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A discussão central proposta neste ensaio segue no sentido de problematizar 

algumas cenas cotidianas colhidas junto a turmas de quarta série do ensino fundamental, 

no ano de 2008, em três escolas da rede pública e privada da cidade de Porto Alegre/RS. 

A pretensão é refletir o que essas cenas cotidianas, as marcas corporais e culturais e as 

falas dos alunos sugerem sobre o modo como esses estudantes vêem a si mesmos, com 

vistas a perceber e problematizar o fenômeno da juvenilização da cultura no âmbito 

escolar. 

Tal preocupação expressa a intenção de questionar a tendência de algumas 

instituições em definir homogeneamente os sujeitos das primeiras séries do ensino 

fundamental a partir das culturas da infância e da noção de aluno. Pautadas pela 

cronologização etária que estrutura o funcionamento escolar, parece estar havendo uma 

insistência em rotular esses sujeitos como “as crianças”, adotando-se as culturas infantis 

como traço específico que define a organização do trabalho e o currículo.  

De outra parte, tendo em vista a constatação de que no contexto contemporâneo 

a juventude tem se constituído como um modelo cultural desejado por todas as 

gerações, contribuindo para um movimento de antecipação e prorrogação etária de 

estilos que caracterizam as culturas juvenis, cabe perguntar: será que os sujeitos das 

séries iniciais, experimentam apenas elementos das culturas da infância?  

Se os ícones juvenis se encontram espraiados na sociedade atual de tal forma que 

sujeitos, independente da idade, desejam parecer e ser jovens, será que os estudantes das 

séries iniciais são “afetados” de alguma forma por esse contexto? 

Após estas primeiras aproximações, propõem-se um percurso de escrita que 

apresenta, inicialmente, algumas considerações a respeito do modo como as instituições 

escolares vêm definindo, homogeneamente, os sujeitos das séries iniciais.  

Num segundo momento expõe-se algumas contribuições dos estudos sobre 

culturas juvenis, os quais discutem a ideia de “juvenilização da cultura”, contribuindo 

para pensar o que se passa quando identificamos indícios de antecipação e de 

prorrogação das práticas, estilos de vida e consumo associadas à juventude junto a 

pessoas de diferentes idades, na contemporaneidade. 
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Apresenta-se, então, alguns aspectos colhidos em observações realizadas em três 

turmas de quarta série de diferentes escolas da cidade de Porto Alegre/RS. 

Finalizando, são tecidas algumas considerações conclusivas no intuito de lançar 

novas reflexões e possibilidades de outros olhares às cenas cotidianas presenciadas no 

espaço escolar. 

 

Sujeitos das séries iniciais: alunos-criança?  

 

Em muitas instituições escolares parece estar se mostrado como senso comum 

nas séries iniciais do ensino fundamental, a percepção de que os sujeitos de 1ª a 4ª séries 

compartilham unicamente elementos das culturas da infância1. Via de regra, tem-se 

concebido esses sujeitos como um conjunto mais ou menos unificado, com necessidades 

e características semelhantes, caracterizados por uma determinada faixa etária e 

rotulados como “as crianças”. A partir do pressuposto de que a cultura das séries iniciais 

é uma cultura infantil, o conhecimento e as estratégias pedagógicas são também 

didatizados com vistas a um aluno-criança.  Isso se dá de modo tão expressivo que 

reverbera, inclusive, nas séries iniciais da EJA (Educação de Jovens e Adultos), quando 

também é possível observar processos de “infantilização” das práticas e da organização 

do trabalho e do currículo.  

Este tipo de associação é visto, muitas vezes, de modo naturalizado. Da mesma 

forma é comum perceber-se com naturalidade os termos infância, criança, aluno e 

escola.  Porém, tal naturalidade esconde o caráter histórico e não-natural destas 

denominações. A infância, assim como a escola e a noção de aluno, não são produtos da 

“natureza” e sim construções históricas, sociais e culturais próprias da modernidade.  

O pesquisador argentino Mariano Narodowski (1998) em suas pesquisas sobre o 

tema da infância na pedagogia, busca descrever de forma breve a transição da antiga à 

moderna concepção de infância. O autor afirma que até o século XIII ou XIV não 

existiam na cultura ocidental sentimentos de infância. Tomando os estudos de Ariès, 

Narodwski (1998) destaca que as crianças não eram queridas nem odiadas, eram 

simplesmente inevitáveis; participavam junto com os adultos de atividades produtivas, 

lúdicas e educacionais; não se diferenciavam dos mais velhos, sequer pelo vestuário ou 

pelos trabalhos que exerciam, ou ainda, pelas coisas que diziam ou deixavam de dizer.  

