajetórias individuais de 

maneira sistemática, algumas informações sobre a história de vida de alguns 

jovens que compõe o grupo serão abordadas, pois ajudam a esclarecer sobre 

suas relações com o grupo de amigos, bem como a importância atribuída ao 

trabalho e as perspectivas de futuro. 

Tradicionalmente nas ciências sociais esse tipo de agrupamento juvenil 

recebeu o nome de “gangue”. Já no início dos anos 1920, no contexto da 

chamada renovação dos estudos urbanos, autores da Escola de Chicago 

estavam preocupados com a “desorganização social” dos bairros pobres das 

cidades industriais americanas, ocasionados pela crescente onda de migrantes 

e imigrantes alocados nessas zonas decadentes. A organização dos jovens na 

forma de gangues seria um desdobramento do caráter intersticial da cidade 

industrial americana, que foi planejada pensando na manutenção de espaços 

intermediários entre o setor industrial e a área residencial. Espaços que logo 

                                                      
39 

Sobre Márcio, retomar o capítulo III. 
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foram ocupados pelos imigrantes, que no processo de adaptação tinham a 

delinquência como parte do cotidiano.40 

De acordo com Andrade (2007), na esteira dos estudos iniciados pela 

Escola de Chicago, a gangue americana obedece a certa estabilidade e 

objetividade. Por meio dela seus membros buscam melhorar de vida, obter 

status social, fazendo uso de meios ilícitos, tráfico de drogas e roubos de carro 

por exemplo. A gangue é uma organização que administra negócios. Segundo 

Andrade: 

 

Os critérios gerais tradicionalmente definidores de uma gangue 
em pesquisas americanas são: estrutura formal de 
organização, hierarquia, liderança definida, identificação com 
um território, interação recorrente, longevidade e engajamento 
em comportamento violento. Nota-se que cada estado e 
jurisdição local nos EUA tende a adotar sua própria definição 
de gangue, não existindo uma definição standard. (ANDRADE, 
2007, p. 23). 

 

No contexto da juventude francesa, que também remete a longa 

tradição nas ciências sociais, a autora apresenta o conceito de galère, 

desenvolvido por Dubet (1987), que corresponderia a uma socialização livre, 

sem pertencimento a nenhum grupo, diferente, portanto, da estabilidade da 

gangue americana. Nas palavras da autora: 

 

A galère para Dubet é, antes de tudo, uma “experiência de 
vida”. Trata-se de um modo de deixar a existência “à deriva”, 
de sociabilidade solta, plena de niilismo, autodestrutividade e 
raiva (rage), sociabilidade esta marcada por atividades 
criminais intermitentes, transitórias e de pequena gravidade 
“pequenas incivilidades”, nos temos de Dubet –, por uma 
marginalidade difusa e violência sem objeto. (ANDRADE, 2007, 
p. 21). 

 

Essa fluidez das relações da galère francesa não permitiria a formação 

de grupos e nem uma identidade pautada num espaço geográfico específico. 

Dessa forma teríamos de um lado um conceito de gangue profundamente 

                                                      
40

 Um estudo clássico sobre isso é a obra “The Gang”, publicada em 1927 por Thrasher (1963). 

Os estudos sobre gangues estão diretamente relacionados, nos EUA, a outro tema que 
marcou a sociologia e a antropologia norte-americana, em suas vertentes de estudos 
urbanos: o gueto. Para uma crítica a estes estudos, com referência à bibliografia, conforme o 
artigo de Wacquant (1996).  
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organizado e por outro uma galera totalmente dispersa, sem nenhum vínculo 

ou identidade de grupo.  

Diante disso a autora pontua que no Brasil nem uma coisa nem outra 

estão corretas. Os conceitos são insuficientes para explicar o fenômeno dos 

agrupamentos juvenis nas cidades. Para compreender seria preciso aproximar 

os dois conceitos e perceber as particularidades de cada situação especifica. 

De acordo com Andrade (2007), o principal elemento que diferencia 

uma gangue de uma galera, no contexto da juventude das cidades satélites de 

Brasília, é a violência: 

 

Violência e não-violência tornam-se, como disse, um dos 
binômios utilizados pelos jovens quando pretendiam diferenciar 
gangues e galeras. Esse foi um dos aspectos que compareceu 
no discurso dos integrantes de gangues/galeras quando 
estiveram confrontados com minhas indagações sobre o como 
eles próprios se autodenominavam. (ANDRADE, 2007, p. 126). 

 

Mesmo pautando-se por um contexto diferenciado, os jovens 

acompanhados reconheceram esse caráter violento da gangue. Contudo, a 

opção por, algumas vezes, se reconhecer como “galera” e não como gangue 

não representa que tenham presente essa diferenciação de conceitos. Sobre 

isso segue relato: 

 

Então, eu lembro que quando eu era pequeno tinha uma 
gangue aqui na vila, a piazada se reunia ali na chácara pra 
jogar bola, fumar um beque [maconha]. Saiam juntos pra curtir, 
eu era pequeno e minha mãe não deixava eu ir junto, mas meu 
tio ia. Sempre rolava porrada com gangues de outros bairros e 
tal. A gangue da Litoral era a que mais tinha treta com os caras 
daqui. Era se encontrar na rua que dava pancadaria. Depois a 
coisa foi mudando, quando começou a morrer gente a galera 
ficou mais com medo. Da minha época pra cá já não tinha mais 
esse negócio de briga de gangue. (Capitão) 

 

No imaginário dos jovens, gangue está ligada a um período em que era 

comum o confronto físico entre jovens de bairros rivais. Contudo, fica 

destacado que essa realidade não faz mais parte do cotidiano deles. Como 

afirmam hoje, a rapaziada quer ficar de boa, ninguém quer morrer de graça. 

Nesse sentido compreende-se que autodenominar-se como galera da vila 
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simplesmente, e mesmo não fazerem nenhum esforço no sentido de uma 

congregação de jovens organizados hierarquicamente, com um estatuto 

definido, com rituais de passagem, enfim, obedecendo ao modelo clássico de 

gangue estadunidense, representa a negação desse modelo de agrupamento 

juvenil baseado na prática da violência física entre si. 

Em diversos momentos repetiram-se frases como: “o esquema é ficar 

aqui na vila curtindo de boa”; “cada um faz a sua”; “não troco isso aqui por 

nada, meus amigos são como uma família”; “aqui é suave, ninguém estressa 

com ninguém”. 

É importante fazer uma ressalva, pois o discurso inicial dos jovens que 

apresenta um grupo pacífico, que não compactua com atos de violência física 

contra outros jovens de bairros diferentes pode ser questionado a partir daquilo 

que foi observado em campo. O envolvimento de alguns com o tráfico de 

drogas desencadeia uma série de eventos violentos, que são narrados com 

naturalidade, como se fosse normal fugir da polícia, levar geral41 no meio da 

rua, ameaçar de morte viciados que devem dinheiro. 

Se por um lado o grupo não se reúne com o objetivo específico de 

praticar atos ilícitos, a disposição para praticá-los é recorrente na fala e 

observado na prática, sobretudo nos momentos de lazer e sociabilidade, onde 

o consumo de drogas ocupa importante espaço. 

Assim, a galera da vila não se insere no modelo de gangue americano 

nem da galère francesa. É um grupo com feições próprias, marcados por uma 

experiência de vida difícil, famílias desestruturadas que administram a 

escassez de dinheiro, vivendo em um bairro pobre com pouca estrutura de 

lazer, convivendo em um cenário de prostituição e drogas. Esses elementos 

marcam significativamente a experiência que tem do mundo, desde a esfera 

micro (família) até esfera macro (posicionamento político, visão de mundo), por 

exemplo. 

A proposta do próximo capítulo é identificar essa experiência social dos 

jovens no contexto do bairro Parque São João, relacionando todas essas 

questões levantadas até aqui. Ao longo desses quatro capítulos apresentei ao 

leitor questões gerais versando principalmente sobre teoria e método. No 

                                                      
41

 “Levar geral” é um termo nativo que significa revista policial. 
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próximo capítulo o objetivo é sistematizar o que foi visto problematizando os 

dados obtidos no trabalho de pesquisa.   



 

 

 

91 

5 “SOMOS DA VILA”:  EXPERIÊNCIA E IDENTIDADE ENTRE OS JOVENS 

 

Neste capítulo procuro explorar as categorias nativas apresentadas 

pelos jovens a fim de compreender a experiência social no contexto do bairro 

em que vivem. Para tanto, a análise será no sentido de trabalhar com as 

narrativas que apresentam as percepções da realidade que vivem; os aspectos 

da sociabilidade e do lazer; significados e organização do tempo; formas de 

lazer. De maneira geral, tratar das representações e significados do seu dia a 

dia na periferia. 

Através da análise dessas narrativas do cotidiano será possível 

visualizar uma ambivalência no discurso dos jovens. Inicialmente apontam os 

aspectos negativos do bairro, como violência, prostituição, falta de opções de 

lazer e uma série de dificuldades encontradas para viver na periferia. Em 

seguida, o discurso muda, num esforço por desfazer a imagem negativa, 

passando a destacar as “vantagens” em morar na periferia.   

A construção do discurso positivo sobre o bairro remete a outro ponto 

importante da pesquisa42. Esse processo de identificação com o bairro exige a 

qualificação desse espaço como bom lugar para se viver. O reforço positivo se 

faz num processo de comparação, que nesse caso, toma os moradores do 

centro da cidade como referência. A partir dessa dicotomia periferia versus 

centro outras relações se seguem, como por exemplo, a comparação entre ser 

jovem na periferia (vida louca) e ser jovem no centro (playboy).  

Essas relações conflitivas marcam a experiência social que os jovens 

fazem do bairro, promovendo uma identidade substancializada no espaço da 

vila que valoriza seus modos de vida e põe em relevo a oposição entre nós e 

os “playboys” do centro. Apresento ainda uma descrição etnográfica de uma 

noite de lazer entre os jovens, onde será possível visualizar as trocas 

simbólicas, os conflitos e tensões nos espaços frequentados por eles. 

 

 

                                                      
42

 O termo discurso está sendo abordado como as formas pelas quais as representações e 

convenções da linguagem produzem significados culturais. Não há a pretensão de 
aprofundar a discussão sobre o conceito nesse momento, para um aprofundamento 
conforme Orlandi (1999).  
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5.1 Vivências Juvenis: o cotidiano no olhar dos jovens 

  

Os jovens com os quais mantive contato nessa pesquisa moram no 

Parque São João há vários anos. A história comum a todos é que fixaram 

residência ali ainda quando crianças, o que de certa forma favoreceu a 

formação de laços de vizinhança e amizade bastante significativos. De acordo 

com Sarti (2003), a vizinhança é extremamente importante nas relações 

estabelecidas pelas camadas populares no Brasil. 

Para a autora, o vizinho representa muito mais que um simples 

morador ao lado. Os laços se estreitam chegando a serem considerados mais 

importantes que os próprios parentes de sangue. De maneira geral, as relações 

são pautadas pela confiança, que se materializa nas trocas de visitas diárias. 

Segundo Erick, 19 anos: 

 

O bom é que aqui na vila todo mundo é amigo, se conhece faz 
tempo. Quando um passa um aperto os camaradas se ajudam 
entende. É como uma família mesmo, todo dia tá junto, ou na 
casa de um, ou de outro, ou aqui na esquina. Final de semana 
quando rola umas festa aí junta todo mundo. 

 

Esse tipo de agrupamento juvenil, marcado por essa relação de 

vizinhança e convívio diário, como foi apresentado no relato, é bastante comum 

no Parque São João. No trânsito pelo bairro não é difícil encontrar grupinhos 

conversando numa esquina, ou sentados em frente da casa de alguém. 

Dessa forma o sentido da rua rompe com a perspectiva de Augé 

(1994), que elabora o conceito de “não lugar”, para designar os espaços vazios 

de significados e ausente de símbolos identitários. Nessa perspectiva a rua 

seria esse espaço de fluxo, passagem, sem gerar nenhum pertencimento, 

característico dos tempos supermodernos. Contudo o que se observa neste 

contexto etnográfico é a rua como um “lugar antropológico”, conceito também 

articulado por Augé (1994) para designar um espaço de relação e identidade 

por excelência em oposição ao “não lugar”. O espaço da rua é totalmente 

apropriado pelos jovens, principalmente aquelas ruas próximas às suas casas. 

Andando pela rua se reconhecem, se afirmam, estabelecem relações de troca 

e reconhecimento. 
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Leite (2002) analisa esse processo de apropriação de espaços urbanos 

afirmando que há uma transformação do espaço urbano em espaço público. 

Essa mudança é operada na medida em que o sujeito, por meio de ações 

atribui significação ao espaço apropriado. Para o autor: 

 

Quando as ações atribuem sentidos de lugar e pertencimento a 
certos espaços urbanos, e, de outro modo, essas 
espacialidades incidem igualmente na construção de sentidos 
para as ações, os espaços urbanos podem se constituir como 
espaços públicos: locais onde as diferenças se publicizam e se 
confrontam politicamente. (LEITE, 2002, p. 116). 

 

A dinâmica observada em campo é consonante com a proposição de 

Leite (2002), no sentido de que os jovens transformam um espaço urbano (rua) 

em um espaço público; um “não lugar” no sentido de Augé (1994), em um 

“lugar antropológico”. Porém, a proposta teórica de Leite (2002), deve ser 

ponderada, pois quando ele a formula está ancorado em teóricos como 

Habermas (1996) e Arendt (1987), que procuram pensar o público para além 

da rua, ou seja, uma problematização estendida a outros espaços urbanos da 

cidade, como por exemplo, o bairro do Recife Antigo, objeto de estudo do artigo 

de Leite (2002).  

Assim a vila, entendida como um conjunto de ruas próximas à casa dos 

jovens não se insere nessa dinâmica do público (espaço aberto a todos onde 

predomina a diversidade). A vila é o espaço intermediário entre a privacidade 

da família e a publicidade da cidade. A sociabilidade estabelecida na família é 

regida pela segurança, pela certeza pelo conhecimento. A sociabilidade nos 

espaços fora da família é marcada pela insegurança, pela diversidade e 

encontro com o outro desconhecido.  

De acordo com Magnani (2005), esse tipo de arranjo espacial da 

periferia é chamado de pedaço, onde as relações são pautadas pela 

familiaridade, numa sociabilidade mais ampla (mais pessoas envolvidas nas 

relações sociais) que o núcleo familiar e mais densa e significativa que a 

sociabilidade experimentada nos espaços públicos (marcados pela 

individualidade e formalidade). A “vila” é o ponto de referência dos jovens, é o 
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“pedaço” que elegeram para ser palco de suas relações. Nas palavras de Erick, 

19 anos essa dinâmica fica bem aparente: 

 

Eu passo a maior parte do tempo aqui na vila mesmo, não tem 
muito o que fazer, aí a galera fica aqui na esquina mesmo, 
conversando, quando tem uma grana agente faz uma intera [de 
inteirar; vaquinha] pra comprar um refri [refrigerante]. Se pá, 
agente desce ali no posto dá uma olhada no movimento, ou 
então fica ali no bueiro do começo da baixada.43 

 

Os lugares citados por Erick são todos próximos, envolvendo duas ou 

três quadras de distância entre um e outro. Para os jovens, a “vila” é entendida 

como esse espaço: familiar, previsível e estável. O grupo se reconhece tendo 

como referência esse espaço, que embora seja público do ponto de vista da 

organização administrativa da cidade, é particular na medida em que os jovens 

dele se apropriam e a ele atribuem significados. Não é qualquer jovem que 

pode frequentar as esquinas que compõem a vila, existe um grupo que 

representa e pertence a esse espaço, que quando é ameaçado pode se tornar 

objeto de disputa. É o que atesta um fato ocorrido na “vila” e relatado por 

Capitão, 21 anos: 

 

Então, um tempo atrás aí uns “noiado” começaram a apavorar 
na esquina aqui enquanto a galera não tava.44 Ficavam 
fumando pedra [crack] na caraça entende, o pessoal saindo pra 
trabalhar, ou a piazada indo pra escola junto com as mães e os 
cara com a lata na mão.45 Mas só quando não tinha ninguém, 
na hora que a galera tava por aqui não aparecia ninguém. Aí 
uma noite a galera tava aqui na esquina de boa, tomando um 
gole, conversando, acho que era numa sexta-feira, sei lá, a 
galera sempre se reúne nos final de semana, só que nesse dia 
mal a turma se juntou a polícia chegou com tudo cara, metendo 
o pé em todo mundo, dando geral e gritando onde que tava a 
droga e chamando todo mundo de vagabundo. Sorte que 

                                                      
43

Esse fragmento remete ao significado que há em permanecer na esquina. O tempo em que 
se permanece na esquina é um tempo sem finalidade específica, os jovens estão ali, 
aguardando algo acontecer. De maneira geral se alternam entre as esquinas da vila ou 
simplesmente saem “fazer um rolê de magrela” [andar de bicicleta]. 

44
 Categoria nativa que significa o usuário de crack. O “nóia” carrega no corpo as marcas da 
dependência química: é magro, olhos fundos, sem cuidados de higiene. Assemelha-se com a 
imagem clássica do mendigo, com a diferença de que o nóia não carrega nada consigo, tudo 
o que consegue é trocado por droga. Nas palavras dos jovens, o sujeito “noiado”, na fissura 
por mais droga, é capaz de fazer qualquer coisa. 

45
 O crack é fumado em latas de cerveja ou refrigerante, quando o sujeito é visto procurando 
por latas vazias no lixo já se sabe o que ele está pensando em fazer com elas. 
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aquele dia ninguém “tinha nada em cima” aí jogaram fora o 
gole e dispersaram a galera.46 Aí essa cena começou a 
acontecer direto, mal a galera se juntava de noite aqui na 
esquina “os homem [polícia]” chegavam pra dar geral [revista 
policial] na rapaziada. Eu fiquei boladão [preocupado, intrigado] 
porque aqui sempre foi de boa, uma vez ou outra só que a 
policia sobe fazer uma ronda, aí fiquei naquela de que tinha 
alguém “caguetando”[denunciando para a policia] entendeu, 
toda hora policia aqui na vila não é normal. Aí, outro dia no 
meio das conversa normal, um colega nosso deixou escapar 
que escutou a mãe dele falando que o velho Catarina, que 
mora nesse sobrado aqui da esquina “tava caguentando geral”. 
Aí caiu a ficha entendeu, o velho tava ligando pra policia toda 
vez que a galera se reunia, aí a polícia vinha e dava o “bote” na 
hora certa. Só que a merda era os nóia, eles é que tavam 
“queimando o filme da vila”, só que pro velho todo mundo que 
tá na esquina é vagabundo, ladrão, drogado entendeu.47 Aí a 
primeira coisa que fizemos foi apavorar a cabeça desses nóia 
do caralho, toda vez que um aparecia de bobeira dava umas 
porrada e mandava embora, e quando alguém da galera 
passava de magrela e via que tinha algum noiado na esquina já 
avisava outro colega e chegava apavorando e mandando vazar 
entendeu. Aí um dia eu e mais uns colegas tava aqui e o velho 
tava saindo de carro, aí eu intimei ele nessa fita de ficar ligando 
pra polícia, falei um monte, disse que ele tinha é que agradecer 
a galera aqui da vila, porque se não fosse nós os nóia já tinham 
tomado conta de tudo e tavam assaltando todo mundo. Ele 
ficou na “miúda” [em silêncio], de certo achou que ninguém ia 
falar nada pra ele aí ficou com medo quando a galera rodeou o 
carro dele, (risos). Depois disso nunca mais a polícia veio aqui 
apavorar a galera. Tá loco, não dava nem pra ficar na esquina 
nem nada, a galera ficou até meio afastada aquela vez porque 
ninguém ficava aqui com medo da polícia chegar, mas aí 
agente resolveu, na moral. 

 

Analisando o relato é possível perceber que os jovens tiveram que se 

movimentar no momento em que sua permanência no espaço da esquina foi 

ameaçada. Esse processo de reflexão, análise e ação realizada pelo grupo só 

se concretizou porque “estar na esquina” é extremamente importante para o 

jovem da vila. O sentido da vila enquanto pedaço desses jovens e não de 

outros pode ser visualizada quando os nóias passaram a ser expulsos da 

esquina sob pena de serem espancados se insistissem em permanecer ali.  

Por se tratar de um espaço familiar, previsível e estável, a esquina 

deve ser respeitada. Não é o lugar adequado para usar drogas, pois os pais e 

                                                      
46

 “Ter alguma coisa em cima” significa estar com alguma droga no bolso. 
47

 A expressão “queimar o filme” é aplicada para situações que manchem ou comprometam a 
imagem de alguém ou algum lugar. 
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as mães com seus filhos passam por ali regularmente. Esse respeito só 

encontra ressonância entre os que “são da vila”, os de fora não se preocupam 

em preservar esse espaço, pois não estabelecem laços com os moradores. 

Expulsar esse elemento externo foi o primeiro passo para resolver a questão. A 

disputa foi encerrada quando o “cagueta” (o velho Catarina) foi revelado e 

questionado pelos jovens em frente à sua casa. Mais tarde ficou bastante claro 

que esse personagem não mantem laços de vizinhança e amizade com o 

restante da vila. É um morador novo, que construiu uma casa bem fortificada, 

que destoa do restante das habitações do local e que só é visto ao sair e ao 

voltar com seu carro. É possível conjecturar que as denúncias só foram feitas 

porque ele desconhece o código que orienta a vida no bairro. Mesmo que 

compartilhe do espaço físico da vila, não é considerado e nem se considera 

como parte do lugar. 

O que vale destacar nesse episódio é que mesmo sendo um espaço 

público as esquinas da vila só podem ser frequentadas pelos jovens da vila, ou 

por pessoas autorizadas por eles. Os “nóias” não foram autorizados e foram 

expulsos. A afetividade e familiaridade do pedaço, como apontado por Magnani 

(2005), é vista pelo tratamento respeitoso e cuidadoso com a “vila”, pois 

mesmo que a rua seja (teoricamente) um espaço público onde se é livre para 

fazer o que quiser, existe um código de comportamento que em última análise 

remete ao comportamento de casa, praticado em família, onde os pais 

(principalmente a mãe) representam figuras que merecem respeito. Consumir 

drogas, fazer gritarias, palavrões em excesso e som alto não são permitidos 

pelos jovens na esquina, assim como não é permitido em casa. Na medida em 

que esse equilíbrio é quebrado, uma série de eventos, como os apresentados 

aqui se desencadeiam a fim de restaurar a harmonia.  

Essa leitura pode ser aproximada às reflexões de DaMatta (1997), 

quando se esforça por entender o dilema da sociedade brasileira ou “O que faz 

o brasil, Brasil?”. Na perspectiva de desenvolver uma teoria que vá além da 

narrativa linear e previsível onde mocinhos e bandidos ocupam solidamente 

seus lugares na sociedade, DaMatta busca uma explicação explorando as 

categorias antagônicas e paradoxais da sociedade brasileira. 
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Aqui estou interessado numa visão provavelmente mais 
complexa. Não desejo apenas conhecer os eventos dentro de 
sua evolução temporal, onde as coisas se desenrolam em linha 
(com antecedentes e consequentes) mas ver a nossa 
totalidade como um drama, onde o princípio se rebate no fim e 
– na dialética das indecisões, reflexos e paradoxos – o bandido 
pode perfeitamente ocupar o salão e o mocinho (belo nos seus 
bigodões de fazendeiro de café já pensando em fundar uma 
indústria) pode perder a fala e, de anarquista e futurista-
canibal, passar a ser como a maioria, revolucionário de praia. 
(DAMATTA, 1997, p. 13). 

 

O mecanismo que o autor utiliza para alcançar essa problematização 

mais densa é explorar os personagens principais da trama brasileira: seus 

malandros e seus heróis. Através de um sistema de oposições binárias 

DaMatta constrói seu texto balizado pela relação opositiva entre casa e rua.  

 

No primeiro livro de Jorge Amado, significativamente intitulado 
País do Carnaval, o principal personagem diz, num momento 
crucial da ação: “Só me senti brasileiro duas vezes. Uma, no 
carnaval, quando sambeia na rua. Outra, quando surrei Julie, 
depois que ela me traiu.” (DAMATTA, 1997, p. 69, grifos do 
autor).  

 

Dessa maneira, o processo de identificação do herói como brasileiro 

passa por esse duplo domínio: por um lado a rua como mundo onde prevalece 

o descontrole e a massificação (carnaval); por outro lado a casa como mundo 

onde prevalece o controle e o autoritarismo (quarto do casal onde a traidora é 

surrada). O situar-se entre esses dois mundos que, a princípio se opõem, é o 

que define a identidade do brasileiro como malandro (rua) ou herói (casa).  

 

De fato, a categoria rua indica basicamente o mundo, com seus 
imprevistos, acidentes e paixões, ao passo que casa remete a 
um universo controlado, onde as coisas estão nos seus 
devidos lugares. Por outro lado, a rua implica movimento, 
novidade, ação, ao passo que a casa subentende harmonia e 
calma: local de calor (como revela a palavra de origem latina 
lar, utilizada em português para casa) e afeto. E mais, na rua 
se trabalha, em casa descansa-se. (DAMATTA, 1997, p. 70, 
grifos do autor). 

 

Os grupos sociais que tomam conta desses espaços são diversos. Em 

casa as relações são de parentesco, orientadas por vínculos de sangue; na rua 
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as relações se orientam por afinidades que remetem ao exercício de escolha. 

O autor chama atenção para a noção de “respeito” que segundo ele, organiza 

as hierarquias sociais. Em casa o respeito se materializa na relação entre pai e 

filho; na rua pode ser visualizada na relação patrão e empregado.  

De maneira geral o autor identifica a casa com a ordem e a rua com a 

desordem. Se por um lado em casa as hierarquias são bem marcadas e 

estabelecidas, na rua é necessário tomar cuidado para não violar hierarquias 

não-sabidas ou não-percebidas.  

O autor apresenta outras possibilidades de observação da oposição 

entre casa e rua, porém o que chama atenção para o contexto dessa pesquisa 

é que ele vai além e afirma a possibilidade de uma gradação na oposição, que 

a princípio pareceu ser tão estabelecida. O sistema de oposições binárias pode 

ser compreendido como um continuum. Além do contraste entre os mundos é 

possível observar pontos onde casa e rua se aproximam. Exemplificando, o 

autor lança mão de alguns exemplos como o espaço ambíguo da janela de 

casa de onde se pode ver a rua, permitindo um contato entre “o de dentro e o 

de fora”. Ou ainda a sala de visitas, que obedece a mesma lógica do contato, 

sendo o espaço destinado para receber pessoas vindas da rua, de fora. 

Nesse sentido é possível compreender o movimento pelo qual os 

jovens atribuem significado à esquina da “vila”, trata-se de uma extensão de 

casa. Permanecem ali assim como as famílias nas cidades pequenas colocam 

suas cadeiras de praia na calçada em frente de casa para olhar o movimento 

da rua, naquele momento a calçada da rua faz parte da casa. 

Esse pertencimento vai além do simples permanecer na esquina. 

Como foi visto no relato etnográfico apresentado anteriormente, as relações 

sociais são permeadas pela noção de respeito, assim como observou DaMatta 

(1997). Mesmo que a esquina, enquanto rua seja pública e portando ligada ao 

mundo da desordem e da novidade, no contexto da esquina da vila, ela muda e 

torna-se o “pedaço” que Magnani (2005), caracteriza como espaço 

intermediário entre o estritamente familiar e o extensamente impessoal. Dessa 

forma observam-se elementos que constam em ambos os mundos: da casa e 

da rua. Por mais que os frequentadores da esquina não sejam parentes (laços 

de sangue) as ações entre si são orientadas por diversos elementos 
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observados na vida em família: respeito, intimidade, convívio diário, 

proximidade social.  

No que se refere à representação que o bairro tem para o grupo, de 

maneira geral as falas iniciavam destacando os aspectos negativos e somente 

num segundo momento o discurso mudava de sentido e destacava aquilo que 

julgavam bom no bairro, as qualidades. 

 A objetividade dos discursos e a dureza com que as situações são 

narradas indicam que a experiência social desses jovens é marcada pela 

consciência de que a periferia não é alvo de interesse da administração do 

município. É o que destaca Capitão, 21 anos: 

 

O foda é que aqui na vila não tem nada pra fazer, nem uma 
quadra pra jogar uma bola nada, o lugar mais perto que tem se 
o cara quiser fazer um esporte é lá no Divinéia.48 Só que lá já é 
outra galera entende? O cara não sai daqui da vila pra ir lá. O 
certo era ter umas parada legal aqui mesmo, mas fazer o que 
né, nem asfalto a prefeitura dá jeito de colocar aqui, imagine 
fazer uma praça com uma quadra e tal pra nós. 

 

O primeiro ponto que pode ser destacado a partir dessa fala é a queixa 

de “que não há nada para fazer”, sendo que essa fórmula se repetiu em quase 

todas às vezes em que o assunto do lazer foi colocado em discussão. A falta 

de aparelhos públicos destinados ao lazer da juventude é percebida por eles 

como uma forma de abandono do poder público. De fato, a organização 

espacial do bairro não atende em nada essa dimensão. Para fins de 

visualização, a distância entre o centro comunitário da Vila Divinéia e o centro 

comunitário da Vila São Vicente é de quase cinco quilômetros. Nesse intervalo 

está o Parque São João, que não conta com nenhum aparelho desse tipo.49 

O significado do lazer para os jovens está muito ligado à prática de 

esportes e a lugares onde possam se encontrar. Por conta disso, em diversos 

momentos houve a reclamação pela fata de praças e quadras esportivas. De 

acordo com Pais (1990, p. 600) “[…] quem não quiser falar de lazer deve calar-

                                                      
48

 Vila Divinéia é o bairro seguinte, no sentido praias. A quadra a que o entrevistado fez 
referência fica a três quilômetros da vila. 

49
 Essa limitação tão visível coloca em questão o alcance das políticas públicas para juventude 
implantadas para o atendimento dos jovens do município. É necessário um trabalho de 
pesquisa mais amplo problematizando melhor essas questões no município.   
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se se sobre juventude quiser falar”. Para o autor, a sociologia da juventude ao 

abordar o lazer precisa estar atenta às práticas cotidianas da juventude. Nessa 

perspectiva duas premissas devem ser observadas: primeiro que o lazer 

envolve uma simbologia; segundo que os sujeitos se reconhecem num campo 

pragmático. De acordo com determinadas práticas um universo de sentidos se 

revela. 

 

Se consideradas de forma isolada, as práticas quotidianas 
dificilmente se entendem. Há que as contextualizar, isto é, 
necessário se torna submergi-las nas galáxias de sentidos que 
lhes correspondem, derivando a significação de cada uma 
dessas práticas da significação daquela articulação. (PAIS, 
1990, p. 593, grifos do autor). 

 

Assim, uma das variáveis possíveis para o exercício de contextualizar 

as práticas cotidianas dos jovens seria partir da própria estrutura do bairro. No 

fragmento acima destacado, os jovens percebem a falta de estrutura das ruas. 

A questão da falta de asfalto na vila é um aspecto marcante na experiência 

social dos jovens, interferindo diretamente nas formas e significados do lazer 

praticado. 

 

Quando chove então aqui fica feio demais, cheio de poça 
d’água, uma lama do caralho, fica sem condição de andar na 
rua. Se tivesse um asfalto a coisa já era diferente, porque aí 
pelo menos tem como andar na rua. Do jeito que tá aí, tá loco, 
choveu a rapaziada fica trancada dentro de casa. E Paranaguá 
quase não chove né? [risos] (Sapo, 18 anos). 

 

Assim, fica claro que a esfera do lazer dos jovens entrevistados está 

reservada à sociabilidade encontrada na rua, no encontro de pares na esquina. 

No tempo livre durante o dia é difícil acontecer algo diferente disso. A rua se 

reveste de uma simbologia particular para o grupo (minha vila), conquanto que 

as práticas observadas são influenciadas pela estrutura física do bairro. Se 

tivesse um asfalto a coisa já era diferente, essa afirmação denota que, na 

compreensão do jovem, ter asfalto na rua é condição mínima para qualidade de 

vida dos moradores. A falta daquilo que julgam ser mínimo provoca o 

sentimento de falta de esperanças de que aconteça alguma mudança: Se nem 
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asfalto a prefeitura dá jeito de colocar aqui, imagine fazer uma praça com uma 

quadra e tal pra nós. 

Ainda tendo como referência o trecho apresentado anteriormente, o 

segundo ponto que se destaca nas narrativas é a importância que os jovens 

dão à sociabilidade grupal. Lazer e sociabilidade é um par de conceitos que 

não se separa na experiência social dos jovens da vila. Dificilmente procuram 

alguma diversão no plano individual, o grupo é sempre referência para as 

atividades. Durante as observações foi possível perceber que mesmo a 

permanência na esquina só é possível quando o grupo está junto, ou ao menos 

alguns amigos do grupo. Ninguém fica na esquina sozinho. Nesse sentido é 

compreensível que anseiem por uma prática de lazer comum (quadra 

esportiva) e de sociabilidade para o grupo (praça pública). 

Fazendo uma regressão ao desenvolvimento histórico das pesquisas 

sobre o lazer nas ciências sociais é possível encontrar alguns elementos que 

auxiliam na compreensão das dinâmicas observadas em campo e 

apresentadas anteriormente. Ao longo do século XX muito pouco foi discutido 

sobre o lazer no âmbito das ciências sociais, sendo que no Brasil o tema foi 

incorporado de maneira sistemática às discussões somente na década de 

1970, a partir do pensamento de Jofre Dumazedier (1979). Para o autor, o lazer 

só pode ser pensado tendo como referência de análise a categoria “trabalho”. 

Esse ponto de partida se deve à própria tradição teórica da época, que 

considerava o trabalho como categoria central para análise da sociedade. 

Vivia-se sob a égide da “sociedade do trabalho”, onde o lazer seria 

caracterizado como oposição ao trabalho, como um tempo de “não-trabalho”. 

Dessas colocações se originou uma visão dicotômica que opõe lazer e 

trabalho, e que destacava o contexto das conquistas dos trabalhadores quanto 

à diminuição das horas semanais trabalhadas. O lazer seria o tempo ganho 

sobre o trabalho.  

Embora lazer e trabalho funcionem como conceitos antagônicos eles 

só existem em relação. Alguns problemas surgem diante disso, como por 

exemplo: como pensar o lazer para as classes que sofrem com o desemprego?  

Com o crescente questionamento sobre a real pertinência de se 

analisar a sociedade com base na categoria trabalho, haja vista as 
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transformações ocorridas no âmbito do capitalismo (principalmente a mudança 

de foco que passou da produção para o consumo), os pesquisadores 

abandonaram gradativamente a noção de “sociedade do trabalho” em favor de 

objetos mais ligados ao mundo da cultura. Porém, ao contrário do que se 

poderia inferir, o “abandono” da categoria que era antagônica ao lazer, não fez 

com que este fosse valorizado enquanto objeto autônomo de pesquisa. Deixou-

se de pensar a sociedade sob o prisma exclusivo do trabalho e abandonou-se 

conjuntamente a perspectiva do lazer. Esse movimento pode ser entendido 

como consequência do arranjo tão bem articulado entre os conceitos, capaz de 

provocar um desinteresse em pensá-los desarticuladamente, como instâncias 

particulares com características próprias (GUTIERREZ; ALMEIDA, 2008). 

Nesse sentido, na modernidade há uma carência por abordagens que 

recoloquem a questão do lazer fora dessa dicotomia em relação ao trabalho. 

Para Gutierrez e Almeida (2008), uma possibilidade muito valiosa pode ser 

encontrada na Teoria da Ação Comunicativa proposta por Habermas, que 

segundo os autores: 

 

Oferece a possibilidade de construir um entendimento do lazer 
superando a dicotomia lazer trabalho. Aqui o lazer estaria 
fundamentado e definido a partir da sociabilidade espontânea, 
constituída no mundo da vida, e não no mundo do trabalho 
presente no sistema poder e moeda. (GUTIERREZ; ALMEIDA, 
2008, p. 100). 

 

Operando essa mudança estabelece-se que trabalho e lazer se situam 

em dimensões distintas, sendo o lazer marcado pelas questões relacionadas 

ao que Habermas (1980) chamou de Mundo da Vida. Nessa perspectiva o lazer 

apresenta outras faces, que não aquelas ligadas ao trabalho, tais como: 

“expressões simbólicas, valores culturais e a linguagem”. 

Ainda de acordo com Gutierrez e Almeida (2008), essa abordagem 

supera a citada dicotomia lazer-trabalho de maneira original, pois, não se trata 

mais de buscar no lazer elementos que provoquem a emancipação da 

consciência do indivíduo, como era característico da abordagem baseada no 

trabalho, influenciada pelo marxismo. Agora o elemento fundamental e 

distintivo é a busca do prazer, o que envolve toda a potencialidade das 
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sociabilidades espontâneas, fora dos arranjos institucionais que, por sua vez 

passaram a se referir ao mundo do trabalho. 

Relacionando esse breve quadro teórico aos dados do campo é 

possível perceber a pertinência de se pensar o lazer para além do mundo do 

trabalho. Caso ainda estivéssemos presos ao modelo que opõe lazer e trabalho 

seria muito difícil compreender as ações dos jovens como inseridas no campo 

do lazer, pois a grande maioria não se encontra inserida na lógica do trabalho 

formal, que determina a organização do tempo dos sujeitos.  

Concebendo o lazer como esfera própria, que se rege pela busca do 

prazer na prática de atividades que envolvam sociabilidades, percebe-se que 

os jovens do Parque São João se valem de expressões simbólicas para 

representar os seus espaços de lazer, a exemplo da categoria “vila” que 

objetivamente não passa de um conjunto de três ou quatro ruas, mas que para 

os jovens representa o principal espaço de sociabilidade e lazer. Reforçam 

igualmente suas práticas destacando que na “vila” os laços de amizade e 

vizinhança orientam as interações sociais, que são marcadas pelo uso de 

vários termos nativos com traduções particulares. 

Vale destacar que quando se buscam elementos para definir o lazer 

fora do contexto do trabalho, o esforço é por demonstrar que o tempo do lazer 

não está mais vinculado ao tempo do trabalho e que existem outras questões 

em jogo quando se opera a categoria lazer. Não se trata de uma oposição de 

práticas de trabalho e práticas de lazer, mas de visualizar que o tempo utilizado 

para essas práticas não está mais vinculado intrinsecamente como se pensou 

durante muito tempo. De certa maneira as práticas continuam interligadas, mas 

agora sob o prisma do consumo que se relaciona diretamente ao mundo do 

trabalho, uma vez que para consumir é necessário ter dinheiro.  

Mesmo destacando que para os jovens do Parque São João 

conjunturalmente o lazer seja limitado, sobretudo quando se observa na própria 

fala dos jovens essa situação, existe uma lógica do consumo que mesmo 

diante da precariedade econômica, insere o consumo de bens como importante 
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elemento para a prática do lazer dos jovens, principalmente se pensarmos na 

perspectiva do lazer enquanto busca por prazer.50  

Retomando o exercício de analisar as percepções do cotidiano dos 

jovens, além de apontarem as carências estruturais do bairro, (falta de asfalto, 

ruas cheias de lama quando chove) e a falta de aparelhos de lazer para a 

juventude (não tem nada pra fazer, nem uma quadra ou praça), os jovens 

também se posicionam frente à convivência com a violência e drogas.  

Os discursos dos jovens são mais cuidadosos sobre esses pontos, pois 

envolvem um posicionamento diante de uma situação que se coloca 

anteriormente a eles. O Parque São João cresceu sendo referenciado como 

bairro de prostituição e posteriormente como ponto de venda de drogas. Os 

jovens reconhecem a materialidade dessas práticas: 

 

Os caras vivem falando que aqui no Parque São João tem 
bandido e ladrão, traficante e tal. É foda mas pior que os caras 
tão certo, todo mundo sabe que tem um monte de maluco aí 
que faz um adianto mas fazer o que? Cada um se vira do jeito 
que dá.51 (Nego, 20 anos). 

 

De acordo com a afirmação, há o reconhecimento de que alguns 

jovens praticam atos que, confirmam e promovem a imagem de bairro 

perigoso, propagada entre as pessoas de fora. Cabe destacar que essa 

afirmação é feita por poucos de forma declarada. No caso de Nego, no 

decorrer das observações fiquei sabendo que esteve envolvido em um assalto 

há algum tempo atrás e que, regularmente, vendia crack na Rua 24 horas. 

Nesse sentido, quando ele assume que a vila é lugar que tem bandido, ele está 

se referindo a si mesmo, evitando assim um discurso que pudesse ser 

desmentido depois, uma vez que, quando dessa afirmação, a conversa estava 

sendo realizada em grupo, e outros amigos poderiam me contar a “verdade” 

depois.  

                                                      
50

 Por uma questão de conveniência narrativa esse tema será retomado e aprofundado nas 
páginas seguintes. 

51
 “Adianto” é um termo nativo que significa alguma ação para conseguir dinheiro. O “corre” ou 

“correria” significa a mesma coisa. A conotação de ilegalidade também é presente, pois 
quando querem falar de algum trabalho legal, usam a palavra “trampo”. 
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Embora o discurso proferido por Nego seja aberto e bastante claro – 

“que tem um monte de maluco aí que faz um adianto” (inclusive ele próprio) – 

essa fórmula não está presente entre a maioria dos entrevistados. Os jovens 

percebem que, em alguns aspectos a “fama” do bairro faz sentido, porém não 

assumem para si a responsabilidade por práticas que comprometam a imagem 

do bairro. Ao menos no plano do discurso a violência, o tráfico de drogas e a 

prostituição não tem ligação direta com eles.  

 No discurso inicial há o reconhecimento entre os jovens que o bairro é 

perigoso, e apontam elementos que percebem no cotidiano: “tem nóia para 

tudo lado”; “playboy vem de fora tem medo de ser roubado”; “pra quem 

conhece aqui é suave, mas quem chega na primeira vez e vê logo a baixada 

tudo escuro [risos] aí se assusta”; “perigoso é né, mas é só agir na humildade e 

não arrumar atrito com ninguém que dá pra viver de boa”. 

A divisão entre um discurso que aponta aspectos negativos e outro que 

aponta aspectos positivos da vida na vila é apenas operacional. Nas conversas 

essas dimensões são contíguas, ou seja, os jovens apresentam a prática ou 

situação negativa e logo em seguida tentam justificar usando uma série de 

argumentos que apontam para uma positividade do espaço periférico. É o que 

se observa na fala de Sapo, 18 anos, quando comenta sobre a existência de 

algum tipo de violência na vila:  

 

Ah cara, violência sempre tem né, aqui ou em qualquer outra 
parte, a diferença é que as pessoas acha que aqui na vila é 
pior, sei lá se é pior. Aqui na vila mesmo é de boa, todo mundo 
se respeita, se conhece. (Sapo, 18 anos). 

 

No trecho evidencia-se a tentativa de diminuir a dimensão da violência 

afirmando que na vila todo mundo se conhece, se respeita. Sapo aponta 

também um aspecto que se repetiu em vários momentos na pesquisa: os 

jovens reclamam que as pessoas de fora exageram quando falam da violência 

na vila.  

 

Se a puta rouba um otário qualquer ali no posto, aí vai pra 
Folha do Litoral [jornal diário com notícias sobre Paranaguá e 
as cidades do Litoral], os caras leem a notícia, pronto, agora 
todo mundo no parque São João é ladrão. Se matam um nóia 
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por aí, pronto no Parque São João tem assassino. (Capitão, 21 
anos) 

 

Acreditam que a má imagem da vila na cidade é fruto de exageros 

principalmente da imprensa que veicula notícias distorcidas, que favorecem a 

generalização dos crimes cometidos, como se todos os jovens do Parque São 

João fossem responsáveis.52 Vale destacar, que o conceito de violência varia 

bastante entre os jovens. Alguns acham que violência são somente ações que 

envolvam diretamente o corpo, como brigas. Na percepção de outros, 

atividades ilícitas como tráfico de drogas não seriam atos de violência ou 

ligados ao mundo do crime. 

Disso decorre, em alguma medida, o fato de relativizarem as práticas 

violentas que ocorrem na “vila”, pois assassinatos e agressões dificilmente 

acontecem e os raros casos logo são justificados como um desdobramento 

“natural” proveniente de acertos de contas por dívidas de drogas. Ou seja, as 

pessoas “trabalhadoras” não estariam sujeitas a esse tipo de situação, esse 

“destino” estaria reservado ao consumidor de crack. Essa argumentação 

aparece entre os jovens ao questionarem as notícias de jornal. Para eles a 

violência retratada na “vila” (destacando que violência para a maioria são 

agressões e roubos) não faz parte de seus cotidianos, mas sim do cotidiano 

dos “nóias”. A figura do “nóia” é recorrente nos discursos dos jovens. Parece 

que há uma transferência da responsabilidade pelas práticas que 

comprometem a imagem da “vila”, para essa figura que muitas vezes parece 

ser impessoal. Falam sempre “os nóias”, dificilmente apontam o nome de um 

sujeito “nóia” que tenha cometido algum crime. 

 

Aqui na vila é suave, só tem que tomar cuidado com os “nóia”, 
esses são foda, o cara na nóia da pedra [crack] faz qualquer 
coisa, rouba, assalta, mata, é foda. Mas a galera aqui é bem 
esperta com esses caras, aqui na vila não se cria. (Sapo, 18 
anos) 

 

                                                      
52

 O acesso a esse jornal diário ocorre quando os jovens de deslocam até o posto para comprar 
algo, geralmente o refrigerante compartilhado na esquina. No posto, aquele que foi buscar o 
refrigerante folheia e fica sabendo se tem alguma coisa que pode ser compartilhado com os 
demais. Outra fonte de informações importante é o rádio, muitos jovens ouvem rádio em 
casa, principalmente programas policiais. 
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Outro aspecto importante é que quando atribuem ao “nóia” a 

responsabilidade pelos eventos que contribuem para o crescimento da fama da 

“vila” como lugar violento, os jovens estão se isentando de qualquer 

julgamento, ou seja, reconhecem que a “vila” pode ser um espaço violento, 

assustador, que realmente oferece risco a quem chega de fora, porém a 

responsabilidade por essa situação é dos “nóias”, uma categoria de pessoas 

que não é da vila embora possa ser um morador (como o caso do velho 

Catarina que é morador mas não compartilha do conjunto de práticas que 

constroem o pertencimento local – “ele não é da vila”).  

A dualidade presente no discurso dos jovens, que o leitor já deve ter 

percebido (em um momento afirmam que o bairro é violento e no momento 

seguinte negam e afirmam que é um lugar tranquilo, onde todos se conhecem) 

pode ser compreendida observando a figura do “nóia”. Os jovens, de maneira 

geral reconhecem a vila como espaço violento, perigoso chegando a falarem 

de cuidados especiais necessários para transitar em segurança pelo bairro. 

Porém, no momento seguinte eles relativizam essa violência afirmando que 

assassinatos e agressões envolvendo roubos raramente acontecem e os 

episódios narrados pelos jornais, quando ocorrem, envolvem sempre os “nóias” 

somente. “A galera da vila” não estaria contida nesse processo uma vez que 

não se identificam com os “nóias” nem com o universo das drogas (ao nível do 

discurso nenhum entrevistado, com exceção de Nego, afirmou abertamente ter 

envolvimento com tráfico de drogas). Assim, a violência que se observa na vila 

é colocada como um fenômeno à parte, oferecendo risco aos “nóias” e àqueles 

que fazem parte desse circuito. Particularmente os que frequentam os postos 

de combustível nas imediações da rua vinte e quatro horas estão vulneráveis à 

violência, na fala dos jovens “são as putas, os viados, os nóias e os 

caminhoneiros” que compõem o cenário da violência que é retratada pela mídia 

e não os jovens da “vila”. 

Ao enfatizarem os laços de vizinhança e amizade procuram construir 

uma imagem contrária à que à mídia veicula e a maioria dos moradores da 

cidade aceita como verdadeira. Reforçam que na “vila” reina a paz e a 

tranquilidade (“todo mundo se conhece, se ajuda”) e que o aspecto da violência 

é secundário, embora reconheçam que aos que chegam de fora ou mesmo os 
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moradores desavisados correm o risco de serem assaltados ou terem a 

residência roubada pelos “nóias”.  

Esse apelo para a fraternidade entre os amigos da “vila” reforça o 

sentimento de pertença ao lugar. Quando questionados sobre a possibilidade 

de se mudar dali, procurar um lugar melhor para viver, menos violento mais 

organizado, as respostas variaram na forma, mas o conteúdo foi o mesmo: “se 

eu tivesse dinheiro, eu investiria aqui mesmo; nunca pensei em sair daqui; eu 

gosto de morar aqui na vila; aqui é sossegado, tenho meus amigos, conheço 

todo mundo”. 

Nesse processo de positivação de um espaço que tradicionalmente foi 

concebido como “lugar de gente ruim” o que se destaca é a comparação com 

outros espaços. Para os jovens da vila a comparação recorrente é entre a 

periferia e o centro da cidade. Nessa dinâmica o traço que caracteriza a 

periferia é o trabalho, a luta, as pessoas que residem em bairros pobres 

precisam ter orgulho, mesmo que o espaço seja repleto de carências. Sobre 

isso segue um relato de Danilo, 25 anos: 

 

[…] [o sujeito] mora num bairro simples que não tem quase 
nada, entendeu? Rua de areia, meio favelado, aí se sente 
discriminado, pensa que é porque tá ali, tá fudido, numa vida 
de quem mora na favela que pensa que não vai ter futuro […] 
tem que pensar naquilo que você é, no que acontece ali, nem 
que você more num bairro mais pobre que for, mas tem que 
sentir orgulho. A pessoa quando mora num bairro da classe 
média, não vai ser a mesma coisa, não pode ter orgulho. Na 
favela os caras lutaram pra construir aquilo lá, não tinham 
nada, nem lugar de morar. Agora lá as pessoas da classe 
média tem aquilo de anos e anos, já vem de herança já, a 
família já tem dinheiro. Agora quem não tinha dinheiro e teve 
que ralar pra conquistar dá valor. 

 

Para Danilo, portanto, viver na periferia deve ser motivo de orgulho, ao 

contrário de quem mora no centro (classe média) que não pode sentir-se 

orgulhoso de sua condição pelo fato de não ter passado pelas mesmas 

dificuldades de quem precisou ralar para conquistar. É possível perceber que 

há um esforço argumentativo para restaurar uma identidade degradada pelo 

estigma social de viver na periferia. Uma vez que o bairro precário serve de 

elemento de distinção social e discriminação, os jovens se valem de uma 
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diferenciação no plano moral entre moradores da periferia e moradores do 

centro. Nessa nova ordem de diferenciação eles são vitoriosos, pois “são gente 

trabalhadora, honesta, que sofreu para conquistar o pouco que tem”. Ao passo 

que o morador do centro não lutou por nada, “tem tudo de mão beijada, e ainda 

gosta de humilhar o favelado”.  

Percebe-se mais uma vez que há uma ambiguidade no discurso dos 

jovens, pois ao mesmo tempo em que reconhecem a vila como espaço 

perigoso, violento, “dominado pela pedra” [crack] e que tem na figura do “nóia” 

um risco constante para a vida dos moradores, contrapõem um discurso de 

positivação do bairro, afirmando que ali não tem violência, que as pessoas 

exageram quando falam da violência na vila, “que ali todo mundo se conhece, 

que nóia na vila não se cria, que não trocariam a vila por outro lugar e que 

sentem orgulho de ser da vila”. 

O conceito de estigma, desenvolvido por Goffman (1982), ajuda a 

compreender o panorama apresentado. Para o autor, o estigma se aplica 

quando “[...] um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação 

social quotidiana possui um traço que se pode impor à atenção e afastar 

aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros 

atributos seus”. (GOFFMAN, 1982, p. 07). Para efeito de definição Goffman 

(1982) é muito claro ao afirmar que “O termo estigma, portanto, será usado em 

referência a um atributo profundamente depreciativo” (GOFFMAN, 1982, p. 06). 

Porém, algumas outras questões são importantes para compreender melhor 

essa definição. 