                                                 
1 O conceito de culturas da infância encontra-se especificado na página 6 deste ensaio. 
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Já a partir do século XIV, começam a se destacar dois sentimentos de infância: 

um percebido nas atitudes das mães e das amas que cuidavam das crianças, através do 

qual se reconhece a especificidade da criança, expressando a dependência dela em 

relação ao adulto e sua necessidade de proteção. O outro sentimento emerge com o 

interesse psicológico e a preocupação moral em relação à infância. Isto é,  

 

O outro sentimento surge com o interesse pela infância, mas como objeto de 
estudo e normalização, sendo os pedagogos os sujeitos destacados nesse 
processo e a escola, ou melhor o processo de escolarização, o cenário 
observável desse interesse. (NARODOWSKI, 1998, p. 172)  

 

Enquanto o antigo sentimento (ou ausência de) implica uma visão da criança 

como adulto em miniatura, a partir dos séculos XV e XVII vislumbra-se uma mudança 

significativa: os pequenos passam a ser fonte de amor, ternura, compaixão, carentes de 

cuidado e proteção. Cria-se a infância moderna cujas características, no Ocidente, 

podem ser descritas a partir da heteronomia, da dependência e da obediência ao adulto 

em troca de proteção.  

Para Narodowski, a modernidade produz, assim, o corpo infantil. O nascimento 

da infância (entenda-se aqui sua construção moderna) traz consigo o necessário 

afastamento da criança em relação ao mundo e a vida cotidiana dos adultos, afastamento 

que implica um passo constitutivo na conformação da infância como novo corpo. Corpo 

para ser amado e educado, que requer a criação de núcleos nos quais o sentimento e a 

consciência destes deveres de amor e educação se tornem unidades básicas de 

integração: a família e a escola (NARODOWSKI, 1994).  

  Escola e infância são fenômenos históricos que ocorreram de forma simultânea 

e interelacionados, durante a modernidade. Com o gradativo afastamento da criança dos 

“lugares” e atividades adultas, outros cenários têm de ser produzidos para esse novo 

sujeito: a instituição escolar é o dispositivo criado para encerrar a infância. Por outro 

lado, a escola ao encerrar as crianças, não só as “isola” do mundo adulto, como, através 

de sua dinâmica, sua estrutura e seu discurso reverbera suas características de 

heteronomia e dependência, ajudando a construir esse sujeito.  

A estrutura da escola moderna2, criada a partir dos colégios, fundamentada nos 

princípios de ordem e disciplina, na regulamentação social do tempo das crianças, com 

                                                 
2 A estrutura da escola moderna, introduzida pelos colégios, produziu uma organização escolar 
estruturada mediante o ritual de disposição de classes, alunos distribuídos por faixas de idade e por graus 
de aprendizado, bem como a demarcação de uma temporalidade muito específica que delimita as horas de 
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vistas a obter certos resultados morais e culturais nas novas gerações, contribuiu, no 

entanto, para a construção de um único tipo de criança e de infância: a infância escolar. 

Ao encerrar a infância em seu espaço, a escola cria a criança-aluno. 

 
A infância construiu em parte o aluno, e este construiu parcialmente a infância. 
As duas categorias pertencem e aludem a mundos nos quais se separam os 
menores dos adultos (a infância da maturidade e o aluno da pessoa 
emancipada); isso constitui uma característica das sociedades modernas: ser 
escolarizado é a forma natural de conceber aqueles que têm a condição infantil.  
(SACRISTÁN, 2005, p. 14) 
 

Nos termos da análise de Narodowski (1998), o que se observa são dois 

fenômenos complementares: de um lado a infância é a chave da existência da pedagogia 

enquanto discurso e, de outra parte, há uma impossibilidade de compreender o processo 

de construção de uma infância moderna sem considerar este discurso – assim, como o 

da psicologia infantil e da pediatria – que operacionaliza e fornece sentidos sobre a 

infância. Neste contexto é que a pedagogia e a psicologia educacional constroem o 

conceito de aluno. 

Dessa perspectiva, pode-se aferir que para o discurso pedagógico a questão 

consiste em situar os sujeitos na posição de aluno, baseando-se na condição “natural” de 

que são crianças. E a partir daí, assume-se que a posição de aluno implica, por sua vez, 

em maior ou menor grau, a posição de infante. De tal modo que quem se constitui na 

posição de aluno, independente de sua idade, fica situado nesta posição como se fosse 

necessariamente, criança (NARODOWSKI, 1998).  

É neste sentido que entendo que a noção de aluno acaba legitimando um único 

modo de ser criança, o qual compreende os sujeitos reduzidos à condição homogênea 

em que todos são considerados igualmente como “alunos”, independente do gênero, da 

idade, meio social de origem, das vivências e relações que cada um experimenta.  

Concebe-se o sujeito apenas a partir de uma identidade parcelar e fixada no 

sujeito educacional e não se leva em conta a perspectiva da totalidade do ser social e 

cultural. Trata-se de caracterizar os indivíduos reduzindo-os à sua inserção no meio 

escolar. Tal lógica dá ênfase às características cognitivas e comportamentais, que levam 

                                                                                                                                               
cada atividade da rotina escolar. Diferenciando-se expressivamente das escolas que já se faziam presentes 
durante a Idade Média, nas quais o ensino era marcado, de modo geral, pela ausência de graduação 
sistemática e de exames metódicos, mistura de idades, o estudante não se encontra em controle contínuo 
do mestre, inexistência da divisão de classe; e pela dispersão, isto é, não havia um único estabelecimento 
educacional (PETITAT, 1994). 
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à rotulação e etiquetação dos sujeitos como bons ou maus alunos, obedientes ou não, 

disciplinados ou indisciplinados.  

Assim, desconsidera-se que os alunos chegam à escola “marcados pela 

diversidade, reflexo dos desenvolvimentos cognitivo, afetivo e social, evidentemente 

desiguais, em virtude da quantidade e qualidade de suas experiências e relações sociais, 

prévias e paralelas à escola” (DAYRELL, 1996, p.140). Ignora-se, a pessoa em suas 

múltiplas identidades, as relações estabelecidas nas vivências dos alunos que ocorrem 

fora da escola, desarticulando o conhecimento escolar de suas vidas, compreendendo os 

processos formativos e educacionais vinculados apenas à instituição escolar. Persiste 

uma cultura em que os alunos se caracterizam pela homogeneização (são vistos apenas 

como alunos), pela etiquetação (as distinções são produzidas a partir de esteriótipos 

como bom ou maus alunos, obedientes ou não, etc.), desconfiança (só agem 

corretamente se são constantemente vigiados) e pela meritocracia individual (todos os 

“ganhos” são reflexo de méritos individuais e não estão relacionados com aspectos 

socioculturais do sujeito) (CORREA, 2002). 

 Sem considerar os sujeitos em sua multiplicidade social e cultural, essa 

perspectiva homogeneizante se traduz em um processo de ensino/aprendizagem pautado 

na homogeneidade de ritmos, estratégias e propostas educativas para todos. Nas séries 

iniciais, isso se expressa na afirmação de que as instituições escolares têm concebido 

homogeneamente os sujeitos como alunos e como crianças, pautadas pela 

cronologização etária, pela noção uniformizante de aluno e baseadas, de modo geral, em 

uma concepção moderna de infância.  

É pertinente ressaltar, no entanto, que a infância que a modernidade, procurou 

produzir como única, homogênea, obediente, dependente, temerosa, vigiada não dá 

conta de expressar a pluralidade de infâncias possíveis e reais. Por entender que as 

crianças que chegam à escola estão atravessadas por experiências múltiplas, proponho 

conceber infância a partir do conceito de culturas da infância, acepção proposta por 

Manuel Jacinto Sarmento (2005), que a define da seguinte maneira:  

 

As culturas das crianças são “um conjunto estável de actividades ou rotinas, 
artefactos, valores e ideais que as crianças produzem e partilham em 
interacção com os seus pares” (Corsaro & Eder, 1990). Estas actividades e 
formas culturais não nascem espontaneamente; elas constituem-se no mútuo 
reflexo das produções culturais dos adultos para as crianças e das produções 
culturais geradas pelas crianças nas suas interacções. Não são, portanto, 
redutíveis aos produtos da indústria para a infância e aos seus valores e 
processos, ou aos elementos integrantes das culturas escolares. São acções, 
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significações e artefactos produzidos pelas crianças que estão profundamente 
enraizados na sociedade e nos modos de administração simbólica da infância 
(de que o mercado e a escola são integrantes centrais, a par das políticas 
públicas para a infância). (Ibid., 2005, p. 13) 