De acordo com o autor, a sociedade estabelece as maneiras de 

categorizar as pessoas e os atributos considerados normais para cada 

categoria de pessoas estabelecidas. Assim, dentro das relações sociais existe 

uma previsibilidade, pois o contato diário permite que os julgamentos sejam 

suspensos uma vez que, sabe-se quem é quem na interação social. Quando 

um estranho é apresentado à interação social, a situação muda. Uma série de 

reflexões particulares são desencadeadas pelos sujeitos a fim de inserir a 

pessoa numa categoria determinada bem como os atributos desejáveis para 

aquela categoria. Baseado nessas pré-concepções forma-se a respeito do 

estranho uma “identidade social virtual”, pautada naquilo que se espera dele. O 
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autor destaca que constantemente as pessoas realizam esse tipo de 

julgamento e que as expectativas em alguma medida se tornam um valor 

“normativo”. Àquilo que o sujeito apresenta efetivamente como categoria e 

atributo o autor nomeia de “identidade social real”.  

Dentro desse esquema, a estigmatização do sujeito surge quando se 

percebe que o estranho possui características que o tornam diferente daquela 

categoria de pessoas em que ele havia sido colocado. Sobre isso Goffman 

esclarece: 

 

Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, 
reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal 
característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito 
de descrédito é muito grande – algumas vezes ele também é 
considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem – e 
constitui uma discrepância específica entre a identidade social 
virtual e a identidade social real. (GOFFMAN, 1982, p. 06). 

 

O autor segue argumentando, agora na direção de um equilíbrio na 

definição. A discrepância entre a identidade social virtual e a real pode conduzir 

a um julgamento positivo de determinado tipo de discrepância: “Um atributo 

que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele 

não é, em si mesmo, nem horroroso nem desonroso”. (GOFFMAN, 1982, p. 

06). O estigma, portanto estabelece-se numa relação, onde são necessários 

dois papéis: o normal (considerado aqueles que “não se afastam 

negativamente das expectativas particulares”) e o individuo “estigmatizado” 

(que possui “uma característica diferente da que havíamos previsto”). 

É nessa relação entre “normal” e “estigmatizado” que a negatividade do 

estigma se estabelece. O autor esclarece que toda uma “teoria do estigma” é 

formulada pelos “normais” a fim de justificar a inferioridade do outro. Partindo 

de uma “imperfeição original” infere-se uma série de outras imperfeições, que 

se caracteriza no uso de termos específicos e generalizantes para designar o 

estigmatizado. Palavras como retardado, bastardo, aleijado, carregam consigo 

um significado denso que em última instância reduz o estigmatizado a uma 

condição de sub-humanidade (GOFFMAN, 1982, p. 08). 

Tendo em vista essa perspectiva de análise é possível estabelecer 

algumas ligações com a dinâmica que organiza a experiência social dos jovens 
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pesquisados no “cenário” do Parque São João. A dicotomia centro versus 

periferia possibilitou o desenvolvimento de um estereótipo da pessoa moradora 

do Parque São João e por conseguinte do “playboy” morador do centro. Tendo 

em vista o critério de antiguidade, os moradores do centro podem ser 

identificados como os “normais” e os periféricos como os “estigmatizados” da 

teoria de Goffman (1982). Na interação social entre essas duas categorias, tão 

logo os “normais” perceberam que as características do grupo “estranho” não 

eram consonantes ao que esperavam em suas pré-concepções, iniciou-se um 

processo de “estigmatização” no qual os moradores da periferia são reduzidos 

a uma condição de inferioridade aos moradores do centro. 

É necessário ter em mente que a experiência social desses jovens, “da 

vila”, se realiza num espaço marcado por carências físicas (falta de coleta de 

lixo, ruas sem asfalto, sem rede de esgoto, sem aparelhos públicos de lazer) e 

também por um sentimento de inferioridade gerado a partir da construção de 

uma “imagem” histórica do bairro como espaço perigoso. Nas entrevistas com 

moradores antigos a maioria relatou ter sofrido algum tipo de discriminação por 

ter escolhido aquele bairro para viver.53 

Conforme se observa no campo, esse processo se desenvolveu ao 

longo de algumas décadas, de maneira que os jovens pesquisados dão 

continuidade a esse processo que é caracterizado por uma forma de 

sociabilidade (ao menos quando se considera a relação com outros grupos) 

baseada na discriminação e exclusão social. Em algumas situações são 

reduzidos à condição de não humanos, como o caso do “nóia”, que mesmo 

entre seus companheiros de estigma (ambos circulam pelas mesmas ruas da 

periferia) é considerado fora de qualquer padrão de “normalidade”. 

O jovem da “vila” se reconhece portador de um estigma, sobretudo 

quando percebe a precariedade da estrutura do bairro e a maneira como as 

situações são retratadas pela mídia escrita, no caso os jornais policiais que 

generalizam e “exageram” sobre a violência na “vila”. Diante disso, exige-se do 

jovem a capacidade de gerenciar esse estigma, pois do contrário seria 

impossível viver na periferia. Assim, dentro desse esforço por gerenciar um 

                                                      
53

 Ver o capítulo anterior, onde a moradora Preta relata parte de sua experiência quando 
passou a morar no Parque São João. 
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estigma, percebe-se a utilização de um discurso de positivação da periferia, 

marcado pelo pertencimento a um espaço específico (“vila”) e pela valorização 

de seus modos de vida. Por meio dessa construção discursiva os jovens 

conseguem reforçar suas identidades e encontrar uma “saída” para o estigma 

social de que são vítimas.  

Dessa maneira, a ambiguidade percebida no discurso dos jovens pode 

ser entendida como um desdobramento do esforço por construir uma 

identidade coerente. Assim a questão não é tanto procurar uma lógica para 

aquilo que é falado, mas perceber que rupturas e descontinuidades também 

fazem parte da identidade dos jovens. 

Percebe-se também que não procuram mascarar, ou esconder a 

condição precária do bairro. Assumem-na, mas não de maneira passiva, pois 

demonstram ter consciência que o abandono do bairro é questão da má 

administração do município. Alguns chegam a perceber os interesses políticos 

nesse processo de exclusão quando falam que “em época de eleição enche de 

candidato na vila pedindo voto e dizendo que vão fazer asfalto, praça e 

trabalhar pelo povo”.  

Reconhecem também que muitos jovens contribuem na manutenção 

da imagem do bairro como “lugar de bandido” quando praticam atos ilícitos 

como vender drogas. Valorizam as relações de amizades no grupo e, por meio 

do enraizamento local, conseguem neutralizar o estigma e reorganizar suas 

identidades a partir de uma experiência social marcada pelo pertencimento ao 

espaço geográfico e simbólico da “vila”.  

 

5.2 A Playboyzada Acha que Aqui na Vila só Tem Noiado: trabalhando 

com as oposições 

 

Nesse momento da exposição do texto é necessário retomar alguns 

pontos explicativos a fim de que o leitor não se perca em meio às situações 

etnográficas que são apresentadas e discutidas teoricamente. Existe uma linha 

que interliga os fatos e permite visualizar uma continuidade no texto. Assim, 

pensando nos pontos que foram destacados anteriormente o leitor pode 

perceber que os principais elementos que se relacionam e interferem na 
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experiência social dos jovens na periferia do Parque São João são os 

seguintes: um imaginário negativo na cidade sobre o bairro que remete ao 

início de sua ocupação, associando a imagem do caminhoneiro (como aquele 

que não tem apego à família, que não tem um lar, não tem paradeiro) à 

imagem da prostituta (que tradicionalmente é a oposição da esposa fiel que 

representa a família), sob essa dupla imagem estigmatizada o bairro cresceu 

ao longo das décadas e seus moradores administram esse imaginário no 

cotidiano.  

Aliado a isso, há o abandono do poder público que não oferece o 

mínimo de qualidade de vida para a população do bairro, redundando numa 

falta de estrutura física alarmante, que para os jovens se materializa na 

ausência de aparelhos públicos destinados ao lazer como praças e quadras 

esportivas, restando apenas vaguear entre uma esquina e outra em busca do 

que fazer. 

A presença das drogas e do tráfico, mesmo que negado pelos jovens 

durante as entrevistas, representa um importante elemento na organização da 

experiência social dos jovens investigados. A conjugação desses elementos – 

estigma social e precariedade física do bairro, tráfico e violência – faz com que 

os jovens desenvolvam modos de vida particulares. 

Buscando gerenciar esses “problemas” é que o jovem constrói sua 

identidade que, longe de ser permanente e imutável, no contexto etnográfico 

dessa pesquisa se baseia no esforço por neutralizar um estigma social fazendo 

uso de um discurso de positivação e valorização dos modos de vida da 

periferia, representando uma forma de compensação diante da precariedade 

em que vivem quando se comparam ao centro da cidade. 

Esses elementos que atravessam a experiência social dos jovens e 

que tem desdobramentos imediatos no processo de construção de suas 

identidades sociais são manipulados pelos jovens a fim de encontrarem um 

equilíbrio entre a imagem que eles fazem de si mesmos e a imagem que os 

outros constroem a respeito deles. 

Esse movimento por busca de equilíbrio do “eu” encontra ressonância 

na abordagem teórica já clássica das ciências sociais que considera a noção 

de identidades construídas por meio de contrastes com o outro (identidade 
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contrastiva) ou ainda considerando identidade e diferença como conceitos 

inseparáveis.  

A noção de contraste se desenvolve nas ciências sociais quando da 

necessidade de se pensar a maneira como os grupos étnicos mantinham suas 

identidades mesmo em situações de contato com outros grupos. Barth (1998), 

escreve sobre a constituição desses grupos e afirma que um grupo só existe na 

fronteira de outro grupo e a manutenção da identidade se estabelece nas 

relações entre os grupos. Ao contrário do que se pensou durante algum tempo, 

as especificidades (identidades) dos grupos sociais não são mantidas em 

função de seu isolamento, mas de suas interações com outros grupos. Nesse 

sentido a antropologia deixa de procurar o significado da cultura de um grupo 

com base na ideia de centralidade e parte para as fronteiras ou margens dos 

grupos, lá onde eles se colocam em contato com os outros. Essa mudança de 

sentido possibilita a compreensão da permanência da identidade grupal, 

mesmo diante de mudanças substanciais nos traços culturais dos grupos. 

Sobre a identidade dos grupos o autor assinala que: 

 

[…] ela depende da manutenção de uma fronteira. Os traços 
culturais que demarcam a fronteira podem mudar, e as 
características culturais de seus membros podem igualmente 
se transformar – apesar de tudo, o fato da contínua 
dicotomização entre membros e não-membros permite-nos 
especificar a natureza dessa continuidade e investigar a forma 
e o conteúdo da transformação cultural. (BARTH, 1998, p. 
195). 

 

Pensar as identidades sociais utilizando a analogia com os grupos 

étnicos permite destacar que ao invés de serem identidades fixas, elas são 

definidas e redefinidas nas fronteiras das relações às quais os indivíduos estão 

expostos. A identidade grupal que define o “nós” por oposição ao “outro” serve 

de base para o estabelecimento das identidades sociais dos indivíduos sem 

que o sentido do grupo seja prejudicado. 

Num sentido observa-se o “eu” em oposição ao “outro” imediato, que 

está ao meu lado e, portanto, é observado e julgado a todo instante a fim de 

que a identidade pessoal, mesmo entre iguais, seja marcada e delimitada. Num 

outro sentido, observa-se o “nós” em oposição ao “eles” que dessa vez não é 
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imediato, mas serve de referência necessária para a demarcação das fronteiras 

e da identidade do grupo. 

De acordo com o que foi observado no contexto etnográfico desta 

pesquisa, os jovens da “vila” no plano particular (eu) se veem como diferentes 

dos “nóias” (outro). A convivência desses sujeitos no mesmo espaço periférico 

desencadeia um processo reflexivo e de julgamento que faz com que, ao 

perceberem a forma como o “nóia” responde às adversidades ou “problemas” 

da vida na periferia (se drogando e rompendo com qualquer laço de 

pertencimento seja ao bairro, à família ou aos amigos), o jovem da vila se 

reconheça diferente dos “nóias” por cultivar outros valores, e por se tratar de 

uma relação de poder, sentem-se melhores, superiores. Em certo sentido a 

relação entre esses sujeitos circunscreve o “nóia” numa categoria inferior. 

Durante uma entrevista Danilo esclareceu a natureza da relação entre esses 

sujeitos que dividem o mesmo espaço da “vila”:  

 

Eu sou assim, se o cara é nóia, que anda tudo sujo, de repente 
podia ser meu amigo das antigas, tipo, eu não gosto que fique 
do meu lado trocando ideia entendeu. Tipo, não tenho nada 
contra o cara, eu to lá, sei o valor do cara, converso com o 
cara, respeito e tal, só que imagina, eu to no ambiente certo, ou 
então um lugar que tenha umas mina, aí o cara chega e cola e 
fica ali, eu sei qual que é a do cara que não é de beber 
socialmente é a maldita [pedra de crack] então eu prefiro que 
não fique do meu lado entendeu. Tipo quando vou ali no posto, 
por mais que seja um lugar aqui na vila, periferia e tal sempre 
tem um pessoal mais de boa entende, mais bem vestido, 
melhorzinho... aí é certo cara, eu sento, pego uma cerveja e 
não demora dez minuto um nóia cola no meu lado e fica, aí 
você fica naquela porque sabe quem é, conhece a família, as 
vezes é até cara que trabalhou com você antigamente e aí tá 
fudido agora, [elevando o tom da voz] não, pra ficar mais claro 
ainda, tem nóia que morava ali na mesma rua na nossa na vila, 
que andava com a galera até pouco tempo atrás, aí tipo você 
tem que conversar um pouco com o cara, na humildade 
entende. Só que é sempre foda, porque aí o pessoal mais 
sossegado olha você ali com o maluco já vai achar que você tá 
no movimento errado também entendeu. Pra mim todo mundo 
é igual, eu não sou de excluir ninguém mas dependendo da 
situação é melhor fingir que não conhece quando você 
encontra esse tipo de gente na rua. (Danilo) 

 

Observa-se que o nível de exclusão a que os “nóias” são submetidos é 

extremo. Mesmo os laços de amizade que são tão importantes para o grupo 



 

 

 

116 

são rompidos, ou relativizados quando companheiros tornam-se dependentes 

do crack. Na fala de Danilo é possível perceber a preocupação da associação 

de sua imagem com a imagem do “noiado”, embora as diferenças entre esses 

tipos de pessoa sejam visíveis fisicamente (como foi dito anteriormente o 

usuário de crack parece um mendigo), a presença de pessoas que não 

dominam esses códigos de distinção (o pessoal mais sossegado ou de fora da 

periferia) faz com que ele fique incomodado e mesmo constrangido em ter que 

ficar conversando e por sua vez arriscando-se a ser confundido com esse 

“outro”.  

Em diversas conversas informais outros jovens também fizeram 

questão de marcar a diferença entre eles e os “nóias” e, de maneira geral, 

destacaram vários aspectos que justificariam a necessidade de se afastarem, 

não apenas pelo fato de usarem crack, mas porque o “nóia não é amigo de 

ninguém”; “o cara não respeita ninguém”; “se antes o cara era gente boa e tal 

depois que entra na pedra já era: perde toda a moral”; “na verdade mesmo o 

nóia é um cara muito chato, vive pedindo dinheiro, batendo na porta da tua 

casa fora de hora”.  

Nesse sentido, é possível afirmar que o esforço do jovem da “vila” por 

posicionar o “nóia” na parte de baixo de sua escala de valores morais funciona 

como um importante elemento para fortalecer a imagem que fazem de si (auto-

identidade ou identidade social).54 Esse processo de oposição gera um 

resultado de reforço em suas identidades, ou seja, quando se comparam com 

os “nóias” os jovens sentem-se melhores, mais confiantes de si, pois percebem 

no outro a ausência das práticas sociais que fundamentam as relações no 

grupo: amizade, respeito e humildade. Além disso, essa segurança permite que 

exerçam sua superioridade usando muitas vezes de violência, como foi visto no 

                                                      
54

 É importante destacar que a exclusão do “nóia” não ocorre porque ele consome crack, ocorre 
porque as ações que ele passa a adotar após se tornar viciado representam uma ruptura 
com o padrão do grupo. Principalmente quanto à manutenção dos vínculos de amizade 
entre si. Consumir droga, de maneira geral, não interfere nas relações entre os jovens, 
conforme observado em campo. Existem os que cheiram cocaína, os que bebem em 
excesso regularmente, os que fumam maconha e em nenhum desses casos há algum tipo 
de censura, pois, como os próprios jovens identificam “essas drogas aí não deixam o cara 
fudido, fissurado igual a pedra”. Ou seja, o que determina a ruptura é a mudança na conduta 
que a pedra provoca em quem dela faz uso. 
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caso relatado anteriormente, em que os “nóias” foram expulsos da “vila” aos 

socos. 

De acordo com Sarti (2003), em suas pesquisas sobre a moral dos 

pobres em uma periferia de São Paulo, um dos elementos mais marcantes é a 

insistência na diferenciação. Segundo a autora, mesmo que o grupo 

pesquisado dividisse o espaço comum conhecido por todos como periferia, 

dentro do bairro (entre iguais) havia uma clara divisão entre proprietários e 

favelados. Uma área do bairro onde as pessoas teriam uma escritura de 

propriedade e outra onde os terrenos foram invadidos. Sarti (2003, p. 118, 

grifos do autor), reforça que: 

 

Ainda que existam diferenças materiais entre as casas, o peso 
da distinção é simbólico; ser favelado corresponde a uma 
condição social inferior, da qual os que moram no bairro 
precisam reiteradamente se diferenciar. Justamente porque as 
distinções entre iguais são sutis, elas precisam estar 
nitidamente demarcadas por categorias morais. 

 

Segundo a autora essa diferenciação entre os proprietários aparece no 

discurso sob a formulação “Somos pobres, mas não somos favelados” e entre 

os moradores da favela “Sou favelado, mas pelo menos não moro debaixo da 

ponte”. A insistência em se diferenciarem, mesmo havendo pouca diferença no 

padrão das casas dos proprietários e dos favelados, constitui-se na principal 

lógica de identificação entre os pobres da periferia paulistana. 

 

Não entrevistei alguém que morasse debaixo da ponte, mas 
seguramente encontraria algum referencial negativo, na 
medida em que é essa a lógica social de identificação e 
diferenciação, característica deste processo de construção de 
identidades sociais por contraste e referências negativas. 
(SARTI, 2003, p. 119). 

 

No contexto etnográfico dessa pesquisa é possível perceber dinâmica 

semelhante ao observar o esforço dos jovens da vila em se fazerem diferentes 

dos “nóias”. Reforçam uma diferenciação que é simbólica, como foi observado 

na fala de Danilo que diz conhecer “nóias” que moram na vila, que eram 

amigos e, portanto, no plano pragmático, iguais, mas no plano simbólico, 

diferentes. Assim como Sarti (2003) observou que as diferenças entre iguais 
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são sutis, também se percebe que as diferenças entre os jovens são muito 

sutis, disso decorrendo a preocupação constante de não serem confundidos 

com os “nóias”, demandando uma série de marcações que não permitam 

nenhum equívoco entre quem é quem. A associação dos “nóias” aos piores 

aspectos da periferia também foi observado, de modo semelhante por Sarti 

(2003), quando percebeu no discurso dos proprietários um peso negativo tão 

intenso que aproximava o conceito de “favelado” da categoria de “bandido”. 

Analogamente os jovens do Parque São João também transferem para o “nóia” 

a responsabilidade pelos atos de violência que ocorrem no bairro, chegando a 

afirmar que “o problema da vila são os nóias”. 

Até o momento a oposição que foi observada produziu um reforço na 

identidade desses jovens, porém, o processo de comparação não acaba na 

oposição entre “jovens da vila e nóias”. Outro par de oposições recorrente e, 

em alguma medida entrelaçada à oposição anterior, é entre “jovens da periferia 

(nós) e playboys do centro” (eles). Se na primeira comparação a identidade do 

jovem recebia um reforço, quando se comparam com os “playboys” a 

identidade é questionada revelando o aspecto negativo materializado no 

estigma social de que são vítimas.  

Num sentido o primeiro par de oposições destaca aspectos mais 

particulares da identidade, pois mesmo que os jovens identifiquem 

genericamente “os nóias” e ao longo das entrevistas dificilmente citem os 

nomes desses “nóias”, a relação estabelecida entre eles não assume o caráter 

de um conflito entre grupos sociais distintos55. Mesmo que as ações dos “nóias 

em geral” repercutam no estabelecimento da identidade dos jovens da “vila”, as 

relações são avaliadas como sendo circunscritas ao espaço da periferia, ou 

seja, o “nóia” é visto como mais um personagem do cenário da periferia (assim 

como o ladrão, o bêbado, a vizinha fofoqueira, o cagueta) que serve como 

referencial negativo, como representante de um final trágico, ao qual os jovens 

olham e dizem: “eu não quero ser isso aí no futuro”. Dessa forma, as relações 

permanecem num circulo restrito regido pelos códigos da vida na periferia e 

não chegam a interferir nos comportamentos do grupo, enquanto coletividade 

                                                      
55

 Goffman (1982) observa que quando existe uma disparidade de poder muito grande entre os 
grupos a relação não tende a ser conflituosa, mas consensual por parte dos estigmatizados. 
Quando ocorre um desequilíbrio de forças é que os estigmatizados revidam.  
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situada em um contexto social mais amplo. Os desdobramentos da 

conflitividade nas relações entre “nóias e jovens da vila” se restringem ao plano 

microssocial, ou seja, interfere nas particularidades dos indivíduos (como o 

exemplo de sujeito negativo) e em nuances da prática social do grupo (como os 

arranjos grupais utilizados para despistá-los nos momentos de lazer).  

De certa forma o “nóia” se torna um problema simbólico para o jovem 

da vila somente quando ele se depara com o julgamento do “playboy” que 

considera a periferia como lugar onde todo mundo é “noiado”. Desse momento 

em diante o “nóia” torna-se um problema de ordem simbólica para o jovem da 

vila e aí sim, importante para o estabelecimento de uma identidade coletiva, ou 

sentimento de grupo, pois o enfrentamento desse julgamento possibilita a 

formulação de marcadores sociais que irão compor uma identidade particular, 

diferente do “nóia” e diferente do “playboy”.  

É através da oposição com o “playboy” que o jovem se questiona sobre 

o seu pertencimento a uma realidade mais ampla, pois se no plano individual a 

diferença com o “nóia” permite que saibam o tipo de sujeitos que não desejam 

ser, no plano coletivo opor-se aos “playboys” permite que saibam o que eles 

são: somos da “vila”, nossa comunidade é a periferia e nossas práticas sociais 

se diferenciam daqueles que nos julgam como inferiores. O fragmento a seguir 

apresenta um trecho de entrevista onde Nego fala dessa relação conflituosa.  

 

A playboyzada acha que aqui na vila só tem noiado. Aí se você 
chega numa roda das playboyzada e te perguntam onde você 
mora e você fala: ah moro no parque São João. Aí os caras já 
falam: ah naquela vila, ih cara lá só tem tráfico, noiado pra tudo 
lado. Aí você fala não é assim cara, não é assim, vocês não 
vão lá ver como é que é! A hora que vocês ver a diferença você 
vai ver que não é assim. Por que tipo assim, lá eles são 
playboyzinho, tem tudo do bom e do melhor, aí vem pra cá e 
veem lixo em tudo que é lugar, bagunçado, pensam mal, 
entendeu? Pensam assim: a não vou lá pra não pegar a 
doença dos pobres, perder o dinheiro que eu tenho, minha 
roupa.  

 

Percebe-se que Nego enfatiza a falta de conhecimento dos “playboys” 

ao formularem o julgamento de que na periferia todo mundo é igual, ou seja, 

todos são “noiados”, isso fica claro quando afirma – “A hora que vocês ver a 

diferença você vai ver que não é assim” – a diferença que ele menciona é 
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aquela construída diariamente no cotidiano da esquina entre jovens da “vila” e 

“nóias”. O “playboy” não estaria preparado para ver essa diferença e faz um 

julgamento apressado com base na precariedade do bairro – “veem lixo em 

tudo que é lugar, bagunçado, pensam mal, entendeu?”56 A experiência distante 

(raramente se vê um “playboy” na “vila”) formulada por visões exteriores não 

qualifica o “playboy” para um julgamento razoável (que para o jovem da vila 

consistiria em perceber a diferença entre eles e os “nóias”). 

Opondo-se aos “playboys” os jovens da vila percebem que seu 

pequeno grupo de amigos faz parte de um contexto social mais amplo, a saber: 

o contexto da vida na periferia. Se por um lado percebem e vivenciam no 

cotidiano o estigma social de morar em um bairro pobre e por conta disso 

desenvolvem uma série de práticas para neutralizar esse estigma (discurso de 

positivação do bairro baseado na oposição entre eles e os “nóias”), por outro se 

vêem dentro de uma estrutura social mais complexa, onde o esforço particular 

de neutralização de um estigma vivenciado subjetivamente ganha dimensão 

coletiva e passa a representar a luta por se afirmar dentro de uma estrutura 

social que opõe dominantes versus dominados e, por sua vez um modo de vida 

da periferia versus modo de vida do centro.   

As oposições são visualizadas em quase a totalidade dos discursos 

dos jovens, adquirindo formulações variadas: rico versus pobre; patrão versus 

trabalhador; “playboy” versus “vida loca”. De maneira geral os jovens da vila se 

veem como o “outro” da relação entre eles e os “playboys”, se situam na 

condição de dominados e desfavorecidos da sociedade, a quem é reservado 

sempre a pior parte. 

O sentimento de estigmatizado é aguçado quando se comparam aos 

jovens do centro, pois considerando o critério econômico a distância entre os 

grupos é realmente muito grande, a começar pelo bairro que é o cenário da 

vida cotidiana dos jovens e, como foi visto anteriormente, é avaliado como 

“lugar bagunçado, cheio de lixo pra tudo lado” ao contrário do centro onde é 

“tudo do bom e do melhor”. 

                                                      
56

 Juntamente à observação do bairro o “playboy” se apropria de um imaginário negativo sobre 

o bairro que é potencializado através dos jornais e programas de rádio locais que noticiam 
diariamente o tráfico e a violência.  
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Consideram-se com menos chances de “se dar bem na vida que os 

playboys”, pois o dinheiro é considerado o critério para ter acesso à educação 

e a exigência de “começar a trabalhar cedo” afasta muitos do ambiente escolar. 