 

 Ao consideramos que as experiências infantis não estão reduzidas àquelas 

vividas no âmbito da escola, que estão determinadas pelo viver, estou propondo superar 

a dimensão homogeneizante e massificadora da noção de aluno, de modo a dar 

visibilidade às diferenças, considerar que cada indivíduo possui uma historicidade, da 

qual emergem diferentes valores, sentimentos, visões de mundo, desejos, bem como 

diferentes modos de agir, pensar. Esta outra forma de conceber os sujeitos-alunos 

implica percebê-los como sujeitos socioculturais, que se constituem engendrados nas 

inúmeras experiências sociais vividas nos mais diversos espaços e contextos. 

(DAYRELL, 1996). 

Estas discussões tornam-se fundamentais para problematizarmos aquilo que vem 

se mostrado como senso comum nas séries iniciais, em muitas escolas. Caracterizando 

todos os indivíduos de 1ª a 4ª séries homogeneamente como as crianças, demarcam-se 

os comportamentos e as aprendizagens que a instituição concebe como válidos e 

admissíveis para este conjunto de séries. Esta visão, no entanto, pode levar a uma 

compreensão limitada de quem sejam os estudantes das séries iniciais. Cria-se um senso 

comum de que são todos parecidos, apresentam os mesmos desejos, têm os mesmos 

gostos, atitudes e vivências. A forma escolar torna-se mais forte e significativa que os 

próprios sujeitos. Deste modo, os rituais de passagem, por exemplo, da infância para a 

adolescência, são marcados pela entrada em determinada série, ou rigidamente pela 

idade, muito mais que pela experimentação de elementos das culturas juvenis.  

E importa sinalizar aqui o modo como esses aspectos se reproduzem na 

instituição, em especial a homogeneização dos sujeitos alunos e questionar: há lugar 

para pensá-los em sua diversidade?  Será que a escola tem disposição para ver e acolher 

seus alunos “reais”?  

 

Culturas juvenis: estilos que ultrapassam definições de idade 

 

Se partirmos do pressuposto de que algumas instituições têm definido 

homogeneamente os sujeitos das séries iniciais, baseadas no critério etário que estrutura 

o funcionamento escolar, insistindo em etiquetar esses sujeitos como “as crianças”, sem 
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considerar que nem sempre experimentam apenas elementos das culturas da infância, 

então, parece pertinente entender o que se passa com as culturas juvenis na 

contemporaneidade, mais especificamente, no que tange as definições de jovem pelo 

critério de idade. 

Os atributos, símbolos, representações e práticas sociais considerados para 

determinar o que é ser jovem, são definidos a partir do estabelecimento de critérios 

partilhados por uma sociedade, ou grupo social.  A maneira como se fala da juventude, 

as imagens que se produzem sobre ela, os valores que lhe são conferidos, são o que 

constituem os seus significados. Deste modo, “ser jovem” é uma maneira prioritária de 

definição cultural. Refere-se à construções culturais, situadas temporal e historicamente, 

não sendo o seu significado igualmente compartilhado em diferentes épocas, em 

distintas sociedades e até mesmo para grupos culturais diferentes em uma mesma 

sociedade.  

A noção de juventudes que fundamenta a escrita deste ensaio baseia-se, 

principalmente, nos estudos do antropólogo espanhol Carles Feixa (2006). Segundo este 

autor a noção de juventudes que subsidia o conceito de culturas juvenis, está pautada na 

ideia de diversidade e singularidade. Singularidade expressa pelo fato de os indivíduos 

viverem um período específico do ciclo da vida, num determinado momento histórico e 

cultural. E diversidade, que sublinha a heterogeneidade interna implícita nesta categoria, 

o que justifica a opção pelo uso do termo no plural, bem como demarca os muitos 

modos de ser jovem.  

Para Carles Feixa (2006) ser jovem expressa identidades que se articulam com 

outras. Ou seja, trata-se de identidades que dependem do meio social, do território, da 

idade, da classe, da etnia, do gênero, da geração, das relações que se estabelecem no 

âmbito da sociedade mais ampla, no âmbito inter e intrageracional. 

Outro aspecto importante a ser considerado, é que hoje é possível perceber 

culturas juvenis que transcendem um grupo de idade e que passam a ser vividas e 

experimentadas também por outras gerações.  

A dissolução das referências cronológicas para a definição de juventude, 

caracteriza um processo de descronologização das etapas da vida (SPOSITO, 2005). Tal 

processo refere-se ao fato de que as marcas temporais que regulam a “saída da infância” 

ou a “entrada na vida adulta”, não obedecem necessariamente uma cronologia. Os 

modos de acesso à cultura juvenil ou à cultura adulta, bem como a sua apropriação se 
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dão no viver, ocorrem no âmbito das experiências vividas por cada um em cada 

contexto sociocultural, e não pela chegada em uma determinada idade.  

Como sugere Melucci (1997, p. 13), “as pessoas não são jovens apenas pela 

idade, mas porque assumem culturalmente a característica juvenil através da mudança e 

da transitoriedade”.  Assim, começam a se estabelecer movimentos “transgeracionais”, 

isto é, atributos e práticas identificados como culturas juvenis passam a extrapolar 

limites etários (FEIXA, 2006) e novas culturas juvenis vão sendo inventadas. 

 

Juvenilização da cultura: definições e questionamentos 

 

O fato de pessoas, independente da idade, assumirem-se ou identificarem-se 

culturalmente com características ou atributos juvenis nos dá notícias de um fenômeno 

que vem sendo chamado de juvenilização da cultura. Tal fenômeno diz respeito à 

percepção do jovem como um modelo cultural para todas as gerações. Segundo o 

pesquisador Paulo Carrano (2000), na sociedade contemporânea o ideal de juventude 

tornou-se um  

 

modelo gerativo de identificações (Morin, 1975), ou seja, um verdadeiro 
modelo cultural (Peralva, 1997) para todas as gerações que são simbólica e 
materialmente levadas ao rejuvenescimento estético e psicológico, sob pena de 
serem condenadas ao exílio simbólico da obsolescência corporal programada. 
(CARRANO, 2000, p.22)  

 

Atributos associados às idéias de juventude como beleza, saúde, estilos de 

vestimenta, acessórios e práticas identificadas como juvenis ganham força e relevância 

cultural na sociedade contemporânea. Tornam-se ícones desejados por todos os 

indivíduos, independente da faixa etária a que pertencem. Pautam escolhas, modos de 

ser e fazer. 

Para o pesquisador argentino Miguel Abad (2003), atualmente  

 

ser jovem tornou-se prestigioso, pois, no mercado dos signos, aqueles que 
expressam juventude são altamente cotizados, e o intento de parecer jovem, 
recorrendo à incorporação dos signos que caracterizam o juvenil, dá lugar a 
uma modalidade do jovem independente da idade e que podemos chamar de 
juvenilização da cultura, ou seja, a aquisição e exibição do juvenil como 
diferença, colocado no lugar mais visível socialmente, isto é, no próprio corpo. 
(Ibid., p. 27) 
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Abad (2003) afirma ainda que esta juvenilização da cultura é percebida não só 

no sentido de um prolongamento etário das práticas e estilos de vida juvenis, mas 

também no sentido de uma antecipação: 

  

A infância quase que desapareceu, encurralada por uma adolescência que 
desponta muito cedo. E a juventude se prolonga até depois dos 30 anos, o que 
significa que quase um terço da vida, e um terço da população tem esse rótulo, 
impreciso e convencional como todos, mas simbolicamente muito poderoso. 
(Ibid., 2003, p.24) 

  

Essas definições contribuem para o entendimento de que os modos de acesso às 

culturas juvenis, bem como a sua apropriação não estão determinados pela chegada a 

uma idade, ou pelo pertencimento a uma faixa etária específica, mas ocorrem no âmbito 

das experiências vividas pelos sujeitos em contextos socioculturais diversos, afetados 

pela difusão da juventude como signo de prestígio.  

Outros autores, ainda, como o antropólogo espanhol Carles Feixa (2006), 

definem a idéia de juvenilização como o culto ao jovem e a constituição da juventude 

como “idade da moda” (Ibid., p. 52), aspectos que se traduzem, segundo o autor, em 

uma tendência característica da sociedade pós-industrial.    

A pesquisadora Rosa Maria Bueno Fisher (2002) faz referência a este fenômeno, 

porém através de outra terminologia: “juvenescimento da sociedade” (Ibid. p. 136).  