 

Eu até tentei mas estudar de que jeito? Tinha que trabalhar o 
dia inteiro porque meu pai foi embora, deixou minha mãe na 
mão comigo e meus irmão pequeno, aí já era, chegava na 
escola a noite morto, acabei desistindo […] não tem como 
competir com os caras porque se for pra fazer uma faculdade 
particular não tenho dinheiro, no vestibular como é que vai 
competir com playboy que estudou a vida inteira no Leão XIII? 
Sem chance.57 (Capitão, 22 anos). 

 

As melhores vagas de emprego também são consideradas como 

privilégio dos “playboys”. Os jovens reclamam que para ter um bom emprego 

em Paranaguá é preciso Q.I, ou seja, ter quem indique para a função. Utilizam 

essa analogia com o teste que mede a capacidade de inteligência das pessoas 

(teste de Q.I) para destacar o oposto, pois as melhores vagas não são 

preenchidas por pessoas qualificadas, (ou com Q.I) mas por pessoas indicadas 

por amigos (Quem Indique). Esse corporativismo além de realmente limitar o 

acesso às melhores vagas ainda favorece o desenvolvimento de um imaginário 

que não estimula a preparação ou qualificação para o mercado de trabalho, 

pois mesmo sendo qualificado se o sujeito não pertencer a um círculo de 

amizades influentes ele nunca conseguirá uma boa vaga58. Essa situação 

agrava ainda mais a sensação de exclusão social, vendo-se muitas vezes 

como sem perspectivas de melhora de vida. 

Aos jovens da “vila” restam os subempregos geralmente nos armazéns 

da beira do porto, ali descarregam caminhões, vagões de trem carregados de 

açúcar, fazem limpezas de compartimentos insalubres com pouca ventilação, 

muita poeira e odoros terríveis devido ao apodrecimento da soja que se 

deposita em toda parte. Os salários são baixos e as horas de trabalho são 

                                                      
57

 Leão XIII é a escola particular mais conceituada em Paranaguá, fica no centro da cidade. 
58

 Tive a oportunidade de vivenciar essa dinâmica quando ingressei no quadro de funcionários 
da empresa em que trabalhei durante os quatro anos da graduação. Mesmo sem nunca ter 
trabalhado em operações portuárias fui contratado graças a um antigo amigo que era gerente 
do setor de operações. As contratações eram majoritariamente realizadas dessa forma, 
anunciava-se a contratação de novos funcionários entre os encarregados e gerentes que 
poderiam, sob sua responsabilidade, indicar alguém para concorrer à vaga.  
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longas. O salário de um auxiliar de serviços gerais, denominação dada ao 

trabalhador que, pela generalidade da qualificação estaria enquadrado para 

fazer qualquer coisa dentro de um armazém ou terminal, não ultrapassa os 

setecentos reais mensais. Para aumentar o rendimento precisa se submeter a 

jornadas de até doze horas diárias de trabalho extenuante.59   

Essa realidade de exploração no trabalho aliada à situação de 

estigmatização social que se exacerba quando se comparam aos “playboys” é 

utilizada por alguns como justificativa para o envolvimento no mundo do crime. 

Ao longo da permanência em campo tive muitas conversas com Nego, 

numa delas, sobre as dificuldades encontradas por quem mora na periferia, ele 

comentou sobre sua experiência pessoal e aquilo que a maioria dos seus 

amigos fazem e pensam sobre o envolvimento do jovem com o tráfico de 

drogas. Segue relato: 

 

Na real a coisa funciona assim: Paranaguá tá uma merda, a 
cidade abandonada, nos bairros tipo o nosso aqui nem lixeiro 
não tem direito, você anda pelas esquina tem pilha de lixo pra 
tudo lado. Emprego é coisa rara e quando aparece é pra deixar 
o coro lá no porto por merréca. Aí o que acontece? Os playboy 
olha pra você e fala que é bandido, traficante, que é preciso 
tomar cuidado com os vida louca do Parque São João e num 
sei que mais. Aí rola uma revolta mesmo entende? Já que tô 
fudido mesmo eu vou fazer aquilo que tem que fazer. Foi nessa 
que eu comecei a fazer o corre aí vendendo umas bucha.60 E 
vou te falar mais, aqui na cidade o que mais tem é gente 
fazendo um adianto desse tipo, qualquer lugar que você chega 
tem alguém com bagulho em cima pra passar. 

 
 

                                                      
59

 Fui funcionário de uma empresa que era considerada uma das melhores da cidade. Imagem 
criada por não atrasarem os salários, por pagarem as horas extras e, sobretudo, por pagarem 
o melhor salário da cidade no setor de operações não especializado. Por seis horas de 
trabalho diário, numa escala que contava cinco dias trabalhados e um de folga, independente 
de final de semana ou feriado, recebia um salário de mil e cem reais. Um salário modesto, 
mas que para muitos é uma realidade distante. 

60
 “Bucha” se refere à porção de cocaína. Uma “bucha” custa 25 reais. No relato Nego fala que 
vende cocaína, contudo de acordo com as observações, o que ele realmente vende é crack. 
Afirmar que vende cocaína é uma forma de atribuir-se um grau maior na hierarquia (se é que 
existe) dos que vendem droga. Até mesmo pelo público que atende, pois o consumidor de 
crack é o “nóia”, tido como o que pode ser de pior na periferia. Outro aspecto que vale 
menção é que a palavra traficante não é utilizada pelos jovens que acompanhei, eles não se 
reconhecem como tal: afirmam apenas que estão fazendo uma “correria”, pra levantar um 
dinheiro. 
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De acordo com a entrevista o envolvimento dos jovens com o tráfico 

seria um desdobramento lógico de uma situação de exclusão que, segundo 

Nego, não apresentaria outra alternativa senão colocar em prática a imagem 

que projetam de si. É interessante notar que o jovem não faz referência apenas 

às dificuldades econômicas como responsável por seu ingresso no tráfico, 

destaca também a dimensão do estigma social. Dessa forma consegue-se 

ampliar a discussão no sentido de perceber que entre os jovens, embora seja 

um aspecto importante, a escassez econômica não é a única responsável pela 

delinquência. Esse aspecto foi analisado por Elias (2000), que afirma, nas 

relações entre grupos onde a desigualdade de poder é extrema, haver a 

tendência de o grupo inferior incorporar o estigma que lhe é projetado. 

Segundo ele “Dê-se a um grupo uma reputação ruim e é provável que ele 

corresponda a essa expectativa” (ELIAS, 2000, p. 30). Destaca também que a 

reprodução da ação “ruim” como é esperada pelo grupo dominante é carregada 

de significado e pode representar uma forma de revidar, ou resistir ao estigma: 

 

As crianças e adolescentes da minoria desprezada do 
loteamento habitacional eram evitados, rejeitados e tratados 
com frieza pelos colegas “respeitáveis” da “aldeia”, com um 
rigor e crueldade ainda maiores do que os reservados a seus 
pais, porque o “mau exemplo” que davam era uma ameaça às 
defesas dos jovens “respeitáveis” contra seus próprios 
impulsos internos de desregramento; e, como a minoria mais 
rebelde dos jovens sentia-se rejeitada, procurava revidar, 
portando-se mal de maneira ainda mais deliberada. Saber que, 
sendo barulhentos, destrutivos e insultuosos, eles conseguiam 
incomodar aqueles por quem eram rejeitados e tratados como 
parias funcionava como um incentivo adicional... para o “mau 
comportamento”. Eles gostavam de fazer exatamente as coisas 
que lhes eram censuradas, como um ato de vingança contra 
aqueles que os censuravam. (ELIAS, 2000, p. 30). 

 

É importante destacar que Elias (2000), faz essa avaliação 

considerando a “minoria mais rebelde”. É exatamente nesse sentido que a fala 

de Nego pode ser entendida, como um discurso de uma “minoria mais rebelde”, 

pois ao longo das entrevistas e mesmo nas observações os jovens da vila que 

se envolvem diretamente com o tráfico de drogas são a minoria dentro do 

grupo, o restante desenvolve outras formas de resistência ao estigma e 

“revidam” de outras maneiras, como foi visto anteriormente, o reforço de uma 
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discursividade com apelo ao enraizamento local e à valorização do modo de 

vida da periferia.  

O que deve ficar claro para o leitor é que ao comparar-se com o jovem 

do centro (“playboy”) a oposição primeira (aquela que é experimentada por 

todos que moram em bairros pobres) entre periferia e centro, ganha um caráter 

personalista. O “playboy” passa a ser a imagem representativa do grupo 

dominante que oprime e exclui. Desse confronto depreendem-se dois 

movimentos: o primeiro foi abordado anteriormente e trata do esforço 

discursivo por desfazer a imagem negativa relacionada ao bairro destacando 

os aspectos positivos da vida no bairro. Esse discurso se baseia primeiro na 

atribuição da “culpa” pela má imagem do bairro aos “nóias”, que seriam os 

representantes do lado ruim do bairro. Não negam, portanto, que o bairro seja 

perigoso, mas transferem a responsabilidade desse perigo para o “nóia”, como 

se quisessem mostrar que o bairro em si é bom e se não fossem os “nóias” ele 

seria perfeito. Em segundo lugar reforçam a distinção entre ser jovem da “vila” 

e ser “nóia” (diferença entre “eu” e o “outro”) destacando diferenças de ordem 

simbólica como a falta de respeito do “nóia”, ou sua incapacidade de manter 

vínculos de amizade. A diferenciação vai além da divisão entre viciado e não 

viciado que saltaria a um primeiro olhar superficial. Nesse primeiro movimento 

o jovem se esforça para mostrar que mesmo vivendo mal, sendo pobre e tendo 

poucas oportunidades existem pessoas que são piores (“nóias”), relembrando o 

apontamento de Sarti (2003), é como se dissessem para o “playboy”: posso ser 

pobre, mas pelo menos não sou “noiado”. 

O segundo movimento proveniente da oposição entre jovem da “vila” e 

“playboy” do centro concentra-se no esforço do jovem da vila em construir 

marcadores sociais capazes de distingui-los dos “playboys”, pois a comparação 

com o “playboy”, como foi visto, reforça o sentimento de estigmatizados e 

coloca-os numa condição subalterna. Assim já não basta procurar demonstrar 

que são diferentes dos “nóias” (visto que os “playboys”, na visão dos jovens, 

julgam que na periferia todo mundo é “noiado”), trata-se agora de demonstrar 

que são diferentes dos “playboys” também. E uma diferença para melhor a 

despeito de todas as categorias depreciativas que recebem por parte deles. 
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Nesse esforço o jovem da vila constrói um discurso de autovalorização 

e depreciação do “playboy”, fazendo com que o estigma seja invertido e os 

“playboys” sejam o “outro”, o “estranho” da relação. Isso se torna possível 

porque o pertencimento à “vila” e o estabelecimento de uma identidade 

formulada com base em valores como amizade, respeito e humildade, permite 

que os jovens percebam valores morais em suas práticas que podem ser 

colocadas num nível superior quando comparados aos “playboys”. De maneira 

geral por meio desse discurso os jovens da vila colocam a dimensão 

econômica em segundo plano (mesmo porque reconhecem que jamais 

conseguiriam sair vitoriosos num confronto que considerasse apenas o poder 

econômico) e reforçam seus valores morais.  

De acordo com Caldeira (1984), essa maneira de tratar a diferença 

entre ricos e pobres é muito utilizada entre os pobres da periferia de São Paulo. 

A autora identifica que ao atribuir características positivas à pobreza o sujeito 

está desqualificando a riqueza e formulando um discurso de compensação 

sobre aquilo que não possuem. Se não podem ser superiores no plano 

econômico serão no plano moral. Disso depreende-se uma série que adjetivos 

para desqualificar os ricos: arrogantes, boçais, não ajudam ninguém, gostam 

de humilhar os outros, não são generosos. Ao passo que para os pobres os 

adjetivos são opostos: humildes, lutadores, trabalhadores, respeitam os outros, 

se ajudam mutuamente, tem uma essência boa. 

É possível visualizar claramente essa dinâmica nas falas coletadas 

entre os jovens. Sobre os “playboys” afirmam que em suas relações com as 

pessoas o critério é o valor de uso, ou seja, pelo fato de terem dinheiro julgam 

que podem fazer com as pessoas aquilo que fazem com seus próprios bens 

materiais, nesse sentido entende-se porque os jovens da vila qualificam o 

“playboy” como “um cara que não respeita ninguém”. Em oposição o jovem da 

vila (pobre) seria aquele que sabe reconhecer o valor das pessoas, destacando 

que o dinheiro jamais é usado como forma de distinção entre uns e outros: 

 

Não adianta cara, playboy não vale nada, os caras são tudo 
pau no cu. Acham que só porque tem dinheiro podem fazer o 
que quiser. Eles gostam mesmo é de usar as pessoas, igual 
eles fazem com os carros que o papai dá e saem por aí dando 
ferro sem tá nem aí pra quanto vai ser o conserto. Aqui na vila 
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pelo menos cada um tem seu valor, ninguém fica tirando o 
outro porque tem isso, ou tem aquilo e se alguém começa com 
esse papo a galera já isola. (Erick, 22). 

 

Os “playboys” seriam ainda aqueles que não têm humildade, circulando 

sempre em questões que são de interesses próprios. Esse comportamento faz 

com que o jovem da vila veja o “playboy” como alguém que “não sabe 

conversar”, não fala de frente e desvia o olhar, denotando ser alguém pouco 

confiável. Em diversas conversas os jovens manifestaram repúdio ao estilo de 

vida boçal do “playboy”:  

 

O cara não sabe nada da vida; duvido que algum deles já teve 
que trabalhar pra poder comprar o que comer; você acha que 
um cara de 18 ou 20 ano que nunca trabalhou ia ter dinheiro 
próprio pra comprar um carrão daquele? Jamais! é tudo o papai 
que dá. 

 

De acordo com falas os jovens acreditam que o “playboy” vive num 

mundo irreal, “uma vida de novela” como disse um entrevistado. Esse 

afastamento da realidade, que segundo os jovens é dura e não permite erros, 

faz com que os “playboys” não reconheçam a dignidade dos moradores da 

periferia. Fechando-se em seu mundo, segundo os jovens, o “playboy” é 

arrogante e não sabe o que é humildade: 

 

Porra se você entra numa roda dos playboy chega da nojo das 
conversa: é porque meu carro é isso, o meu tem um som da 
marca tal que é mais potente que o seu, o programa da SKY 
nessa semana tava legal, um monte de merda. Os caras não 
tem papo é sempre a mesma conversa, não sabem levar um 
papo reto entende, é sempre na arrogância, querendo ser mais 
que os outros, se fazendo. Agora chega pra conversar com um 
parceiro da periferia, aí o papo é outro, você vê que o cara 
conhece da vida, sabe das malandragem, sabe que antes de 
tudo tem que ser humilde. (Capitão, 22) 

 

Como visto, de modo contrário o jovem da vila é quem sabe “levar um 

papo reto”, resultado de sua experiência da dureza da vida real. “Saber das 

malandragens” significa ser esperto diante das adversidades. A necessidade 

de prover a própria existência desde muito cedo e a constatação de que a vida 

é difícil cria no jovem a ideia de que para “sobreviver é preciso ser forte e 
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humilde sempre”. Um dos desdobramentos desse pensamento é a 

generosidade que, entre os jovens, é exaltada como uma qualidade essencial 

para a boa convivência na vila. Ser generoso significa partilhar daquilo que se 

conquistou, demonstrando assim ser humilde. O “playboy”, ao contrário, 

mesmo “tendo dinheiro de sobra”, não divide com ninguém, “não paga nada”. A 

falta de generosidade do “playboy” é vista pelo jovem da vila como um 

indicativo de que as relações entre eles são frágeis e superficiais, pois na 

periferia as amizades são mantidas observando regras de reciprocidade, ou 

seja, a generosidade é uma estratégia para se manter ligado ao maior número 

de pessoas possível. O jovem observa que entre os “playboys” não é assim: 

 

E também do que adianta? Os caras são cheio da grana mas 
entre eles mesmo se matam, tipo são tudo sanguessuga, uma 
vez encontrei uns boy da escola que eu estudava numa festa, 
aí eu tava com umas menina amiga minha e os cara colaram 
junto e tal, mas meu, ninguém paga nada, pro cara pagar uma 
cerveja é uma choradeira, eu acabei pagando cerveja pros cara 
acredita? Pode perceber, quando tiver uma rodinha de playboy 
na hora de pagar a conta cada um sai pra um lado e acaba 
sobrando pro menos esperto. (Nego, 18) 

 

De maneira geral os discursos analisados esclarecem o mecanismo 

pelo qual os jovens da vila invertem o estigma que lhes é imposto, transferindo-

o para o “playboy” que passa a ser o oposto do bem. 

Em síntese, utilizando-se de oposições e de comparações entre as 

condições de vida na periferia (“vila”) e a situação privilegiada dos moradores 

do centro (“playboy”) os jovens da vila constroem suas identidades sociais. 

Esse processo revela suas percepções sobre a realidade que vivem e 

simultaneamente situa-os no ordenamento do mundo social. Nas falas os 

jovens deixam claro que organizam seu mundo com base em princípios morais 

e, nesse mundo, o “playboy” é colocado em situação de inferioridade 

adquirindo o status de “desigual”, “estranho”. Em oposição, o jovem da vila 

seria o modelo de bondade, cultivando valores como respeito, humildade, 

generosidade e amizade, assegurando assim sua superioridade no plano 

moral. Esse discurso que desqualifica moralmente o “playboy” e exalta as 

qualidades do jovem da “vila” se insere numa lógica de autocompensação 
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diante da falta de capital econômico e social. Assim, conseguem afirmar suas 

identidades na contramão da crença discriminatória sustentada pelos 

“playboys” de que “na vila é todo mundo noiado”.  

 

5.3 Sistemas de Classificação e as Marcações da Identidade e da 

Diferença 

 

Como foi visto até aqui, a identidade social dos jovens da vila é 

construída e reconstruída considerando a noção de diferença. Esse recurso é 

experimentado tanto no plano mais restrito, como no caso das diferenças 

cotidianas estabelecidas entre “eu” e o “nóia”, quanto no plano mais amplo, que 

revela o “nós” da periferia em oposição aos “playboys” do centro. O objetivo 

desse subtítulo é esclarecer para o leitor que essa dinâmica observada em 

campo e referendada pelo discurso dos jovens insere-se num contexto 

tradicional da reflexão antropológica e sociológica.  

Em termos teóricos a identidade não está em oposição à diferença, 

mas numa relação de interdependência, ou seja, para marcar as posições de 

identidade e organizar o mundo vivido é necessário ter presente a noção de 

diferença. São categorias que não se encontram isoladas, mas conectadas. A 

ligação entre as categorias é concretizada na medida em que os sujeitos são 

capazes de construir sentidos e significados para o mundo e para as relações 

sociais que estabelecem. Identificar-se com algo implica na construção de 

significados que, necessariamente passam pelo universo simbólico, e por sua 

vez, colocam a diferença numa posição harmônica dentro da cultura. 

De acordo com Woodward (2000), esse movimento é a matriz que 

orienta os sistemas classificatórios. Para a autora: 

 

Um sistema classificatório aplica um princípio de diferença a 
uma população de uma forma tal que seja capaz de dividi-la (e 
a todas as suas características) em ao menos dois grupos 
opostos – nós/eles (por exemplo, servos e croatas); eu/outro. 
(WOODWARD, 2000, p. 40). 

 

A autora fundamenta essa assertiva com base na argumentação de 

Émile Durkheim, segundo o qual o processo de organizar as coisas segundo 
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sistemas de classificação é que permite a produção dos significados. “Os 

sistemas de classificação dão ordem à vida social, sendo afirmados nas falas e 

nos rituais”. A autora destaca ainda que segundo Durkheim os processos 

simbólicos são essenciais para a manutenção do ordenamento da sociedade, e 

descreve o exemplo da religião que Durkheim desenvolveu para demonstrar a 

importância dos processos simbólicos. Em “As formas elementares da vida 

religiosa” (1989) o autor mostra como as coisas são classificadas em dois 

grupos: as sagradas e as profanas. Reforça que não há nada sagrado ou 

profano em si, mas que as coisas e as ideias são revestidas de significados e 

passam a simbolizar o sagrado ou o profano. Os significados são atribuídos 

com base nas normas e valores da sociedade, contribuindo assim para a sua 

unificação do ponto de vista cultural. É a tensão entre sagrado e profano que 

enseja a formulação de rituais por meio dos quais o sentido é produzido, “[...] o 

sagrado, aquilo que é colocado à parte, é definido e marcado como diferente 

em relação ao profano”. (WOODWARD, 2000, p. 40). 

Nesse sentido, compreende-se que cada cultura desenvolve formas 

particulares de classificar o mundo, tendo como base um sistema de oposições 

que em última instância possibilita o ordenamento da sociedade: 

 

Cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de 
classificar o mundo. É pela construção de sistemas de 
classificação que a cultura nos propicia os meios pelos quais 
podemos dar sentido ao mundo social e reconstruir 
significados. Há, entre os membros de uma sociedade, um 
certo grau de consenso sobre como classificar as coisas a fim 
de manter alguma ordem social. (WOODWARD, 2000, p. 41). 

 

Ao classificar as coisas que compõem sua experiência do mundo, os 

sujeitos estão construindo significados e definindo o lugar que ocupam no 

mundo. Esse movimento é capaz de englobar a identificação e também a 

diferença, constituindo uma totalidade simbólica que permite ao sujeito colocar 

em ordem sua experiência do mundo. Assim, a marcação da diferença é a 

base para qualquer sistema classificatório e, essa marcação se realiza tendo 

como referência a identidade. A diferença é o que separa uma identidade da 

outra. 
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Nobert Elias (2000), em seu estudo sobre a comunidade de Wiston 

Parva identifica que a matriz que organiza a vida social da comunidade é a 

relação de conflito entre estabelecidos e outsiders. Dentro do sistema de 

classificação observado pelo autor, os moradores da comunidade se situam 

nessas duas categorias que organizam a experiência social dos sujeitos.  

 

Assim, nessa pequena comunidade, deparava-se com o que 
parece ser uma constante universal em qualquer figuração de 
estabelecidos-outsiders: o grupo estabelecido atribuía a seus 
membros características humanas superiores; excluía todos os 
membros do outro grupo do contato social não profissional com 
seus próprios membros; e o tabu em torno desses contatos era 
mantido através de meios de controle social como a fofoca 
elogiosa [praise gossip], no caso dos que o observavam, e a 
ameaça de fofocas depreciativas [blame gossip] contra os 
suspeitos de transgressão. (ELIAS, 2000, p. 20). 

 

O critério que orienta a figuração “estabelecidos” versus “outsiders” é a 

relação de poder estabelecida entre os grupos. O fato de excluírem os 

moradores de uma região da localidade se insere na lógica de manutenção do 

poder dos “estabelecidos”. Esse movimento reforça o nível de coesão grupal, 

fato que é determinante para o exercício e a manutenção de seu poder, pois 

somente tendo um grupo suficientemente coeso é possível manter as melhores 

posições e manter no lugar os “outsiders”, a fim de que a ordem da sociedade 

não seja quebrada. 

 
A peça central dessa figuração é um equilíbrio instável de 
poder, com as tensões que lhe são inerentes. Essa é também a 
precondição decisiva de qualquer estigmatização eficaz de um 
grupo outsider por um grupo estabelecido. Um grupo só pode 
estigmatizar outro com eficácia quando está bem instalado em 
posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído. 
(ELIAS, 2000, p. 23). 

 

Na mesma medida em que Elias (2000), percebe a importância das 

relações de poder na constituição da configuração “estabelecidos” versus 

“outsiders”, Kathryn Woodward (2000), destaca que o sistema classificatório se 

baseia na distribuição desigual de poder entre as categorias que se opõem. Ou 

seja, uma vez que os significados correspondem à norma e à organização da 

sociedade, as categorias opostas terão pesos diferentes.  
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Dessa forma são os estabelecidos que possuem maior poder e, 

portanto definem quem está do lado de fora (“outsiders”). Assim compreende-

se o esforço do grupo “estabelecido” em estigmatizar o grupo “outsider” a fim 

de mantê-lo à margem das posições de poder. Vale destacar que as categorias 

se opõem, mas não se excluem, ou seja, fazem parte de um conjunto que 

possibilita a compreensão da dinâmica cultural de uma dada sociedade. 

 

As categorias estabelecidos e outsiders se definem na relação 
que as nega e que as constitui como identidades sociais. Os 
indivíduos que fazem parte de ambas estão, ao mesmo tempo, 
separados e unidos por um laço tenso e desigual de 
interdependência. (ELIAS, 2000, p. 08). 

  

No contexto dessa pesquisa podem-se observar essas teorizações 

quando os jovens da vila são considerados por um lado “outsiders” em relação 

aos “playboys” do centro e por outro lado “estabelecidos” quando em relação 

aos “nóias” da vila, ou seja, a posição que ocupam é relacional ao poder que 

possuem, não existe uma posição “estabelecida” nem “outsider” em si mesma, 

elas se estabelecem com base nessas relações instáveis de poder. A fala de 

Capitão revela essa dinâmica quando reforça que preferem ficar na vila a 

frequentar lugares de lazer no centro da cidade: 

 

O massa é ficar aqui na vila mesmo, a galera se reúne, compra 
uns gole, fica na esquina de boa, a diversão é essa, ficar com a 
galera curtindo um som dando umas risadas. Eu prefiro muito 
mais ficar aqui do que ir lá pro centro, além de gastar pra 
caralho ainda tem que ficar aguentando playboy filho da puta. E 
outra, dependendo do lugar você nem entra, esses dias não 
deixaram um colega nosso entrar no Coronel só porque tava de 
boné.61 

 

A opção por permanecer na vila pode ser entendida como um 

desdobramento do poder que podem exercer nesse espaço. A vila é o “pedaço” 

onde dominam os códigos de conduta e sabem o que pode acontecer. Há uma 

previsibilidade e familiaridade com as práticas, o que lhes permite classificarem 

as coisas do mundo e as relações sociais a partir do seu lugar de 

                                                      
61

 O Coronel: casa noturna com música ao vivo e restaurante. Aos finais de semana é ponto de 
encontro dos jovens que moram no centro. 
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pertencimento, com base nisso definem o que é de dentro, e o que é de fora. 

Ao contrário, quando transitam pelos espaços de lazer no centro não dominam 

os códigos e sentem-se inseguros, principalmente quando se submetem ao 

julgamento dos “playboys”. Lá não possuem poder e sabem que no sistema 

classificatório estão em condição de submissão, são os de fora. Assim 

permanecendo na vila garantem que seus significados de mundo não sejam 

abalados e suas identidades sejam mantidas em equilíbrio. 

Segundo Goffman (1982), em se tratando da relação entre normais e 

estigmatizados, na busca por encontrar esse equilíbrio da identidade tende-se 

à formulação de um discurso que procura “corrigir” o estigma a fim de 

conseguirem a “aceitação” por parte dos normais. Em última análise quando o 

estigmatizado se percebe como inferior, busca encontrar meios para corrigir o 

que considera a base objetiva de seu defeito:  

 

Como a pessoa estigmatizada responde a tal situação? Em 
alguns casos lhe seria possível tentar corrigir diretamente o 
que considera a base objetiva de seu defeito, tal como quando 
uma pessoa fisicamente deformada se submete a uma cirurgia 
plástica, uma pessoa cega a um tratamento ocular, um 
analfabeto corrige sua educação e um homossexual faz 
psicoterapia. (GOFFMAN, 1982, p. 11). 

 

Os jovens da vila seguem a mesma linha quando valorizam os modos 

de vida da periferia, (como demonstrado anteriormente), em oposição à 

imagem de “pobre e bandido”, corrigindo assim aquilo que seria a base de seu 

defeito: a condição de pobreza e o local de moradia. 

O autor segue discutindo, e aqui se observa um ponto de acordo com 

nossa pesquisa, que essas maneiras de tentar “corrigir” o defeito situam-se no 

plano do discurso, ou seja, não consideram o momento de contato direto com 

os normais. São reflexões que organizam a identidade, mas que não estão no 

plano da “interação face a face”. 

 

As respostas dos normais e dos estigmatizados que foram 
consideradas até aqui são as que podem ocorrer em períodos 
prolongados de tempo e quando não há um contato corrente 
entre eles. (GOFFMAN, 1982, p. 14). 
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Goffman (1982), ainda destaca que um indivíduo não pode viver 

isoladamente e que os “contatos mistos” em que há a presença física imediata 

de um e de outro são necessários para uma vida saudável. “Faltando o 

feedback saudável do intercâmbio social quotidiano com os outros, a pessoa 

que se auto-isola possivelmente torna-se desconfiada, deprimida, hostil, 

ansiosa e confusa”. (GOFFMAN, 1982, p. 14). 

Os “contatos mistos”, de acordo com o autor, mesmo sendo 

importantes para o desenvolvimento saudável do normal e do estigmatizado 

tendem a ser evitados por ambos. “A simples previsão de tais contatos pode, é 

claro, levar os normais e os estigmatizados a esquematizar a vida de forma a 

evitá-los.” (GOFFMAN, 1982, p. 14). Nesse sentido entende-se o motivo pelo 

qual Capitão e os outros jovens preferem permanecer na vila. A possibilidade 

do contato com os “playboys” provoca insegurança, pois não sabem se serão 

aceitos ou não. 

Embora os jovens da vila desqualifiquem moralmente o “playboy” e o 

classifiquem como o “outsider” do ponto de vista dos modos de vida da 

periferia, na esteira da discussão anterior que situou identidade e diferença 

como duas categorias indissociáveis, é possível afirmar com Goffman (1982) 

que toda essa construção situa-se na busca pela aceitação por parte dos 

normais. “A característica central da situação de vida, do indivíduo 

estigmatizado pode, agora, ser explicada. É uma questão do que é com 

frequência, embora vagamente, chamado de aceitação”. (GOFFMAN, 1982, p. 

11). 

Mesmo diante de toda carga negativa que é transferida para o 

“playboy”, a dinâmica social do grupo autoriza inferir que o anseio dos jovens 

da vila é o de ser aceito pela ordem normal da sociedade. A construção que 

fazem de si busca exatamente encontrar um modelo de ação que possa ser 

reconhecida pela ordem da sociedade, ou seja, se por um lado conseguem se 

situar harmonicamente no mundo, tendo uma identidade fortalecida pelos 

vínculos de amizade e pelo pertencimento ao bairro, por outro desqualificam os 

“playboys” com o objetivo de demonstrar que mesmo os normais “não são tão 

bons assim” e que o fato de serem pobres e morarem em bairro periférico não 

justifica a exclusão de que são vítimas. 
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Fortalecendo os modos de vida da periferia e formulando uma 

identidade baseada no pertencimento local, ao contrário do que possa parecer, 

os jovens não estão buscando uma ruptura com a ordem da sociedade, mas 

sim se esforçando por demonstrar (e consequentemente serem reconhecidos 

por isso) que são merecedores de respeito e que suas práticas não são piores 

que a maioria normal da sociedade. 

Deve-se destacar que a única maneira de saber se serão aceitos ou 

não é através dos “contatos mistos”. De acordo com Goffman (1982, p. 15): 

 

Quando normais e estigmatizados realmente se encontram na 
presença imediata uns dos outros, especialmente quando 
tentam manter uma conversação, ocorre uma das cenas 
fundamentais da sociologia porque, em muitos casos, esses 
momentos serão aqueles em que ambos os lados enfrentarão 
diretamente as causas e efeitos do estigma. 

 

O contato direto permitirá operacionalizar tudo aquilo que os jovens da 

vila afirmaram até aqui. O equilíbrio de suas identidades, alcançada através de 

um imenso exercício de reordenamento do mundo a partir de valores morais, 

coloca-se em questão quando se encontram face a face com os “playboys” do 

centro.  

A reflexão realizada até aqui permitiu ao leitor visualizar o esforço dos 

jovens por construírem um discurso capaz de dar sentido para sua experiência 

de vida na periferia. Repleto de ambivalências e oposições, esse discurso 

contém a maneira como representam o mundo e como se colocam dentro dele. 

O texto caminha agora para uma ampliação das questões 

apresentadas até aqui. De maneira geral esse discurso dos jovens da vila teve 

como ponto de referência a “vila”, ou “pedaço” segundo Magnani (2005). Caso 

estivéssemos privilegiando os jovens em particular como ponto de partida para 

a análise, poderíamos encerrar a discussão por aqui, pois, em alguma medida 

as entrevistas apresentadas esclareceram sobre suas visões de mundo, suas 

tensões com grupos diferentes, o sentimento de serem estigmatizados pela 

sociedade mais ampla e os artifícios desenvolvidos para neutralizarem esse 

estigma e reorganizarem sua experiência de vida reforçando uma identidade 

com fortes vínculos de amizade e pertencimento local. 
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Entretanto, o ponto de partida que consideramos foi o de analisar a 

experiência social dos jovens inseridos no cenário de um bairro periférico, 

privilegiando assim sua inserção na paisagem urbana e por meio da etnografia 

dos espaços por onde circulam, onde estão seus pontos de encontro e 

ocasiões de conflito, e os parceiros com quem estabelecem relações de troca, 

identificar um possível circuito de jovens, conforme teorizado por Magnani 

(2005). A permanência em campo permitiu visualizar que mesmo os jovens 

afirmando passarem a maior parte do tempo na “vila”, sua experiência não se 

limita unicamente aos espaços da esquina do bairro. Em diversos momentos 

frequentam espaços fora da vila, geralmente em busca de lazer e 

sociabilidades. 

Nesses momentos de lazer fora da vila é que os jovens se confrontam 

face a face com os “playboys” do centro. A seguir apresento uma etnografia 

dos lugares de lazer frequentados pelos jovens. O objetivo é observar as 

continuidades e descontinuidades em relação ao discurso que analisamos até 

aqui. Ver os jovens na prática permitirá levantar outras questões que não 

vieram à tona abertamente no discurso analisado, além do que, estaremos 

“contrapondo aquilo que falam com aquilo que fazem”.  

 

5.4 Na Esquina é Vida Loca, Playboy Não Tem Vez: notas etnográficas 

sobre jovens na esquina 

 

Conforme foi afirmado em capítulos anteriores, o trabalho de pesquisa 

com os jovens do Parque São João se iniciou com uma exploração da 

realidade a partir dos jovens encontrados na esquina da vila. Os dados 

provenientes desse período exploratório foram discutidos no segundo capítulo 

e serviram, sobretudo para delimitar o grupo a ser estudado, a metodologia a 

ser empregada e as questões iniciais que orientariam efetivamente o trabalho 

de pesquisa. 

O objetivo nesse momento é apresentar para o leitor as questões que 

surgiram como resultado da permanência mais longa no campo. Após aquele 

trabalho de reestruturação do projeto de pesquisa (como foi apresentado no 

segundo capítulo) que teve como base as semanas que passei estabelecendo 
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os contatos iniciais e realizando algumas entrevistas, retornei ao Parque São 

João para uma permanência mais longa. Esse período se estendeu de janeiro 

até março de 2011, totalizando três meses de pesquisa, coincidindo 

propositalmente com o período de férias das atividades curriculares do 

mestrado em Toledo. 

Durante esses meses estive com os jovens diariamente, realizei 

algumas entrevistas e mantive um diário de campo. O tópico anterior foi 

estruturado com base nos diálogos coletados principalmente em entrevistas. 

Vale destacar que entrevistas pessoais mostraram-se pouco produtivas ao que 

passei a ligar o gravador durante as conversas mantidas em grupo, resultando 

num bom apanhado de questões que foram trabalhadas anteriormente.  

Nesse tópico busco sistematizar as notas do caderno de campo 

refletindo sobre minhas impressões e insights durante as observações. 

Utilizando-se da comparação entre o que foi falado e o que foi observado 

novos elementos serão problematizados enfocando a atuação dos jovens em 

situações precisas. 

No início da segunda semana do mês de janeiro de 2011, tendo 

passado as festa de final de ano com minha família em Paranaguá, retomei o 

trabalho de pesquisa. Organizei meu material (gravador e caderneta para 

anotações) e fui caminhando até a vila. A casa da minha mãe fica a cinco 

quadras da esquina onde os jovens costumam se encontrar. Fazia algum 

tempo desde a minha última visita no mês de setembro do ano anterior, em 

função disso pensei em procurar por Capitão na casa dele antes de ir para a 

esquina.  

Capitão é um jovem de 22 anos de idade, possui estatura mediana, 

magro de pele morena queimada pelo sol, está sempre com boné na cabeça o 

que dificulta identificar a cor dos olhos e dos cabelos. O visual é comum aos 

demais que compõe o grupo: calça larga, camiseta portando grandes nomes de 

marcas famosas; uma larga corrente de prata pendurada no pescoço; boné e 

tênis. Eu o conheci durante o primeiro mês de pesquisa exploratória. O contato 

se deu por intermédio de Márcio seu tio que, após um pouco de conversa 

relembrando os “velhos tempos” me recomendou que eu acompanhasse 
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Capitão nas atividades da “rapaziada”, dessa forma o pessoal ficaria menos 

“cabreiro” [desconfiado] com a minha presença ali na vila.  

A princípio Capitão aparentou não gostar muito da ideia de fazer a vez 

de cicerone para mim, mesmo por que antes dessa conversa oficial com Márcio 

eu já havia tentado me aproximar dele sem ter sucesso. A recomendação do tio 

é que o colocou em contato direto comigo, porém não demorou muito para o 

estranhamento se transformar em afinidade. Capitão se demonstrou muito 

interessado no tema da pesquisa fazendo muitas perguntas que eu tentei 

responder com detalhes. Creio que com a franqueza e esforço de minha parte 

em me fazer claro consegui parecer confiável ou no mínimo empenhado num 

trabalho sério. Além dessas questões, ao longo daquele mês dividimos muitas 

experiências do decorrer das várias conversas que tivemos. Quando encerrei a 

etapa exploratória e retornei para Toledo, de modo espontâneo ele se colocou 

a disposição de continuar me ajudando quando voltasse no próximo ano.  

Durante o caminho até a esquina pensei que o tempo tinha passado 

muito rápido, porém observei que a paisagem do bairro continuava a mesma, 

provocando uma sensação inversa, como se o tempo ali não tivesse passado. 

As coisas pareciam estar exatamente nos mesmos lugares. As ruas sem 

asfalto e cheias de buracos, a cachorrada latindo, os terrenos baldios com 

mato alto e muito lixo, enfim, o mesmo cenário observado há três meses. 

 Antes de dobrar uma rua para seguir até a casa de Capitão mudei de 

ideia. Lembrei que todas as vezes em que nos encontramos foi na esquina e 

que era muito comum os jovens se procurarem primeiro pelas esquinas para 

em último caso baterem no endereço de casa. Essa observação me fez 

lembrar o livro de William Foote Whyte (2005). Na obra o autor analisa a 

organização de gangues de esquina em Cornerville durante a década de 1930. 

Num trecho em que aborda as formas de encontro no grupo, ele destaca 

exatamente isso, que era muito mais fácil encontrar um rapaz na esquina do 

que em sua própria casa, sendo comum o fato de quando procuravam por um 

dos deles irem à esquina ou à lanchonete antes de seguirem para a casa. 

Muitas vezes nem precisavam ir até a casa, pois alguém já informava sobre o 

paradeiro do procurado e o que estava fazendo. 
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Segui direto até a esquina e encontrei com Capitão, Seco e Rogério 

sentados no bagageiro de suas respectivas bicicletas enquanto conversavam. 

Cumprimentei cada um deles e falei que tinha retornado para continuar com a 

pesquisa e que me veriam por ali mais frequentemente nos próximos meses. 

Seco e Rogério não me deram muita atenção e logo retomaram o assunto 

anterior. Capitão passou a conversar comigo sobre as festas de final de ano e 

outros assuntos corriqueiros.  

 

- E aí, como é que foi a virada? De boa em casa ou foi curtir 
uma praia? 
- Fiquei tranquilo em casa, meus irmãos vieram na casa da 
minha mãe também e ficamos por lá. 
- Pode crer. 
- E aqui na vila, a galera se reuniu pra comemorar junto? 
- Então, até rolou um papo pra fazer uma parada ali na casa do 
Danilo, a mãe dele foi pra Curita [Curitiba] passar com o outro 
filho e a casa tava sozinha na dele, mas aí sei lá, eu vazei pra 
praia, o Seco e o Rogério também não ficaram por aqui, aí não 
rolou nada. 

  

Aproveitando a deixa, tentei introduzir o assunto da liderança sobre o 

grupo e como eles viam a organização dos amigos. Iniciamos então uma 

conversa da qual apresento alguns fragmentos. De um modo geral falamos 

sobre liderança e a organização do grupo na visão deles. 

 Inicialmente nenhum dos três afirmou ser líder, negaram inclusive que 

o grupo teria alguma forma de hierarquização. Para eles “cada um faz a sua”, 

ou seja, é cada um por si. Porém, já na pesquisa exploratória eu havia 

percebido que Capitão, Seco e Rogério eram os mais influentes dentro do 

grupo. O domínio das conversas, a definição das atividades, a organização das 

festas, tudo era decidido por eles. Evidentemente a ideia de serem os líderes 

do grupo não era manifestada para eles, faziam essas coisas naturalmente.  

 Como meu objetivo não era o de fazê-los tomar consciência de seu 

papel de liderança, não contrariei quando disseram não haver nenhuma 

hierarquia no grupo. Perguntei então quem eram os mais antigos na vila. Seco 

começou falando: 

 

- Cara acho que da galera aqui os mais antigos mesmo é o 
Pézão ali da rua de cima, eu lembro que quando vim morar 
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aqui já tinha uma galera que ficava aqui pela esquina jogando 
bola, bolinha de gude, soltando pipa, mas a maioria foi embora, 
acho que daquela época só o Pézão que tá por aí, e acho que 
nem vai muito longe também porque tá na pedra, logo morre. 
- Mas entre vocês de agora, quem que está aqui faz mais 
tempo? 

  

Capitão respondeu: 

 

- Eu acho que é você Seco, porque quando vim morar aqui 
você já tava, lembra? Não tinham nem colocado as manilha 
aqui na rua ainda. Tinha que atravessar uma pontezinha de 
madeira pra poder chegar aqui em cima. O Seco morava lá 
embaixo, depois da ponte, eu morava aqui em cima. Na 
verdade nóis mora no mesmo lugar ainda, só a rua que mudou.  

  

Rogério continuou: 

 

- Pior que acho que o mais velho é o Seco mesmo, porque eu e 
o Capitão começamo morar aqui meio que na mesma época. 
Eu lembro bem, só que eu morava na outra rua ali, na mesma 
rua do Pézão. Capitão morava aqui em cima e o Seco lá 
embaixo depois da ponte. Era uma briga do caralho lembra? 
(muitos risos) O Seco e os irmão dele queriam bater em nóis 
toda vez que agente passava na rua dele, pior que tinha que 
passar todo dia pra ir pra escola ou ir no mercado.  
- E o resto da turma? Não é dessa época? 

  

Rogério continuou: 

 

- Nada, é tudo mais novo aqui. O último que chegou aqui foi o 
Sapo, mora ali na rua de cima, perto do Danilo. Ah, o Danilo 
também não faz muito tempo. O Erick mora faz tempo, só que 
ele não andava muito com a gente, o pai dele não deixava, de 
uns tempo pra cá que ele fica direto aqui na esquina com a 
galera. O Nego também mora faz tempo, só que não fica direto 
por aqui, a mãe dele tá lá em Morretes, aí ele fica uns tempo 
por lá, um tempo aqui, aquela coisa. 
- Então os mais antigos são vocês três mesmo? 

 

Todos concordaram, reforçando que da turma de antigamente a 

maioria foi embora. 

O diálogo deixa claro que o critério de antiguidade é um forte elemento 

que coloca os três em evidência dentro do grupo. Todos os demais quando 

passaram a morar na vila foram recebidos e introduzidos nas atividades do 
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grupo por eles. Outro aspecto que reforça essa dinâmica é que, como foi dito 

anteriormente, na época em que os três eram crianças existiam muitas 

disputas entre os grupinhos da “rua de cima, e da baixada”. Essas disputas 

envolviam brigas diárias.  

Posteriormente em outras conversas Capitão me esclareceu que o 

Seco e os irmãos dele comandavam ali “em baixo”; Capitão e uns primos e 

amigos ficavam na parte de cima da rua; e Rogério e outros amigos ficavam na 

outra quadra. Brigavam entre eles, batendo num dia, apanhando no outro. 

O que vale destacar é que a infância deles foi marcada pela utilização 

da violência para resolução dos conflitos. Já naquela época os líderes dos 

grupinhos eram aqueles que tinham coragem de brigar na rua. Foote Whyte 

(2005), também faz essa observação no primeiro capítulo de sua obra. Quando 

reconstrói a história da gangue dos Norton, o autor identifica que a liderança de 

Doc sobre os demais da gangue foi construída ainda na infância, pois nessa 

época já tinha “[...] surrado todos os meninos de sua rua ao menos uma vez” 

(FOOTE WHYTE, 2005, p. 30).  

Capitão, Rogério e Seco eram líderes de seus grupinhos porque não 

tinham medo de brigar na rua. Isso possibilitou que se tornassem jovens 

“durões” ou “aguerridos” como um dia me falou Capitão. Essa ideia de ser um 

“guerreiro”, um “lutador”, perpassa o imaginário da maioria dos jovens e está 

intimamente associada ao uso da violência caso seja necessário. Esse dado é 

dissonante ao discurso analisado anteriormente em que afirmaram ser um 

grupo não violento e que na vila é “sempre suave”. De fato, durante os três 

meses de observação não presenciei nenhuma situação de conflito corporal, 

porém várias vezes os jovens manifestaram a disposição para brigar. 

O termo “disposição” é utilizado correntemente pelos jovens e pode ser 

trabalhado como uma categoria nativa. Em alguma medida ela pode ser 

sinônimo de “aguerrido”, ou “lutador”. Quem tem “disposição” necessariamente 

é alguém “lutador” e “aguerrido”, porém o sujeito pode ser “lutador” e 

“aguerrido”, mas não ter “disposição”. Essa diferenciação é operada pelo fato 

de a “disposição” estar ligada às qualidades de quem se envolve com o crime, 

ou seja, ser “forte” e “lutador” são qualidades necessárias para todos os jovens 

da vila, pois, na visão deles, somente assim podem superar as dificuldades de 
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ser pobre e morador de bairro periférico. A “disposição”, por sua vez se refere a 

um passo adiante, onde o jovem decide fazer tudo o que estiver ao alcance 

para ter uma vida melhor, inclusive se envolver com o crime. O jovem que 

cultiva os valores do mundo do trabalho é considerado um “lutador”, um 

“guerreiro”, um “cara aguerrido”, já o jovem que vende droga ou que assalta ou 

que é violento é considerado “um cara de disposição”.  

A identificação do sujeito que vive na “disposição” conduz a uma 

segunda categoria nativa: o “vida loca”. De acordo com as observações ser um 

“vida loca” significa levar a “disposição” até as últimas consequências. Nas 

palavras de Capitão, “vida loca é o cara que faz tudo, mas faz tudo consciente, 

sem erro, que não dá vacilo pra não cair”. Ou seja, é o mais esperto, o mais 

violento, o mais corajoso, o mais “maluco” e, paradoxalmente, o mais 

consciente.  

Parece-me que o “vida loca” se refere mais a um estilo que a uma 

prática de vida, ao menos na situação dessa pesquisa, pois, com exceção dos 

três líderes do grupo (Rogério, Capitão e Seco) os demais apenas dominam o 

vocabulário e os símbolos do estilo “vida loca”, mas não praticam efetivamente 

tudo aquilo que falam ou prometem. Na avaliação dos colegas “falta disposição 

pra fazer o corre”.  

Capitão, Rogério e Seco, por sua vez se enquadram, ou pelo menos já 

se enquadraram no perfil do “vida loca”. Todos já foram presos pela polícia: 

Capitão por assassinato; Rogério por assalto e Seco por tráfico. Suas histórias 

tem grande influência sobre o grupo. Para alguns “eles são foda”, porque 

mostraram que tem “disposição”. Para outros “deram vacilo”, porque se fossem 

espertos de verdade não tinha “caído” [sido preso] depois que “fizeram a fita” 

[crime].  

De qualquer forma, ainda que as falas sejam mais bravatas do que 

ação efetivamente, o que merece destaque é que os jovens se reconhecem no 

estilo “vida loca”, o que destaca ainda mais a oposição entre “nós” e os 

“playboys”. O “vida loca vai pra cima”, tem coragem, não “rasga nada” [não se 

preocupa com as consequências], como ouvi numa conversa: “seis meses na 

cadeia a gente passa comendo traquinas” [biscoito recheado]. O “playboy” ao 
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contrário é o “bundão”, que não tem atitude, que passa longe da “disposição” 

que o “vida loca” tem.  

A identificação dessas questões conduz o leitor a perceber que aqui há 

um conflito entre aquilo que foi falado pelos jovens quanto ao cotidiano, as 

vivências e os valores que conduzem a vida na vila e as práticas que 

efetivamente se observam como norteadoras das ações juvenis. O principal 

ponto de conflito refere-se ao consumo e venda de drogas que, como foi visto 

anteriormente, (ao menos no plano do discurso), foi negado e até condenado 

pelos jovens pelo fato de “queimar o filme da vila”, e agora, após alguns meses 

em campo surge nas falas e nas práticas dos jovens, estabelecendo limites e 

marcando diferenças. 

Não se trata, porém, de invalidar tudo aquilo que foi analisado 

anteriormente e considerar que os jovens enganaram o pesquisador 

apresentando uma falsa noção de identidade que somente veio à luz da 

verdade posteriormente. É preciso compreender que, embora os jovens se 

esforcem por construírem uma imagem coerente de si que seja harmônica e 

minimamente aceita pela ordem da sociedade, existem situações que fogem às 

suas classificações. Essas situações podem ser interpretadas pelo observador 

externo como uma forma de ocultamento da “verdadeira identidade”. Contudo é 

preciso cautela, pois se sabe que as identidades são móveis, cambiáveis e 

negociáveis de acordo com determinadas situações. É o que ocorre com a 

questão do consumo e venda de drogas. 

Em alguma medida o fato de crescerem num ambiente em que “é 

possível conseguir droga com o vizinho de casa” faz com que essa experiência 

seja naturalizada. Evidentemente essa afirmação é problemática, pois, existem 

muitos outros jovens que, igualmente cresceram neste cenário e não são 

consumidores muito menos vendedores de drogas. Isso indica que existem 

muitas outras questões que podem determinar o ingresso do jovem no mundo 

das drogas.  

Contudo, feita essa ressalva, no contexto dessa pesquisa, é possível 

compreender essa discrepância entre “o que falam e o que fazem” quando o 

assunto é “drogas” como uma das maneiras como o jovem organiza sua 

experiência social. Ou seja, diante do conflito entre aquilo que a sociedade 
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estabelece como norma socialmente aceita e aquilo que se experimenta de fato 

na periferia (naturalização da relação com as drogas) o jovem administra e 

transita entre ambos os lados.  

A passagem de um lado a outro pode ser visualizada nas interações 

que ocorrem na esquina, pois se por um lado destacam que os valores da 

amizade, da humildade e respeito – adjetivos ligados ao contexto familiar – é 

que orientam as relações dentro do grupo, por outro lado consideram que na 

“esquina é vida loca, playboy não tem vez”, onde aqueles que têm “disposição” 

é que sobrevivem. Essa ambiguidade é consonante com a separação entre a 

casa e a rua formulada por DaMatta (1981), com a diferença que, do ponto de 

vista da esquina, enquanto espaço intermediário, podem ser observados 

elementos de ambos os lados. De um lado amizade e respeito; de outro, 

violência e droga. Nesse sentido, os mesmos jovens que lideram as amizades 

no grupo são os que operam a venda de drogas na vila.  

Considerando a esquina como um espaço de lazer e sociabilidade, 

onde ocorrem os encontros que fortalecem os vínculos de amizade entre os 

jovens do grupo, também se observa (sob a liderança de Capitão, Rogério e 

Seco) o comércio de drogas e todo o conjunto de símbolos que caminham junto 

dessa atividade (sintetizados no estilo “vida loca”). Essa facilidade de acesso 

faz com que as atividades de lazer do grupo sejam organizadas em torno do 

uso de drogas.62 

Pensando na circulação dos jovens pela cidade e no trabalho de 

etnografar os lugares onde estabelecem seus pontos de encontro e ocasiões 

de conflito, a identificação dessa nova faceta da sociabilidade do grupo (uso de 

drogas) encaminhou o trabalho de observação para dois outros lugares além 

da esquina. Os jovens indicaram que o posto de combustíveis localizado há 

algumas quadras da esquina e um bar conhecido como “bar do tiozinho”, 

                                                      
62

 É importante frisar que essas informações que passo a problematizar aqui foram obtidas 

após quase noventa dias de presença diária entre os jovens, ou seja, se num primeiro 
momento conseguiam ocultar essas práticas, na medida em que me inseri no cotidiano ficou 
inviável tentar escondê-las. Sendo assim a postura de auto-defesa que marcou o início da 
pesquisa cedeu espaço a um clima de abertura em que as coisas eram feitas às claras, 
pouco importando-se com a minha presença. 
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também nas imediações da esquina, seriam lugares regularmente frequentados 

por eles. 

No que se refere à circulação mais ampla pela cidade, no contexto do 

grupo em particular, ela se restringe ao bairro e imediações, sendo que por 

diversas vezes (como já foi mencionado nesse texto) os jovens confirmam que 

preferem permanecer na vila a frequentar outros lugares mais centrais. Os 

deslocamentos mais longos se limitam ao contexto de algum trabalho: “a maior 

parte do tempo eu tô por aqui, e quando vou pro centro é mais quando rola 

algum trampo e tal”. Ou quando visitam parentes em outros bairros: “as vezes 

domingão eu vou com meu pai na casa dos meus tios, as vezes é massa fazer 

um role diferente”. Ou ainda quando saem para comprar roupas no centro 

comercial: “uma vez por mês pelo menos eu vou na cidade comprar uns pano 

[roupas], aí já aproveito pra descer ali no mercado [local tradicional onde se 

vende artesanato e comida típica] tomar uma cerveja, olhar o movimento”. 

Porém, de maneira geral, as principais atividades de lazer ocorrem na vila 

mesmo e se concentram na esquina, no posto e no “bar do tiozinho”. É sobre 

esses lugares que passo a escrever agora. 

 

 

5.5 Uma Noite de Curtição Com a Galera: o lazer na esquina, no posto e 

no bar do tiozinho 

 

Já haviam se passado exatamente dois meses e meio desde o início 

do trabalho de campo. Considerando a proposta inicial da pesquisa, essa 

permanência já tinha me fornecido muito material para ser analisado. Já tinha 

informações sobre o grupo e sua hierarquia; sobre o bairro e as imagens do 

bairro para o grupo; sobre os elementos que compõem sua experiência de ser 

jovem na periferia; sobre as identificações e diferenciações em relação a outros 

grupos, tanto na periferia (“nóias”) quanto fora da periferia (“playboys”); sobre 

as relações com o mundo do crime e seus desdobramentos para a organização 

do grupo; sabia também que os jovens permanecem a maior parte do tempo na 

vila (não só na esquina, mas nas imediações inclusive). 
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A investigação caminhava para o encerramento, porém uma situação 

ainda me deixava inquieto.63 Os dados que eu tinha em mãos sobre o lazer nos 

três espaços citados pelos jovens foram coletados em momentos diversos. 

Explico melhor: a partir do momento em que identifiquei o tráfico de drogas 

como um dos elementos da experiência social dos jovens passei a 

problematizar os riscos que estariam envolvidos no exercício do trabalho de 

campo.  

Estar com os jovens na esquina da vila numa tarde qualquer era 

relativamente tranquilo, porém observar as atividades dos jovens à noite, 

principalmente nas festinhas que avançavam a madrugada envolveriam riscos 

de complicações com a polícia. Ir preso não estava nos meus planos e acredito 

que não acrescentaria em nada para o trabalho de pesquisa.  

A situação era problemática, pois, as informações pareciam 

desconectadas. Eram várias situações interessantes sobre a esquina, sobre o 

posto, sobre o “bar do tiozinho”, mas pareciam isoladas entre si. E eu sabia que 

o trânsito entre esses lugares era constante durante a madrugada. Precisava 

observar os jovens agindo nesse cenário, mas os riscos eram iminentes. Já 

havia escutado diversos relatos dos meninos sobre a truculência da polícia nas 

abordagens, e sabendo do elemento “droga” entre os jovens, era certo que 

numa abordagem policial algum deles estaria portando alguma “coisa” [droga] e 

a prisão seria certa. 

Pensando nessas complicações fui ao posto algumas vezes sozinho, 

outras com Capitão ou com Rogério. Da mesma forma no “bar do tiozinho”, 

onde passei algumas tardes jogando sinuca com a galera. Mas em nenhum 

momento havia observado a ação dos jovens no contexto do lazer noturno, 

mais especificamente num “sábado de curtição”. Sobre as “pirações [loucuras] 

da galera” eu tinha em mãos apenas relatos, as observações eram poucas até 

                                                      
63

 Dar por encerrado o trabalho de pesquisa foi muito mais difícil do que eu imaginava. A cada 
dia de observação, novos dados importantes eram produzidos ampliando o horizonte da 
pesquisa. Porém, o tempo destinado para a escrita do texto se encurtava quanto mais eu 
permanecia em campo. Essa situação fez com que temas importantes não fossem 
aprofundados nesse texto justamente por falta de tempo para um trabalho de campo mais 
longo. Questões ligadas ao mundo do trabalho; às relações dos jovens com suas famílias; à 
importância do imaginário da cultura hip-hop na organização social dos jovens entre outras 
questões, ficaram à margem nessa pesquisa, não porque não foram percebidas como 
importantes, mas porque realmente faltou tempo para observar isso tudo em campo. 
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então. A possibilidade de ser preso ou vítima de violência policial fez com que 

eu, por diversas vezes, deixasse o grupo no início da madrugada: “aí Tiago, 

agora que o negócio tá ficando bom você vai sair fora?”.64 

Num sábado do mês de março, no início da tarde cheguei à esquina. 

Como todos os outros dias, cumprimentei a galera, um a um como deve ser, e 

fiquei observando as conversas desenvolvidas pelos jovens. Estavam 

presentes na roda Rogério, Nego, Sapo, Erick e Capitão.  

Entre um assunto e outro, Erick pegou seu celular e começou a 

manuseá-lo, imaginei que estivesse tentando ligar para alguém, mas logo 

começou a tocar um rap e percebi que ele estava selecionando algum álbum 

da memória do aparelho. Ao início da música o grupo ficou em silêncio, 

escutando com atenção a letra e marcando o ritmo com a batida dos pés. De 

fato eu já havia percebido a importância que os jovens dão à música. É uma 

imagem comum ao cenário da periferia o jovem com seu aparelho celular 

tocando rap. Interessante notar que dispensam o uso do fone de ouvidos, 

numa atitude que, em alguma medida, pode ser interpretada como um esforço 

por deixar claro seu gosto musical. A música que escutam fala muito do perfil 

ou identidade de cada um. Escutar o gênero rap é bastante significativo, pois, 

de maneira geral, no conteúdo das músicas o que se tem é um apanhado 

sobre o cotidiano na periferia. Exclusão social, drogas, crime, e possíveis 

saídas para a vida do crime são assuntos abordados nas letras.  

 O rap é um dos componentes do movimento Hip-Hop que congrega na 

música o rap, na pintura o grafite e na dança o break. Seria necessário um 

mergulho na teoria para problematizar em profundidade os desdobramentos 

desse movimento cultural sobre os jovens de periferia em geral, porém, no 

momento basta que se destaque o rap como o gênero musical escutado pelos 

jovens do grupo estudado, mesmo porque não foi observada nenhuma 

                                                      
64

 Posteriormente consegui compreender o motivo do meu medo em permanecer com os 
jovens no decorrer da madrugada. O fato é que entre meia noite e uma da manhã, a maioria 
deles já fez uso de droga, cocaína principalmente. E um dos efeitos dessa droga é a euforia, 
o coração acelerado, aumento da adrenalina e consequentemente, o aumento do medo da 
chegada da polícia. Então geralmente no início da madrugada começavam as conversas 
sobre a chegada da polícia. Muitas vezes surgia a informação de que “tinham fechado tudo 
no posto”, ou que os “home tava ali na rua 24 horas”. A única articulação racional que me 
vinha à mente nesses momentos era me despedir da galera e partir para casa o mais rápido 
possível organizar minhas anotações no diário.  
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manifestação de pertencimento ao Hip-Hop enquanto movimento organizado, 

apenas escutam rap65. 

As conversas seguiram ao longo daquela tarde. Além da música 

discutiu-se sobre “o que iria rolar a noite”. Ao que parecia o programa seria o 

mesmo da maioria dos sábados comuns: ficar na esquina até de madrugada 

bebendo. Os planos mudaram quando Danilo chegou à roda para conversar, 

ainda vestido com o uniforme do serviço (ele trabalha num pequeno barracão 

que compra e vende material reciclável), convidou os que estavam na roda 

“para tomar um gole na frente de casa mais tarde”, para incentivar a 

participação falou que o “presidente [conhaque] é por minha conta”. A galera se 

animou e ficou combinado de se encontrar mais tarde em frente à casa do 

Danilo. Também confirmei minha presença e perguntei para Capitão se eles 

iriam comunicar o resto da turma, pois somente uma parte do grupo estava ali 

na esquina e, a julgar pelo horário de definição da festa (já era quase 19 

horas), alguns poderiam ficar de fora. Capitão respondeu dizendo para não me 

preocupar, que o pessoal sabe do que acontece na vila, avisando ou não.  

Fui para casa a fim de me preparar para as observações à noite. 

Entretanto, antes de sair perguntei a Capitão que horas ele estaria lá. 

Respondeu: “só vou em casa bater um rango e tomar um banho e já chego por 

lá, acho que umas nove e pouco tô lá”. Fiz questão de saber para não chegar 

sozinho na festa. Embora Danilo nunca tenha manifestado aversão a mim, 

tampouco tentou ser simpático e também porque imaginei que outros jovens de 

fora da vila poderiam estar presentes, ao que, a chegada de um desconhecido 

desacompanhado poderia gerar algum desconforto. Acertei com Capitão de 

nos encontrarmos as nove na rua de baixo e de lá seguirmos juntos até a casa 

de Danilo. 

                                                      
65

 Vale destacar que a música é um importante elemento na formação de um imaginário sobre 
a vida na periferia. O que apresento aqui são impressões, sendo necessárias novas 
pesquisas para identificar até onde o jovem que escuta rap tem sua visão de mundo 
influenciada pelas imagens propagadas por esse gênero. No contexto dessa pesquisa é 
possível afirmar, de maneira provisória, que os jovens do grupo estudado têm no rap uma 
rica fonte de imagens e significados para suas vivências. Nisso compreende-se a imagem do 
“vida loca”, por exemplo, caracterizado pelo discurso agressivo e violento ou do “playboy” 
como arrogante e sem moral. É impossível não perceber as continuidades entre as letras dos 
raps e os discursos e mesmo práticas dos jovens da vila. Estudos sociológicos e 
antropológicos sobre rap e o hip-hop, e sua apropriação por grupos urbanos, já são 
frequentes desde os anos 90. Para um ponto de partida, conforme Herschmann (1997).  
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Conforme o combinado, nos encontramos as nove e seguimos juntos 

pela rua. Como eu caminhava a pé e Capitão usava sua bicicleta me ofereceu 

carona no bagageiro da “magrela” [bicicleta]. O uso de bicicleta é disseminado 

entre os jovens, tanto para a utilização em momentos de lazer como o contexto 

que venho apresentando ou como meio de transporte efetivamente quando os 

jovens se deslocam até os locais de trabalho ou em seus trajetos até o centro 

da cidade.  

O objeto bicicleta pode ser abordado sob perspectivas distintas: na 

periferia é considerada elemento de distinção social e possibilita uma série de 

outras ações. Os jovens investem em suas bicicletas, fazem personalizações 

como pinturas, colocam acessórios como para-lamas cromados ou mandam 

montar rodas especiais com raios em aço inox que brilham mais e não 

enferrujam. Além disso, é a bicicleta que permite agilidade nas transações do 

dia a dia. De uma esquina a outra, até o posto ou simplesmente “fazendo um 

rolé de magrela por aí”. Para os que vendem droga o uso da bicicleta é 

essencial, pois além de evitar de “dar vacilo andando sozinho em rua escura” 

(caminhar a pé pela madrugada é arriscado tanto pelo perigo dos “noiados” 

quanto das abordagens da polícia), os jovens escondem a droga nas bicicletas 

(no guidão ou em baixo do assento). Assim, quando a polícia aborda e faz a 

revista (“dar a geral”) não encontram “nada em cima” [nos bolsos]. Aos que 

consomem droga a bicicleta é um capital econômico, ou seja, quando não tem 

dinheiro é comum o jovem “empenhar” a bicicleta em troca de droga.  

Já quando se deslocam até o centro a bicicleta é indicativo de 

marginalidade e, se na periferia as bicicletas personalizadas indicam distinção 

entre os jovens, no centro ela representa “bicicleta de malandro”. É comum o 

jovem se deslocar até um lugar qualquer de bicicleta e, faltando algumas 

quadras até o destino, prender a bicicleta num poste com uma corrente e 

seguir o resto do caminho a pé. Chegar de bicicleta denunciaria a condição de 

periférico.66 

                                                      
66

 Em Paranaguá a bicicleta é um importante meio de transporte para a população de maneira 
geral. É comum observar famílias inteiras se deslocando pela cidade com bicicletas. Quase 
todos os supermercados possuem um lugar específico com um funcionário responsável 
exclusivamente por guardar e vigiar as bicicletas dos clientes. Porém, essa utilização 
generalizada, por assim dizer, pouco tem a ver com consciência ecológica. O transporte 
público em Paranaguá é um dos mais caros do Brasil tornando-se inviável para o morador da 
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Porém, como não estávamos no centro e sim na vila, foi de “magrela” 

que eu e Capitão chegamos até a casa de Danilo. Lembro-me de ter conferido 

o horário no celular: nove e meia. A casa de Danilo era a última de uma rua 

sem saída, nem à esquerda nem à direita, mas no meio, como se tivesse sido 

construída no meio da rua. Devido a essa posição quem vira a esquina já 

enxerga a casa. Da mesma maneira quem está na casa visualiza quem vem 

caminhando pela rua. A distância do início da rua até a casa era de 

aproximadamente trezentos metros. Na rua sem asfalto, dos três postes com 

iluminação pública apenas um estava funcionando, fazendo com que a 

escuridão tomasse conta da rua. Destacava-se apenas a luz amarela de uma 

lâmpada incandescente iluminando o círculo de jovens sentados de maneira 

improvisada sobre tijolos ou no bagageiro de suas bicicletas, em frente da casa 

de Danilo. Na medida em que nos aproximávamos o volume da música 

aumentava e, para minha surpresa, ao invés de rap estava tocando 

Raimundos, uma banda de rock que eu escutava muito quando era 

adolescente. Percebi então que Danilo tinha sido formado em outro contexto 

musical, sendo um pouco mais velho que os demais do grupo deve ter 

acompanhado o sucesso do rock nacional nos anos noventa. Os mais jovens 

cresceram já no contexto do rap como música “da” e “para” a periferia.  

Desci da bicicleta e, seguindo Capitão, cumprimentei um a um dos 

jovens. Estavam ali Danilo, Rogério, Seco e outros três rapazes que eu não 

conhecia. Capitão me apresentou e me explicou que dos jovens que eu não 

conhecia dois eram irmãos: Pedro e João, com dezoito e vinte anos 

respectivamente; e o terceiro era Rafael, de vinte e dois anos. 

Após a rodada de cumprimentos Danilo retirou dois tijolos de uma pilha 

maior já dentro do quintal de sua casa e me ofereceu para servir de acento, 

aparentemente a casa estava sendo reformada ou ampliada, não consegui 

identificar. Sentei ao lado de Capitão que já estava preparando dois copos de 

bebida, ou “o gole” como falam. Colocou dois dedos de conhaque no fundo de 

um copo e completou de refrigerante guaraná. O gelo improvisado (picado 

                                                                                                                                                            
periferia. Além do que, usando a bicicleta o trabalhador pode reverter o auxílio transporte que 
recebe da empresa em que trabalha em outros bens de consumo.  
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grosseiramente dentro de um pote de margarina) ajudou a deixar o sabor da 

bebida “menos ruim”.  

Entre um gole e outro perguntei pra Capitão sobre a procedência 

daqueles jovens ali presentes, destaquei que estava surpreso por estar 

diariamente na esquina há quase três meses e não tê-los visto antes. Capitão 

respondeu: 

 

- O Pedro e o João são aqui da vila, moram ali na avenida 
perto da baixada, só que eles não se envolvem muito 
entendeu, são mais de boa. Cresceram aqui com a galera mas 
não curtem as mesma parada. E o Rafael é chegado do Danilo, 
sempre tá por aí, mora ali no Divinéia. 

 

- Será que rola de trocar uma ideia com os irmãos ali? 

 

- Claro, certeza. Oh João chega aí! O Tiago aqui quer te fazer 
umas pergunta, pode ficar tranquilo que o cara é firmeza, é um 
trabalho da faculdade dele. 

 

- E aí João tudo certo? Então você mora aqui na vila também? 

- “Sim, moro ali na avenida, conheço a galera aqui desde pequeno. Eu 

e o Capitão estudava junto.”  

- Já faz alguns meses que eu estou acompanhando a galera ali pela 

esquina e não lembro de ter visto você por ali. 

 

- Então, eu fico pouco por ali, na verdade minha mãe não gosta 
muito que eu suba pra cá. E também porque eu trabalho direto, 
à noite estudo, final de semana fico com a namorada. Hoje eu 
dei um perdido pra curtir com a galera aqui. 

 

- E o movimento [tráfico] você participa também? 

- “Não! Não! moro aqui, sou amigo da rapaziada, mas não me envolvo 

nessas parada não. Não fumo, não cheiro, não vendo, só tomo um gole e dou 

umas risadas com a turma.” 

- Nunca se envolveu? 

- “Pior que não cara! Quando eu falo que sou de boa ninguém acredita, 

sei lá, os caras acham que todo mundo que mora aqui é maluco tá ligado! Mas 

tem uma galera aqui que não se envolve.” 
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- E onde eu posso encontrar esse pessoal? 

 

- Então, aí já é mais difícil, só se for bater na casa dos caras 
mesmo, porque geralmente quem não se envolve não fica 
parado na esquina tá ligado. Eu mesmo evito ficar marcando, é 
foda, tipo, se você tá ali com os caras, aí chega a polícia e um 
tá com bagulho em cima aí fode tudo. Você acha que os home 
vão acreditar que eu não uso nem vendo nem nada, que tô ali 
só por causa das amizade? É ruim heim. Aí é porrada em todo 
mundo. E outra, os vizinho aqui são foda, dois toque tão 
falando que você tá perdido na pedra.67 

 

- Já passou por alguma situação difícil por causa das tuas amizades 

com o pessoal aqui da vila? 

- “Tipo com a polícia nunca tive problema porque eu não dou vacilo de 

ficar na esquina. Agora lá no trampo foi meio foda no começo”.  

- Foda como? 

 

- Porque lá no serviço é todo mundo meio loco, tipo os que são 
suave é só os mais velho, os cara mais novo como eu assim 
são tudo acelerado. Pra você ter uma ideia tem um cara lá que 
vende pó dentro da firma, se no intervalo você quiser dar um 
raio [cheirar] é só dar um toque que ele te passa o bagulho na 
hora. Aí os caras sabem que eu sou daqui, que conheço os 
caras do movimento, ficam sempre naquela achando que eu tô 
dando uma de santo tá ligado. Altas vezes nos churrasco da 
galera da firma os caras ficavam me oferecendo e pedindo 
contato do pessoal daqui e tal. 

 

- Pô mas o cara trabalha e mesmo assim vende droga? 

                                                      
67

 Vale mencionar um fato interessante que aconteceu logo após o encerramento da pesquisa 
de campo. Fui convidado por um professor da FAFIPAR em Paranaguá para coordenar um 
grupo de trabalho no seminário de História que eles organizam anualmente. Para mim foi 
muito satisfatório, pois retornar na condição de pesquisador e poder servir de exemplo para o 
pessoal da graduação foi muito gratificante. Acontece que no grupo que eu coordenava 
estava presente uma menina que morava na vila, há algumas quadras da esquina em que 
concentrei as pesquisas. Quando ao final das apresentações deles eu comecei a falar da 
minha pesquisa e dos resultados obtidos a menina não se conteve e falou: “Ah! Então era por 
isso que você estava ali todo dia com aqueles caras, eu achei que você já estava nas erradas 
também!” Ou seja, mesmo eu não percebendo a vizinhança estava de olho em mim. E mais, 
o fato de estar ali com a galera fez com que eu partilhasse do estigma deles, assim como 
João vinha me falando sobre a dificuldade de desvincular a imagem dele com a imagem do 
bairro, ou do grupo de amigos da sua infância, ou seja: drogados. Eu também estava sendo 
confundido com mais um “cara da esquina”. 
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- “É isso aí! Tem uma galera que faz isso. Tem uma vida normal, 

trabalha, tem família e tal, mas faz o corre pra levantar a grana pras festa, ou 

quando se aperta com alguma conta.” 

A conversa fluía bem, já havia pensado em diversas outras perguntas, 

mas fomos interrompidos com a chegada de Erick e Sapo. As atenções se 

voltaram para Erick que estava vestindo uma camiseta e um tênis novos. Assim 

que chegou à roda o resto da galera começou a gozá-lo: “aí playboyzinho, 

pagando de gatão agora é? Tênis novo, assim eu me apaixono! Se tá podendo 

comprar Nike vai pagar um gole pros vagabundo hoje ou não?” 

O clima de anedota se instaurou fazendo com que eu perdesse o fio da 

meada na conversa com João. Nessa altura Capitão já havia saído e voltado 

pelo menos cinco vezes. O vai e vem obedecia a seguinte ordem: o celular 

toca; ele se afasta um pouco do grupo por alguns instantes para atender; 

retorna e pega a bicicleta comunicando que logo volta; passados quinze ou 

vinte minutos retorna. Nisso entendi porque chamam o tráfico de “movimento”.  

Enquanto Capitão dava mais uma de suas saídas, aproveitei para dar 

uma conferida nas horas: faltavam quinze minutos para a meia noite. 

Surpreendi-me com o tempo passando tão rápido. Dei uma olhada ao redor e 

percebi que as garrafas de conhaque vazias estavam aumentando, já eram três 

jogadas pelo chão. O gelo já tinha virado água e o gole era bebido quente 

mesmo. Numa contagem rápida visualizei todos do grupo (Erick, Danilo, Seco, 

Sapo, Rogério, Nego, Capitão e Jean que acabava de chegar com mais uma 

garrafa de conhaque) de fora estavam Pedro, João e Rafael. Contando comigo 

eram doze jovens reunidos.  

Decidi conversar com Erick sobre as piadinhas que o pessoal havia 

feito sobre ele logo que chegou. Respondeu: “Ah, os caras gostam de pegar no 

meu pé, que sou playboyzinho, me alugando, mas nada a ver, é só na zoação 

mesmo, porque olha aí pra eles, todo mundo aqui tá usando roupa de marca, 

se não é uma camisa é a calça, ou então o tênis.” 

- Como é isso de playboyzinho? 

- “É os caras falam que gastar um monte de dinheiro com roupa é coisa 

de boy, mas é só na zoação porque na real todo mundo gasta com roupa. 

Claro uns gasta mais, outros menos.” 
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- Quanto você gasta? 

- “Cara, no mês acho que uns trezentos reais. Parece muito, mas nem 

é, se rolar uma promoção dá pra comprar uma bermuda e duas camisetas, 

senão nem isso”.  

De fato, no grupo ali reunido acho que apenas eu não estava usando 

roupas de marcas famosas. Erick sem dúvida era o mais bem vestido: corrente 

de prata, boné, tênis Nike, blusão no estilo raper. Considerando os valores 

informados por ele, seu traje daquela noite passaria dos mil reais. 

Conversamos longamente sobre as marcas, os estilos, os preços, as 

expectativas em relação à compra, as correrias para conseguir dinheiro para 

comprar, enfim, tantas questões que seria necessário uma segunda 

dissertação para esclarecer um universo tão amplo como o consumo de roupas 

da moda. Destacarei apenas alguns aspectos que são pertinentes à análise 

estabelecida até aqui. 

O aspecto inicial que me chamou atenção após as conversas com 

Erick foi o paradoxo entre o padrão de consumo e a condição de vida desses 

jovens, ou seja, são pobres, moradores de um bairro periférico estigmatizado 

na cidade, sem emprego fixo e que ainda assim gastam entre duzentos e 

trezentos reais por mês em roupas da moda. A primeira questão que ajudaria a 

compreender esse problema era como conseguem esse dinheiro, se, de 

maneira geral, a fonte de renda é o trabalho informal, ou os “bicos” como falam. 

 Sobre isso Erick falou que pede dinheiro para o pai e quando não 

consegue trabalha como servente de pedreiro. Sapo em outra ocasião falou 

que compra parcelado com o cartão de crédito da irmã. Com parcelas menores 

afirma conseguir o dinheiro fazendo “umas diárias” numa empreiteira de 

serviços de armazenagem no porto.68 Danilo é funcionário de um barracão de 

reciclagem. É o único do grupo com uma renda mensal fixa e, ao contrário do 

que se possa imaginar, a certeza do rendimento obtido com o trabalho mensal 

não faz dele o mais gastador, pelo contrário, em outras conversas afirmou que 

                                                      
68

 Esse tipo de trabalho ainda é muito comum em Paranaguá. São empresas de prestação de 
serviços que contratam mão de obra sem qualificação, para executar serviços de carga e 
descarga de caminhão, limpeza de armazém e descarga de vagão ferroviário. Diariamente 
uma longa fila de trabalhadores pode ser observada na frente dos escritórios. O contrato é 
feito para trabalho por dia e o pagamento realizado no final da semana. Uma diária de oito 
horas rende cerca de vinte e cinco reais. 
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seus gastos com roupas obedecem ao critério de desgaste das que já possui e 

que nunca gasta mais que cento e cinquenta reais em roupas. 

Essas questões podem ser relacionadas diretamente à situação do 

comércio de drogas que se observa no grupo. Se por um lado o envolvimento 

dos jovens com as drogas pode ser compreendido como um desdobramento da 

facilidade que tem em acessar esses produtos. Por outro agora surge o 

elemento “roupas de marca” como principal objeto de consumo dos jovens, 

gerando uma demanda maior por dinheiro.  

Se alguns se esforçam dentro da lei para conseguir dinheiro (servente 

de pedreiro, diarista no porto ou emprego fixo) outros preferem “fazer o corre” 

(vender droga) para poder comprar roupas.69 Mas todo esse esforço investindo 

em aparência os recompensaria em que sentido? Por que investem em roupas 

de marca? Por que não roupas mais simples e baratas? 

 

Andar arrumadinho é mais massa, até pra sair mesmo, agarrar 
as guria, as gurias veem que você tá com roupa de marca, 
corrente, tênis legal, tá arrumadinho, é mais fácil chegar nelas 
e ficar com elas do que os outros que não estão com roupas de 
marca […] Eu me sinto mais bonito, chamando mais atenção, 
as gurias olham mais pra mim com roupa de marca, se eu tiver 
menos arrumado aí já é meio excluído. (Erick, 22 anos) 

 

No fragmento de entrevista Erick deixa claro sua expectativa de retorno 

do investimento em roupas de marca: ter acesso a mais parceiras sexuais. 

Estar “arrumadinho” é condição para obter sucesso na conquista, além de 

oferecer um reforço na auto-estima.  

É possível ir adiante e articular essa situação com o processo de 

construção de um modelo de masculinidade, ou seja, o que é ser homem para 

o jovem da vila? Ao que parece, as questões nesse campo são muito sutis e 

interligadas. De fato ao longo das entrevistas e conversas informais com os 

                                                      
69

 Com base nesses dados é possível observar que o papel da família na manutenção do 
consumo desses jovens é grande, como o caso de Erick que mesmo recebendo um 
financiamento do pai para comprar roupas, ainda assim necessita complementar com outros 
trabalhos informais. Certamente o dia em que seu pai não puder mais financiá-lo ocorrerá 
uma série de problemas. Há que se observar também, em outras pesquisas, os conflitos em 
família gerados por esse tipo de exigência de consumo, pois para uma família pobre 
comprometer trezentos reais por mês dos rendimentos para comprar roupas não deve ser tão 
pacífico assim como relatam em suas falas. 
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jovens foi possível perceber a imensa importância atribuída ao número de 

parceiras, pois, o assunto era retomado repetidamente durante as tardes de 

sociabilidade na esquina. O fato de ter ficado com alguma menina colocava o 

sujeito em evidência nas conversas, ou seja, com base no acontecido o jovem 

passava a deter o poder da palavra, de poder contar uma história para o resto 

dos amigos.  

Considerando essa ideia de masculinidade, novamente é possível 

traçar um paralelo com o universo das drogas, pois, se para ser “vida loca” é 

preciso ter “disposição para fazer o corre”, aqueles que não são do “corre” 

ficam numa escala inferior no grupo, o que reflete diretamente na ideia de 

masculinidade, como se observa no exemplo dos irmãos Pedro e João que são 

vistos e considerados da “vila”, mas “da vila” com a limitação de que não são 

do “movimento”, quer dizer, não são “da vila” plenamente. Ser “vida loca” 

intimida, ameaça e consequentemente coloca em destaque, dessa forma, 

mesmo que o grupo seja caracterizado pelo pertencimento à “vila”, o 

compartilhamento dos códigos que se ligam ao estilo “vida loca” é essencial 

para definir as ações que reforçam a masculinidade e também definem a 

hierarquia dentro do grupo.  

É possível afirmar que o comportamento masculino no grupo se dá por 

meio dessas duas vias: pelo pertencimento ao estilo “vida loca” e pelo consumo 

de roupas de marca que redunda no maior número de parceiras. Cabe 

mencionar que o estilo “vida loca” também atrai parceiras sexuais. Para as 

meninas que dominam os códigos da disposição e também usam drogas, os 

parceiros ideais são os “vida loca”. Andar “arrumadinho” e ser “vida loca” são 

dois aspectos que se complementam na composição de um ethos masculino 

entre os jovens do grupo estudado.  

Um segundo retorno em relação ao investimento em roupas de marca 

se refere às interações sociais com o grupo dos “playboys”. Anteriormente 

havíamos afirmado que, em última análise, o esforço do jovem por construir 

uma identidade minimamente coerente com a ordem da sociedade buscava 

algum tipo de reconhecimento por parte do grupo oposto, ou seja, o grupo dos 

“playboys” que foi situado na condição de estabelecidos em oposição aos 

jovens da “vila” (“vida loca”) situados como outsiders. Nesse sentido o consumo 
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de roupas de marca pode ser entendido como uma forma de angariar algum 

tipo reconhecimento ou aceitação por parte dos “playboys”: 

 

E aí, assim tipo se você chega na roda bem arrumadinho, 
roupa de marca, Quiksilver, Nike, Child, Hurley, Oakley, e tal, 
esse eles incluem, agora se você chega com uma camisa 
assim simples, uma estampa e tal ou “uma marca fraca” assim, 
tipo, não fica no meio dos caras entendeu, não é aquele 
mesmo assunto, já fica aquele clima assim pesado, querendo 
dispensar você […] em tom de representação explica como é 
quando chega na roda: - Quem que é aquele que tá ali? O que 
tá fazendo aqui? - Sendo ignorante entendeu. Se chegar com 
uma roupa mais simples é assim. Agora se chegar mais, 
arrumado, com umas correntes, pá, aí o tratamento já é 
diferente. (Erick, 22). 

   

Ao comprar roupas de marca os jovens estão administrando o estigma 

de ser “jovem pobre de periferia”, ou seja, estar “na moda” permite que se 

igualem aos playboys, fugindo às classificações depreciativas oriundas da 

condição de periféricos.  

É interessante notar que, mesmo sendo amplamente utilizadas pelos 

jovens da periferia, as roupas de marcas famosas se inserem no contexto da 

cultura do “playboy”. Considerando a perspectiva do senso comum é geral as 

pessoas criticarem o sujeito pobre, que muitas vezes sacrifica a qualidade de 

sua alimentação para comprar bens considerados “supérfluos” como o caso de 

roupas de marca. Ou seja, genericamente o pobre deveria comprar outros bens 

mais essenciais para sua qualidade de vida. Foi exatamente essa impressão 

que tive ao identificar que jovens vivendo em casas precárias, restritos a um 

bairro pobre da periferia de Paranaguá, muitas vezes se expondo ao tráfico de 

drogas, gastam quase tudo aquilo que conseguem com roupas de marca. 

Parece não fazer sentido. 

Porém o sentido desse processo pode ser observado se considerarmos 

as opções de consumo dos jovens numa perspectiva simbólica. As roupas de 

marca são símbolos do universo do “playboy”. Por isso a “chacota” quando 

Erick chegou à roda com um traje de “playboyzinho”, caso estivesse vestido 

com roupas menos valiosas passaria sem as gozações. De maneira 

inconsciente, eles fortalecem essa visão comum de que consumir roupas de 

marca é “coisa de playboy”. Assim, mais do que se igualarem (ainda que 
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momentaneamente) aos “playboys”, os jovens rompem uma fronteira simbólica 

bem delimitada o que, de certa forma possibilita que acessem outros espaços 

sem os constrangimentos de serem identificados como os “vida loca do Parque 

São João”. 

Evidentemente esse processo é repleto de contrastes e não é linear 

como parece. Não se trata simplesmente de se fazer passar por “playboy”, 

mesmo porque a identidade de jovem da periferia (como foi analisado 

anteriormente) se estabelece no contraste com esse grupo. Trata-se de 

negociar os momentos em que os jovens esperam algum reconhecimento sem 

que com isso omitam ou escondam sua origem. O pertencimento à vila se 

sobrepõe a uma possível homogeneização que o uso de roupas de marca 

poderia provocar: 

 

Ah cara, tipo assim, eu vou me vestir assim [como playboy], 
mas eu vou ser eu mesmo, tipo se alguém pensar: ah 
playboyzinho deve morar ali no centro ou se uma guria chegar 
e falar: Onde você mora? Moro lá no Parque São João! Ah eu 
falo onde eu moro, tipo não vou mentir, tipo querer inventar, 
entendeu? Dizer que pá, moro aqui no centro. Eu falo que moro 
no Parque São João mesmo, porque aí eu tenho que ser eu 
mesmo, moro ali no Parque São João, pronto é o certo. (Erick, 
22) 

 

Nesse sentido, é possível perceber que a questão do consumo de 

roupas de marca envolve uma série de outras negociações, ultrapassando a 

visão apressada de que os jovens são “bobos” gastando seu dinheiro com 

futilidades. Estar na moda faz parte de um panorama mais amplo que envolve 

o status dentro do grupo, as relações amorosas e o estatuto de masculinidade, 

o envolvimento com o tráfico de drogas e o contato com o grupo dos “playboys” 

nos momentos de lazer. Essas questões são essenciais para compreender a 

experiência social desses jovens e, relacionadas ao consumo de roupas de 

marca, passam longe da futilidade apregoada pelo senso comum. 

Feita essa digressão analítica para compreender um pouco melhor a 

importância das roupas de marca para os jovens, retorno à narrativa do sábado 

de lazer com a galera da vila transcrevendo o encerramento de minha conversa 
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com Erick. De certa forma ela sintetiza a opinião dos meninos em relação ao 

tema do consumo de roupas de marca: 

 

Se você achou aquela roupa bonita, você sabe que é de 
marca, você fica tranquilo porque você sabe que alguém vai 
admirar, se eu comprei uma roupa nova é de marca e eu gostei 
dela, bastou! O cara pode até chegar a pé, bem arrumadinho, 
com a mente no lugar, o cara tem tudo, entendeu. 

  

A conversa foi interrompida pelas reclamações da mãe de Danilo 

pedindo para abaixar o volume do som e das conversas: “já é mais de uma 

hora da manhã e daqui a pouco os vizinhos vão chamar a polícia por causa 

dessa bagunça”. A reclamação diminuiu os ânimos da turma. Rogério propôs 

então deixarmos à frente da casa de Danilo e ficarmos na “esquina da 

baixada”. Essa esquina é marcada pela interrupção do trajeto da rua por um 

declive acentuado (baixada) cortado por um córrego de esgoto. A iluminação é 

mínima e por ser mais alto que o nível da avenida principal que passa logo 

após cruzar o córrego, os jovens podem acompanhar o movimento de carros 

(com atenção especial para os carros da polícia) permitindo uma fuga ou a 

“dispensa” [jogar fora da visão dos policiais] de alguma droga que estiver “em 

cima”. Capitão apoiou a ideia de ficar na esquina; Danilo e Rafael preferiram 

ficar ali e “matar” o resto do gole (meia garrafa); Seco falou que tava de boa e 

iria para casa; Erick e Jean disseram que iriam ao “bar do tiozinho” jogar uma 

partida de sinuca; Nego e Sapo decidiram acompanhar Rogério e Capitão; os 

irmãos Pedro e João foram para casa. Dessa forma o grupo se desfez e cada 

um tomou um destino de acordo com interesses particulares.  

Capitão me convidou a acompanha-los, hesitei por alguns instantes 

pensando no conjunto de coisas que estariam por vir. Eu já tinha conhecimento 

pelos relatos anteriores que a noite deles estava apenas começando, 

acompanhei-os sem ter muita certeza se estava tomando a atitude correta. O 

fantasma da polícia me causava calafrios, ruas escuras, o silêncio da 

madrugada, o bairro dormindo, parecia ser o cenário ideal para uma equipe do 

Grupo de Choque da Policia Militar (ROTAN) aplicar um “belo corretivo num 

grupo de delinquentes usuários de drogas” e por extensão a mim inclusive (se 

até minha mãe tinha duvidas sobre a natureza cientifica da minha relação com 
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a galera da vila, imagine tentar explicar a um policial a condição de 

pesquisador social fazendo etnografia às duas horas da manhã numa esquina 

escura de bairro perigoso. No mínimo teria que me explicar ao delegado). Só 

me convenci quando pensei que o risco seria só aquela noite e que os 

resultados poderiam oferecer o “fechamento” necessário para as questões que 

permaneciam em aberto. Como destaquei anteriormente as informações sobre 

as sociabilidades na madrugada ainda estavam restritas aos relatos dos 

jovens, sendo necessário observa-los agindo efetivamente a fim de identificar 

as tensões, as trocas e os conflitos nesses espaços de lazer. 

Assim que chegamos à esquina percebi o interesse que motivou a 

união dos quatro amigos. Como eu havia concentrado minha atenção na 

conversa com Erick não percebi que eles estavam fazendo uso de cocaína, 

essa constatação aumentou minha tensão, pois embora já soubesse que 

Capitão, Rogério e Nego fossem “do movimento”, acreditava que eles 

estivessem seguindo a orientação “de não pirar enquanto tiver trabalhando”. 

Essa máxima foi repetida várias vezes por eles e agora era transgredida 

abertamente.  

Retornando de mais uma seção de carreiras cheiradas, escondidos 

atrás de um muro baixo que cerca parte de um terreno baldio, apenas para sair 

do campo de visão da esquina, Capitão me surpreende com uma situação que 

até então não havia ocorrido: “vai lá Tiago, deixei uma carreira pra você!” 

Agradeci a oferta e reforcei em tom de anedota, para que minha recusa não 

fosse interpretada como uma ofensa, que a única droga do meu repertório era 

a cerveja com churrasco gordo. Deram algumas risadas e Capitão acrescentou: 

“churrasco essas horas é meio difícil, mas cerveja dá pra pedir pro Sapo ir 

buscar pra nós lá no posto”. Dessa vez aceitei a oferta de Capitão e contribui 

com a “intera” [vaquinha] para comprar umas latas de cerveja. O dinheiro foi 

entregue a Sapo que, pegando sua bicicleta desceu a baixada em direção ao 

posto. Posteriormente compreendi a atitude de Capitão em me oferecer droga. 

De acordo com o código de procedimento do grupo o fato de eu ter “escolhido” 

ficar com eles na esquina, no contexto de uma atividade específica (cheirar 

cocaína) foi interpretado como se eu quisesse participar também. Os outros 

jovens haviam compreendido a mensagem contida no convite feito por Capitão, 
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tanto é que os demais haviam tomado outro rumo. Desfeito o mal entendido 

deixei claro que minha presença ali não envolveria o consumo de drogas. 

Enquanto Sapo não voltava com a cerveja perguntei o porquê estavam 

“curtindo” mesmo no dia de “trabalho”. Relembrei que eles haviam me falado 

que sábado era o melhor dia de ganhar dinheiro e que não era bom “pirar 

enquanto tiver trabalhando”. Capitão falou que “onze e meia não tinha mais 

nada na mão pra passar”. Que já tinha “virado o bagulho” que ele tinha pra 

semana inteira e já estava no lucro, reservando assim umas “buchas” para 

curtir no sábado mesmo.70 Rogério tentou fugir do assunto afirmando apenas 

que “tava sem nada aquela noite” e que não tinha “trabalhado” a semana 

inteira. Nego falou que vendeu pouco e que ainda tinha algumas buchas para 

passar naquela noite.  

Insisti no assunto para tentar compreender até onde iria a ligação entre 

os três. Já havia identificado que “oficialmente” eram eles que comercializavam 

drogas da vila, mas como isso era operacionalizado? Uma vez que o assunto 

era compartilhado por todos, perguntei quem fornecia a droga para eles, a 

questão gerou certo incômodo a julgar pela demora na formulação de uma 

resposta. Hesitando, Capitão afirmou que pegava a droga de um amigo da 

praia. 

- Esse amigo é o patrão? 

- “Que nada, ele tá forte lá, mas ainda é pequeno igual nós aqui, a 

gente estudou junto aqui em Paranaguá, final de ano eu passei lá na casa 

dele.” 

Perguntei se Rogério e Nego também pegavam desse amigo da praia. 

Responderam que não, que pegavam com o Seco. Até então as informações 

que eu tinha em mãos era que esses jovens praticavam o comércio de drogas 

em pequena escala, ou seja, para satisfazer necessidades pontuais, como por 
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 Conforme observado e relatado pelos jovens, a droga é adquirida no início da semana numa 
quantidade possível de ser vendida durante aquela semana somente. Essa transação 
geralmente é feita em consignação com o traficante maior, ou seja, como o caso aqui 
relatado, Capitão pegou 200 reais em cocaína no início da semana e no sábado havia 
vendido tudo, no domingo iria pagar o traficante, retirando seu lucro e pegar uma nova 
quantidade. Esses duzentos reais em droga após o fracionamento e venda “virou” 500 reais, 
daí o termo nativo “virar o bagulho”. Por se tratar de uma relação de confiança é que existe 
a orientação de não consumir a droga enquanto estiver trabalhando, ou seja, agindo assim 
evita-se de consumir a droga antes de conseguir “virar” o suficiente para pagar a dívida com 
o “patrão” [traficante]. Dever para o patrão pode resultar em morte. 
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exemplo, ter dinheiro para financiar festas e comprar roupas de marca, 

operando sempre com pequenas quantidades como no caso de Capitão, que 

virava sempre duzentos ou trezentos reais na semana. Porém, a identificação 

de que Seco como um fornecedor ali mesmo na vila permite que se 

problematize um pouco mais essa questão. Em conversa posterior voltei ao 

assunto com Capitão que esclareceu os detalhes do “movimento” na vila.   

 

Então, eu e o Seco pegava desse cara lá da praia. Aí rolou de 
o bagulho começar vir meio miado [pouca quantidade], aí a 
galera começou a reclamar tá ligado! Uma bucha de trinta 
[reais] passou pra cinquenta. Aí o Seco arrumou um outro 
contato aí que mandava arregado [bastante quantidade] e 
firmou com esse cara. Eu na camaradagem continuei pegando 
do meu parceiro na praia.  

  

Nesse sentido percebe-se que existe uma progressão no status entre 

os que estão envolvidos com o comércio de drogas. Seco estava se 

destacando dos demais, “ficando forte”, e assumindo certa liderança ali na vila. 

Rogério e Nego pegavam com ele e certamente outros jovens dos bairros 

próximos.  

Vale destacar que mesmo existindo organização e hierarquia nesse 

contexto de tráfico de drogas na vila, a proporção permanece irrisória se 

comparada com as disputas pelo comando das “bocas de fumo” que ocorrem 

nas metrópoles como Curitiba, por exemplo. O jovem pobre que fica na esquina 

vendendo de mão em mão, ou fornecendo quantidades um pouco maiores para 

outros colegas também “fazerem um ganho”, não deve ser confundida com a 

imagem do traficante. Isso fica claro nos próprios termos utilizados por eles 

para designar aquilo que estão fazendo. Em nenhum momento escutei-os se 

autodenominando traficante ou “patrão”. De maneira geral os termos variavam 

entre “fazer uma correria; fazer um ganho; fazer um adianto”, revelando que 

essa atividade não era vista como central ou definitiva mas provisória. Em 

outras palavras, é como se os jovens se aproveitassem dessa situação que 

existe em seu cotidiano para retirar uma vantagem em dinheiro.  

Reforço essa distinção entre o “patrão” (traficante) e o “vida louca” da 

esquina que “faz um corre” para poder curtir com os amigos ou comprar um 

tênis da Nike, para que o leitor perceba que, embora a experiência social 
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desses jovens seja marcada por essa realidade (consumo e tráfico de drogas) 

ela pode ser relativizada quando se percebe que valores como a humildade, 

respeito e amizade superam o discurso transgressor e “exagerado” do “vida 

louca” que na “disposição” faz qualquer coisa.  

Esse dado se comprovou quando fiquei sabendo que o motivo pelo qual 

Rogério havia desconversado sobre quem lhe fornecia droga, no sábado 

narrado anteriormente, era porque estava devendo dinheiro para Seco. Havia 

pegado cocaína para vender e cheirado tudo na semana anterior, por conta 

disso naquela semana estava sem nada. Por conta disso Seco havia cortado 

seu crédito e só poderia pegar novamente quando pagasse a dívida. Caso os 

códigos do tráfico fossem aplicados de fato a essa situação, Seco precisaria 

assassinar Rogério para manter a sua capacidade de cobrar os outros que 

igualmente deviam para ele.71 Porém, na contramão dessa perspectiva, o que 

orienta as relações na vila é o respeito e a humildade, superando alguns 

conflitos que em outras situações seriam motivos para mortes. Nesse caso a 

amizade entre os dois foi mais relevante. 

Sapo retorna trazendo as latas de cerveja e a notícia de que o posto 

estava lotado de gente. Pegamos uma lata cada um e partimos caminhando 

para o posto a fim de encontrar o resto da galera da vila que estava lá. Antes 

mesmo de chegar já era possível escutar o burburinho de conversas e o alto 

volume do som nos carros.  

O amplo pátio era composto pelas bombas de combustíveis ao centro. 

Ao lado esquerdo uma loja de conveniências ampla e bem iluminada. Do lado 

de fora da loja uma televisão LCD fixada à parede e algumas mesas e cadeiras 

onde os clientes poderiam consumir os produtos da loja e assistir ao futebol ou 

às lutas do UFC. Do lado direito das bombas e aos fundos, faixas amarelas 

pintadas no chão dividiam o espaço para o estacionamento de carros. 

De fato o espaço estava tomado de gente, só no estacionamento pude 

contar quinze carros sendo que os jovens chegavam ao número de cinquenta 

com facilidade. As mesas no espaço da loja estavam igualmente lotadas sendo 

que muitas motos permaneciam estacionadas ao lado. Avistamos a galera da 
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 Exemplo da incorporação dessa dinâmica no imaginário das pessoas é o discurso que avalia 
os crimes cometidos sem aparente justificativa como “acerto de contas”. 
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vila ao fundo do pátio, próximo da saída para os sanitários. Ao invés de um 

carro estacionado numa das vagas, haviam colocado uma mesa de plástico e 

algumas cadeiras em volta. Já de longe percebi que a mesa estava repleta de 

garrafas e que vários jovens se agitavam ao som das musicas dos carros. 

Assim que chegamos percebi que a maioria não eram meus informantes da 

vila, por conta disso me posicionei num canto, encostado num carro para 

visualizar as interações que se estabeleciam naquele espaço. O primeiro 

aspecto observado foi que estavam todos muito alterados. Alguns mais 

bêbados, outros menos, mas todos muito agitados, falando ao mesmo tempo, 

as vezes gritando com algum conhecido que passava do outro lado da pista de 

abastecimento, ou lançando alguns passos de dança quando algum carro 

aumentava ainda mais o volume de seu som, possivelmente para demonstrar 

que era mais potente que dos outros carros presentes. 

Meus companheiros que estavam na esquina comigo já haviam se 

misturado com os outros jovens e me deixado sozinho ali. Decidi ir até a loja 

comprar alguma coisa para comer, já passava das quatro da manhã. Assim 

que empurrei a porta de vidro da entrada da loja avistei João próximo ao balcão 

de vendas de lanches e salgados. Percebi que estava com uma moça ao lado, 

possivelmente a namorada. Pensei em cumprimenta-lo e puxar alguma 

conversa, mas hesitei com medo de parecer indiscreto uma vez que estava 

acompanhado. Aproximei-me do balcão discretamente e pedi um lanche para o 

atendente. Após alguns instantes João me viu e, demonstrando alguma 

surpresa, cumprimentou-me perguntando se eu “tava perdido ali aquelas 

horas”. Sorri e respondi que estava com a galera da “vila”, mas que eles 

estavam ocupados com outras coisas. João entendendo o que eu quis dizer 

complementou: “é..., essas horas tá todo mundo loco já, fica difícil de 

acompanhar mesmo”.  

Perguntei sobre aquele movimento todo ali, se era assim todas as 

noites. João me explicou que sábado era dia de balada na cidade, logo as 

casas de show e bares na região do centro estavam lotadas. Como o posto 

funcionava vinte e quatro horas por dia e muita gente saía da balada com fome, 

ou querendo mais festa, o posto acabou virando ponto de encontro dos jovens 

ao final da noite. Acrescentou ainda que muitos vinham do centro fazer lanche 
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ali, ou comprar bebidas para continuar a festa em outro lugar. Segundo ele o 

centro não oferecia lugar para comer e comprar bebidas após as duas da 

manhã. 

Terminei meu lanche e retornei para fora da loja tentando encontrar 

Capitão ou Rogério. Fiquei observando à distância e percebi que os jovens 

eram todos muito parecidos, o mesmo padrão de aparência, os mesmo 

adereços. Nessa hora fez sentido as explicações de Erick sobre a necessidade 

dos jovens se vestirem com roupas de marca. De fato eu não conseguiria 

distinguir quem era da periferia e quem era do centro apenas pelo padrão das 

roupas. O único diferencial que se fazia presente ali era se tinha ou não carro e 

qual o modelo. Numa situação de casa noturna seria impossível diferenciar um 

jovem da periferia e um jovem do centro, visto que os carros e alto-falantes 

potentes ficam no estacionamento. 

De longe pude ver Capitão conversando com outro rapaz encostado 

num carro. Caminhei até lá e percebi que o carro era um Honda Civic, modelo 

que, até onde conheço de carros, deveria custar mais de sessenta mil reais. 

Cumprimentei o rapaz e falei pra Capitão que eu precisava ir embora, o dia iria 

amanhecer a qualquer momento e eu estava exausto, precisava muito dormir. 

Ele falou que iria comigo, só precisava pegar a bicicleta que estava perto da 

mesa, no local em que estávamos inicialmente. Decidi acompanhá-lo e quando 

nos afastamos do outro rapaz, o suficiente para não sermos ouvidos perguntei: 

e aí, qual que era a do playboy ali com você? Capitão respondeu: “então, esse 

cara aí é truta [amigo], sempre que vem aí a gente troca uma ideia, não é do 

movimento nada. É boy, mas sabe trocar ideia. Coisa rara, mas às vezes tem 

uns que se salva”. 

Já estávamos deixando a área do posto, mais exatamente na condição 

de atravessar a rua, quando três viaturas da ROTAM passaram pela nossa 

frente, cruzaram a rua e adentraram o pátio do posto, foram tão rápidos na 

chegada que ninguém teve chance de fazer qualquer movimento. Rapidamente 

o volume do som dos carros diminuiu. A única coisa que percebi foram as 

armas de calibre pesado posicionadas para fora das janelas da viatura. Pensei 

em correr, mas Capitão falou para continuar andando. Atravessamos a rua – 

“se eles chamarem a gente volta não adianta correr, é pior” – seguimos em 
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frente sem olhar pra trás. Já há uma quadra de distância paramos e 

conseguimos avistar o pessoal em pé, encostado na parede lateral do posto 

“levando geral” [recebendo a revista policial]. 

Minha intenção naquele momento era chegar o mais rápido em casa e 

meu medo maior era que os policiais saíssem do posto e viessem atrás de nós. 

Uma vez que Capitão já era conhecido pela polícia, e certamente sabiam que 

ele morava na vila essa possibilidade parecia ser bem real naquele momento, 

por conta disso propus mudar o trajeto até a vila. Tomamos uma rota mais 

longa, mas menos previsível. Acabamos caminhando três quadras à esquerda 

e passando em frente ao Bar do Tiozinho. Capitão, demonstrando pouca 

preocupação com a cena ocorrida a poucos minutos, perguntou se eu queria 

parar ali tomar uma “saideira” [última cerveja da noite], agradeci o convite, mas 

reforcei que gostaria mesmo era de ir para casa. Caminhamos mais alguns 

metros e ele me disse que voltaria ali no “bar do tiozinho”, que não adiantava ir 

embora àquela hora e que não conseguiria dormir, e, no mais o resto da galera 

certamente iria passar ali depois da batida da polícia no posto. Despedimo-nos 

brevemente tendo o dia já claro. Antes de chegar em casa ainda pude 

cumprimentar meu vizinho, Seu Sebastião, que estava saindo para trabalhar, 

sem esconder sua surpresa, proferiu um “bom dia” sem que precisasse retirar 

as mãos do guidão da bicicleta para cumprimentar.  

Na segunda feira seguinte, além de ficar sabendo que, para as 

senhoras amigas da minha mãe, eu estava “na droga igual os vagabundos que 

ficam pelas esquinas”, fui informado que durante a abordagem policial de 

sábado haviam apreendido Nego com duas pedras de crack. Como declarou 

que era usuário e a quantidade era pequena, só passou a noite na cadeia, 

sendo liberado no domingo. Mesmo diante do acontecido a galera saiu do bar 

do tiozinho (segundo Capitão) já passava das oito da manhã. 

Retomando o referencial teórico, principalmente as proposições de 

Magnani (2005), podem-se elencar alguns aspectos presentes na descrição 

etnográfica apresentada, buscando uma articulação dos conceitos propostos 

no início do trabalho de pesquisa. Identifica-se, portanto, que abordar o bairro 

na perspectiva do “cenário” se mostrou uma opção bastante frutífera, pois foi 

possível identificar diferentes maneiras utilizadas pelos sujeitos sociais na 
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apropriação de um espaço que, objetivamente é delimitado territorialmente. 

Mais do que uma divisão administrativa definida pela municipalidade, o bairro 

reveste-se de significados particulares e surge, segundo Magnani (2000, p. 38), 

como “produto de práticas sociais anteriores e em constante diálogo com as 

atuais”. A observação do histórico do bairro e a identificação de que foi 

construído sob a dupla imagem estigmatizada do “caminhoneiro” e da 

“prostituta”, revela o conteúdo das práticas sociais anteriores a que se refere 

Magnani (2000), e que são renegociadas no contexto dos sujeitos no tempo 

presente constituindo-se num importante aspecto do processo de constituição 

da identidade dos jovens observados.  

Como visto anteriormente, os jovens gerenciam o estigma social de 

periféricos, desenvolvendo inúmeros mecanismos como, por exemplo, o 

processo de inversão, onde o morador do centro passa a ser o estigmatizado 

da relação. Observar o bairro como cenário, possibilitou analisar suas 

características físicas (falta de asfalto; poucas opções de lazer e etc.) e 

também ao que ele representa para os jovens pesquisados (lugar repleto de 

dificuldades, mas mesmo assim o lugar onde vivem, “a minha vila”, ou pedaço 

de acordo com Magnani).  

Outro aspecto importante foi a identificação da vila enquanto espaço 

intermediário entre “a casa e a rua”, noção sintetizada como “pedaço” para 

Magnani (2005). Ali os jovens experimentam o conteúdo afetivo oriundo das 

relações familiares mesclados a alguns aspectos da impessoalidade 

encontrada nas relações não-familiares, como por exemplo, a amizade 

estabelecida entre os jovens que interfere diretamente nas decisões que 

deveriam ser tomadas com base na impessoalidade (o caso de Rogério que 

estava devendo dinheiro para Seco e mesmo assim não havia sofrido nenhuma 

violência, contrariando, portanto, o código de comportamento dos “vida loca”).  

O conceito de mancha, utilizado pelo autor para caracterizar espaços 

um pouco mais amplos e estáveis dentro da paisagem urbana, não foi 

identificado com a mesma clareza e intensidade que o pedaço. Considerando 

que manchas são “[...] áreas contíguas do espaço urbano, dotadas de 

equipamentos que marcam seus limites e viabilizam – cada qual com sua 

especificidade, competindo ou complementando – uma atividade ou prática 
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predominante”, (MAGANANI, 2005, p. 178) a única aproximação possível 

observa-se nas dinâmicas dos jovens quando frequentam o posto de 

combustíveis nos momentos de lazer. Trata-se de uma área próxima à “vila”, 

que concentra as atividades de lazer dos jovens da região e também de outras, 

como foi observado na explicação dada por João, quando afirma que até 

jovens do centro se deslocam até o posto nas madrugadas para dar 

continuidade às festas iniciadas nas casas noturnas do centro.  

Essa confluência de diferentes pessoas aproxima o posto do conceito 

de mancha, pois os jovens reconhecem que ali existe a possibilidade do 

encontro com o diferente. Embora seja um diferente previsível do ponto de 

vista do produto oferecido pelo posto: bebidas, lanches, espaço para exibição 

de som automotivo e canais de esportes, o que padroniza em alguma medida o 

perfil dos frequentadores, ainda assim é a oportunidade que tem para interagir 

com diferentes grupos, como no caso de Capitão que conversava com um 

rapaz definido por ele como “playboy”. 

Considerando essas questões, a operacionalização do conceito de 

“circuito”, entendido enquanto categoria mais ampla, onde os jovens poderiam 

ser inscritos num trajeto pelos espaços da cidade, geralmente fazendo uso de 

outras manchas ao longo do tecido urbano, não foi viabilizada. De maneira 

geral os jovens se restringem a transitar pelos espaços da periferia apenas, 

com deslocamentos pontuais como uma ida ao trabalho, ou ao centro 

comercial para comprar roupas. Essa constatação corrobora o entendimento da 

experiência social dos jovens como fortemente marcada pelo pertencimento 

local. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como proposta inicial investigar um grupo de 

amigos moradores de uma periferia da cidade de Paranaguá, Paraná, 

frequentadores de uma das esquinas do bairro Parque São João a que dão o 

nome de “vila”. Partindo do pressuposto de que a vivência na periferia é uma 

rica fonte geradora de experiências sociais para os jovens, optou-se por 

realizar uma etnografia de suas práticas, considerando que a apropriação das 

esquinas do bairro é um importante elemento nas sociabilidades juvenis. 

A investigação foi voltada aos espaços sociais ocupados pelos jovens, 

destacando que nesses lugares se configuram suas relações sociais, suas 

redes de reciprocidade e seus trajetos pela cidade. Como afirmei na introdução 

dessa dissertação, desde o início da pesquisa abandonei qualquer pretensão 

de buscar explicações causais aos dados provenientes do campo. Dessa 

forma, o resultado obtido foi a identificação de um modo próprio de 

experimentar a juventude, fruto das injunções da ordem social e da vontade 

dos jovens em viver essa fase da vida. Se não fosse por essa opção 

preocupada mais com o conteúdo e significado das práticas juvenis e menos 

com as explicações causais dessas práticas, as manifestações analisadas 

nessa pesquisa seriam lançadas no rol dos comportamentos desviantes da 

norma, com características sociais anômicas dignas de serem reprimidas pela 

ordem da sociedade. O esforço dispendido foi para revelar os conteúdos 

culturais das práticas observadas. 

Inicialmente identifiquei alguma dificuldade para recortar o objeto 

juventude dentro das questões das ciências sociais, pois o grupo investigado 

não se situava em nenhum contexto cultural que permitisse visualizar alguma 

identidade específica, ou compartilhada por todos de forma emblemática. Eram 

jovens comuns, compartilhando o mesmo espaço social, na mesma faixa etária 

e nutrindo um vínculo de amizade pautado pelas relações de vizinhança.  

Essa aparente fluidez do grupo, que não se situa no contexto de uma 

gangue organizada, nem no de uma total ausência de relações grupais, não 

impediu a operacionalização de uma abordagem no sentido de compreender as 

peculiaridades grupais. Justamente o compartilhar a vida na periferia e o 
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pertencimento à vila é que permitiu essa abordagem focada nas manifestações 

juvenis.  

Uma das dimensões dessas manifestações juvenis, que julgo 

extremamente importante e digna de ser retomada nessas considerações 

finais, relaciona-se com a questão do estigma social. Trata-se de uma dinâmica 

carregada de sentido e constitutiva de experiência social e visão de mundo 

para os jovens pesquisados. O processo de identificação, de diferenciação e de 

fortalecimento do pertencimento local é atravessado pela necessidade de 

gerenciar o estigma social de ser pobre e morador de bairro periférico. 

Nesse sentido, observa-se que os jovens por um lado, no discurso 

sobre o bairro, conseguem identificar suas precariedades estruturais e apontar 

as várias dificuldades encontradas para viver nesse espaço, por outro 

destacam que aquele é o lugar onde vivem, onde estabelecem contatos e a 

partir do qual atribuem significado às suas experiências. Dessa forma o esforço 

por olhar o bairro numa perspectiva positiva consiste em amenizar a dureza da 

vida na periferia ressignificando as imagens negativas associadas aos seus 

moradores. 

Esse aspecto do gerenciamento do estigma social ficou bastante claro 

na análise sobre os sistemas de classificação utilizados pelos jovens. Ali o 

leitor pôde verificar que para os jovens do grupo, identificação e diferenciação 

são aspectos que caminham juntos na geração de experiências e modos de 

vida.  

Quando se opõem aos “playboys” destacam que na periferia existem 

novos modos de ser jovem, afirmando que mesmo diante das carências 

materiais suas experiências de vida são repletas de significado. Contrariando a 

fragmentação das relações sociais que observam fazer parte do “mundo dos 

playboys”, constroem uma rede de amizades orientada pelas relações de 

vizinhança e que valoriza aspectos como amizade, respeito e humildade, 

reforçando que mesmo não gozando de uma supremacia material em relação 

aos “playboys”, sentem-se superiores no plano moral. 

Outra dimensão que merece ser retomada diz respeito ao consumo e 

comércio de drogas entre os jovens. Esse elemento surgiu na pesquisa no 

momento em que comparamos o discurso juvenil sobre suas práticas 
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cotidianas ao conteúdo objetivo dessas práticas registradas através da 

observação etnográfica. Dessa forma, constatou-se que a narrativa clara e 

harmônica apresentada pelos jovens, que os situa numa posição bem 

estabelecida, com uma identidade marcada pelo pertencimento local e por 

valores morais associados, principalmente, ao mundo da família, ou do 

trabalho, não é observada plenamente nas práticas cotidianas. O desencontro 

mais marcante entre o discurso e a prática se refere justamente ao consumo e 

comércio de drogas.  

Por se tratar de uma realidade compartilhada pelos jovens desde muito 

cedo, existe, em alguma medida, uma naturalização no ato de consumir droga. 

Obviamente o fato de conhecer e se relacionar com as drogas não determina 

que o sujeito seja usuário, porém o interessante é notar que essa aproximação 

promove a formação um tipo de saber que é utilizado tanto para refutá-la 

quanto para justificá-la. Mesmo os que não são usuários reconhecem e se 

apropriam desse saber.  

No contexto do grupo observado, destaca-se a importância desse 

elemento seja na organização da hierarquia, como foi visto os líderes do grupo 

comandam as amizades e o tráfico. Seja no lazer e sociabilidade, como foi 

visto no relato etnográfico, onde muitos jovens se reúnem com o objetivo de 

usar drogas e consumir bebidas. 

No entanto essas práticas não são generalizadas, apresentando 

algumas variações, como foi visto no relato, onde alguns jovens da vila, mesmo 

participando dos momentos de lazer promovidos pelo grupo não se enquadram 

no perfil de usuário nem de comerciante, porém o envolvimento ou não é que 

define o lugar que cada um ocupa.  

O termo “disposição” é utilizado correntemente pelos jovens e foi 

trabalhado como uma categoria nativa. Em alguma medida ela pode ser 

sinônimo de “aguerrido”, ou “lutador”. Quem tem “disposição” necessariamente 

é alguém “lutador” e “aguerrido”, porém o sujeito pode ser “lutador” e 

“aguerrido”, mas não ter disposição. Essa diferenciação é operada pelo fato de 

a “disposição” estar ligada às qualidades de quem se envolve com o crime, ou 

seja, ser “forte” e “lutador” são qualidades necessárias para todos os jovens da 

vila, pois, na visão deles, somente assim podem superar as dificuldades de ser 
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pobre e morador de bairro periférico. A “disposição”, por sua vez se refere a um 

passo adiante, onde o jovem decide fazer tudo o que estiver ao alcance para 

ter uma vida melhor, inclusive se envolver com o crime. O jovem que cultiva os 

valores do mundo do trabalho é considerado um “lutador”, um “guerreiro”, um 

“cara aguerrido”, já o jovem que vende droga ou que assalta ou que é violento 

é considerado “um cara de disposição”. 

Nesse sentido, ao longo do texto surgiram várias formas de ser jovem, 

como o “nóia” que rompe com o modelo de reciprocidade e investe tudo o que 

tem no consumo do crack; o “aguerrido” que reconhece o saber relacionado ao 

mundo das drogas, mas luta para superar as adversidades da periferia 

cultivando os valores da família e do trabalho; o “vida loca” que leva às últimas 

consequências a “disposição” e se caracteriza pelo envolvimento direto com o 

crime; e ainda o “playboy” tido como sem “valor”, que “não precisa lutar por 

nada” e nem tem “disposição” para enfrentar a “realidade”.   

Cabe mencionar que esses modos de ser jovem identificados nessa 

pesquisa não são isolados ou separados, pelo contrário, observou-se um 

trânsito bastante grande entre as categorias, como por exemplo os irmãos 

Pedro e João que participam do lazer praticado pelo grupo, mas não se 

envolvem com o “movimento”. Ou o caso de Capitão, que se caracteriza como 

“vida loca”, mas faz planos de conseguir um emprego. Ou ainda o exemplo 

dado por João de amigos seus que mesmo empregados e mantendo uma 

família, se dedicam à venda e consumo de drogas. 

Por fim, é importante frisar que o compartilhamento desse saber sobre 

o mundo das drogas entre os jovens e a possibilidade de transitar entre o 

tráfico ou o trabalho, permite que os jovens se movimentem com desenvoltura 

pelos espaços da periferia, não só nas esquinas da “vila”. Porém, quando 

confrontados com a possibilidade de circularem pela cidade, em bairros mais 

centrais, por não dominarem o saber necessário para a circulação nesses 

lugares, os jovens se mostram mais acanhados e preferem ficar na “vila”, 

praticando o lazer e a sociabilidade nos arredores da “vila mesmo”.  

Circulando ou não pela cidade, o que é significativo nessa pesquisa é 

perceber que mesmo estando restritos aos limites da periferia, os jovens 

desenvolvem modos particulares de experimentar a juventude e conseguem se 



 

 

 

172 

relacionar com alteridade, seja se utilizando do consumo de roupas de marca 

ou estabelecendo um contato face-a-face, como o caso de Capitão que 

conversava com um “playboy” no posto e ainda afirmou que o “cara era gente 

boa”.    

  

 



 

 

 

173 

REFERÊNCIAS 

 
 
ABRAMO, Helena. Considerações sobre a tematização social da juventude no 
Brasil. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 5-6, p. 25-36, maio/dez. 
1997. 
 
ABRAMO, Helena; BRANCO, Pedro (Orgs.). Retratos da juventude brasileira: 
análise de uma pesquisa nacional. São Paulo: Perseu Abramo, 2005. 
 
ANDRADE, Carla Coelho de. Entre gangues e galeras: juventude, violência e 
sociabilidade na periferia do Distrito Federal. Brasília. 2007,  Tese (Doutorado) –
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade de Brasília. 
2007. 
 
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1987. 
 
AUGÉ, Marc. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 
Campinas: Papirus, 1994. 
 
BARBOSA, Lívia; CAMPBELL, Colin (Org.). Cultura, consumo e identidade. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006. 
 
BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, Phelippe; 
STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. São Paulo: UNESP, 1998, p. 
187-227. 
 
BAUMAN, Zigmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
 
BECKER, Howard. A Escola de Chicago. Mana – Revista de Antropologia Social, 
Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 177-188, 1996. 
 
BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma questão. In: Questões de 
sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983, p. 112-121. 
 
BOURDIEU, Pierre. Introdução a uma sociologia reflexiva. In: BOURDIEU,Pierre. O 
poder simbólico: o ofício do sociólogo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998, p. 17-
58. 
 
CALDEIRA, Teresa Pires. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em 
São Paulo. São Paulo: Edusp/Ed. 34, 2000. 
 
CARDOSO, Ruth; SAMPAIO, Helena. Bibliografia sobre a juventude. São Paulo: 
EDUSP, 1995. 
 
CARRANO, Paulo. Juventudes: as identidades são múltiplas. Movimento – Revista 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 
v. 1, n. 1, p. 11-27, 2000. 



 

 

 

174 

 
CASTRO, Celso. O espírito militar: um antropólogo na caserna. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1990. 
 
CASTRO, Mary Garcia; ABRAMOVAY, Miriam. Por um novo paradigma do fazer 
políticas: políticas de/para/com juventude. Brasília: UNESCO, 2003. 
 
COULON, Alain. A Escola de Chicago. Campinas: Papirus, 1995. 
 
DAMATTA, Roberto. O ofício do etnólogo ou como ter “anthropological blues’” In: 
NUNES, Edson (Org.). A aventura sociológica: objetividade, paixão, improviso e 
método na pesquisa social. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 23-35. 
 
______. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
 
______. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Petrópolis: Vozes, 
1981. 
 
DUBET, François. La galère: jeunes em survie. Paris: Fayard, 1987. 
 
DUMAZEDIER, Jofre. Sociologia empírica do lazer. Tradução de Silvia Mazza e J. 
Guinsburg. São Paulo: Perspectiva/Sesc, 1979. 
 
DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa: o sistema totêmico 
na Austrália. Tradução de Pereira Neto. São Paulo: Paulinas, 1989. 
 
EISENSTADT, Shmuel. Grupos Informais e Organizações Juvenis nas Sociedades 
Modernas. In: BRITO, Sulamita (Org.). Sociologia da juventude IV. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1968, p. 13-30. 
 
ELIAS, Norbert; SCOTSON, John. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das 
relações de poder a partir de uma comunidade; tradução Vera Ribeiro. Tradução de 
Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 
 
FLITNER, Andréas. Os problemas sociológicos nas primeiras pesquisas sobre 
juventude. In: BRITO, Sulamita (Org.). Sociologia da juventude I. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1968, p. 37-68. 
 
FOOTE WHYTE, William. Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área 
urbana pobre e degradada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
 
FRÚGOLI JUNIOR, Hector. Centralidade em São Paulo. São Paulo: 
Cortez/EDUSP, 2000. 
 
______. O urbano em questão na antropologia: interfaces com a sociologia. Revista 
de Antropologia, São Paulo, v. 48, n. 1, p. 133-165, 2005. 
 
GEERTZ, Clifford. Do ponto de vista do nativo: da natureza do entendimento 
antropológico. In: GEERTZ, Clifford. Saber local: novos ensaios em antropologia 
interpretativa. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 85-107. 



 

 

 

175 

 
GEERTZ, Clifford. Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa. In: 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989, p. 185-
213. 
 
GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 
 
GIUMBELLI, Emerson. Para além do trabalho de campo: reflexões supostamente 
malinowskianas, Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 17, n. 48, p. 
91-107, 2002. 
 
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
 
GUTIERREZ, Gustavo; ALMEIDA, Marco Bettine de. Cultura e lazer: uma 
aproximação habermasiana. Lua Nova, São Paulo, v. 74, p. 93-130, 2008. 
 
HABERMAS, Jünger. The structural transformation of the public sphere. 
Cambridge, Massachusetts: The MIT press, 1996. 
 
HANNERZ, Ulf. Exploring the city: inquiries toward an urban anthropology. New 
York: Columbia University Press, 1980. 
 
HERSCHAMANN, Michael (Org.). Abalando os anos 90 – Funk e Hip-Hop: 
globalização, violência e estilo cultural. Rio de Janeiro, Rocco, 1997. 
 
IANNI, Otávio. O Jovem Radical. In: BRITO, Sulamita (Org.). Sociologia da 
juventude I: da Europa de Marx à América Latina de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 
1968, p. 37-68. 
 
KOWARICK, Lúcio. A espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
 
______. Escritos urbanos. São Paulo: Ed. 34, 2000. 
 
LEITE, Rogério Proença. Contra-usos e espaço público: notas sobre a construção 
social dos lugares na Manguetown. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São 
Paulo, v. 17, n. 49, p. 115-134, 2002. 
 
MAGNANI, José Guilherme Cantor; TORRES Lillian de Lucca. (Orgs.). Na 
metrópole: textos de antropologia urbana. São Paulo, EDUSP-FAPESP, 2000. 
 
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Os circuitos dos jovens urbanos. Tempo Social 
– Revista de Sociologia da USP, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 173-205, 2005. 
 
MALINOWSKI, Bronislaw. Os Argonautas do Pacífico Ocidental. In: Ethnologia, n.s. , 
nº 6-8. 1997, pp. 17-37. 
 
MANNHEIM, Karl. El Problema de Las Geraciones. REIS – Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, n. 62, p. 123-132, abr./jun. 1993. 
 



 

 

 

176 

MARGULLIS, Mário; URRESTI, Marcelo. La juventud és más que una palabra. 
Buenos Aires: Biblios, 1996.  
 
MELUCCI, Alberto. Juventude, tempo e movimentos sociais. Revista Brasileira de 
Educação, São Paulo, v. 5, n. 6, p. 05-14, maio/dez. 1997. 
 
MERLEAU-PONTY, Maurice. Merleau-Ponty: textos escolhidos. série os 
pensadores. São Paulo: Editora Abril, 1984. 
 
MERTON, Robert. Social theory and social structure. New York: The Free Press, 
1968. 
 
MORENO, Gilberto. Jovens e experiência social na Educação de Jovens e Adultos. 
São Paulo, 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2010. 
 
NADEL, Siegfried. Compreendendo os povos primitivos. In: FELDMAN-BIANCO, 
Bela. Antropologia das sociedades contemporâneas. São Paulo: Global, 1987, p. 
49-73.  
 
NOVAES, Regina. Juventude: conflito e solidariedade. Comunicações do Iser 50. 
ISER: São Paulo, 1998. 
 
NUNES, Adérito Sedas.O conceito de “geração demográfica”. In: ______. 
Sociologia e ideologia do desenvolvimento. Lisboa: Moraes, 1969, p. 75-93. 
 
NUNES, Brasilmar Ferreira.  Consumo e identidade no meio juvenil: considerações a 
partir de uma área popular do Distrito Federal. Sociedade e Estado. Brasília, v. 22, 
n. 3, p. 647-678, set./dez. 2007. 
 
ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 
Campinas: Pontes, 1999. 
 
PAIS, José Machado. Culturas juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, 1993. 
 
______. Lazeres e sociabilidades juvenis: ensaio de análise etnográfica. Análise 
Social, Lisboa, v. 25, n. 4/5, p. 591-644, 1990. 
 
PARK, Robert. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano 
no meio urbano. In: VELHO, Otávio (Org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: 
Guanabara. 1987, p. 26-67. 
 
PARSONS, Talcott. Essays on sociological theory. New York: Free Press, 1964. 
 
REDFIELD, Robert. Tepoztlán: a mexican village – a study of folk life. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1974. 
 
RETONDAR, Anderson Moebus. A (re)construção do indivíduo: a sociedade de 
consumo como “contexto social” de produção de subjetividades. Sociedade e 
estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr. 2008. 



 

 

 

177 

 
REZENDE, Cláudia Barcellos. Identidade. O que é ser jovem? Revista Tempo e 
Presença, n. 240, p. 4-5, 1989. 
 
SARTI, Cyntia. A Família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
SHAW, Clifford. The jackroller: a deliquente boy’s own story. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1966. 
 
SPOSITO, Maria Encarnação. As cidades médias e os contextos econômicos 
contemporâneos. In: SPOSITO, Maria Encarnação (Org.). Urbanização e cidades: 
perspectivas geográficas. Presidente Prudente: s.e., 2001, p. 609-643. 
 
THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1981. 
 
THRASHER, Frederik. The gang: a study of 1313 gangs of Chicago. Chicago: 
TheUniversity of Chicago Press, 1963. 
 
VELHO, Gilberto. Observando o Familiar. In: NUNES, Edson (Org.). A aventura 
sociológica: objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa social. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1978, p. 36-46. 
 
WACHOWICZ, Ruy. História do Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial, 2002. 
 
WACQUANT, Loïc. Três premissas perniciosas no estudo do gueto norte-americano. 
Mana – Estudos de Antropologia Social, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 145-161, 
1996. 
 
WELLER, Wiviam. Karl Mannheim: um pioneiro da sociologia da juventude. In: XIII 
CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, XIII., Recife, 2007. Anais… Recife: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, 2007. 
 
WILLIS, Paul. Aprendendo a ser trabalhador: escola, resistência e reprodução 
social. Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 1991. 
 
WIRTH, Louis. O urbanismo como modo de vida. In: VELHO, Otávio (Org.). O 
fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, p. 90-113. 
 
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. 
In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos 
estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 05-73. 
 