Segundo esta autora, Eric Hobsbawn, numa publicação datada de 1995, já anunciava 

que “desde meados do século XX temos aprendido que estes são tempos em que a 

figura que se impõe, em termos culturais sobretudo, é a figura do jovem” (Ibid. p. 136). 

Tal processo de juvenescimento aponta para o fato de que “nos mais diferentes setores 

da vida social, é o jovem aquele que pauta as escolhas, aquele que orienta as decisões, 

aquele que está no topo, aquele que é o ponto de chegada máximo” (Ibid., p. 137).   

Fischer sinaliza vários indicadores desta valorização da figura jovem na 

sociedade contemporânea: no âmbito do mercado de trabalho, as escolhas por 

profissionais mais jovens predominam; programas televisivos, de rádio, bem como 

revistas são voltados prioritariamente para o público jovem; a arquitetura de espaços 

como dos shoppings centers é organizada cada vez mais a partir de características que 

“sintetizam uma série de ‘qualidades’ ensinadas e aprendidas sobre ser e estar jovem na 

sociedade de nossos tempos” (Ibid., p. 137) como a permanente desorientação, certa 
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liberdade de trânsito, desordem, etc. E, ainda, a centralidade do corpo jovem, do “corpo 

belo, cuidado, tratado e feito permanentemente jovem” (FISCHER, 2002, p. 138) ganha 

lugar de identidade de forma expressiva em nossos tempos.  

As reflexões acerca destas questões apresentam algumas implicações 

importantes para a educação. O que significa para a organização escolar considerar que 

a juventude e suas características podem ser assumidas por sujeitos cada vez mais 

novos?  

Se por um lado, na vida social e cultural está havendo a descronologização e a 

juvenilização da cultura, por outro a forma escolar insiste em se assentar na 

classificação etária dos indivíduos, percebendo-os somente segundo sua dimensão de 

alunos. Mais do que isso, a partir do momento que se torna visível que há uma cultura 

juvenil, que pode (e é insistentemente proposta, prescrita e imposta pela indústria 

cultural) ser assumida e apropriada pelos sujeitos independentemente da idade, será que 

a tendência das instituições escolares em uniformizar o projeto pedagógico das séries 

iniciais como uma cultura da infância se justifica? Numa sociedade em que a figura 

jovem, seus estilos, símbolos, atributos, exprimem a “idade da moda”, será que os 

sujeitos das séries iniciais são “afetados” de alguma forma por esse contexto? 

É com bases nestes questionamentos e considerações que debruçou-se sobre 

algumas cenas cotidianas, marcas corporais e culturais e falas de alunos, colhidas 

durante observações em escolas no ano de 2008.  

 

Juvenilização da cultura: o que isso tem a ver com 4ª
s
 séries? 

 

Escolheu-se como foco de atenção da investigação empírica sujeitos de quarta 

série3 por considerar este momento como “observatório privilegiado” para a discussão 

aqui proposta. Trata-se de uma série na qual, geralmente, os professores não esperam se 

deparar com adolescentes, como é o caso da quinta série, por exemplo, mas pressupõem 

a presença de sujeitos que, usualmente, são identificados com uma idéia de infância.  

                                                 
3 Cabe ressaltar que, mesmo com a inclusão de mais um ano no Ensino Fundamental, o que acarreta 
mudança nas denominações utilizadas para designar as diferentes classes ou séries, nos encontramos em 
um momento de transição. Por isso, mesmo que tenha iniciado este processo de mudança, a relação com a 
divisão por séries ainda permanece. Também em escolas cicladas onde, há outra configuração e outra 
denominação das séries, há a correspondência ciclo-série, de modo que ainda se tem a dimensão de qual 
série se está cursando.  
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Optou-se por realizar observações em turmas de quarta série de diferentes 

escolas de Porto Alegre/RS, inseridas em contextos sociais diferenciados, a fim de que 

se pudesse observar uma diversidade de experiências. Desse modo, foram realizadas 

observações em uma escola pública estadual, outra pública municipal e em uma escola 

particular. Em cada escola foram feitas quatro visitas a uma turma de quarta série. Além 

do exercício sistemático de observação, cujo registro contou com a elaboração de um 

diário de campo, durante as visitas também foram realizadas algumas conversas 

informais com estudantes e professores.  

Apresentam-se a seguir alguns indícios colhidos na interação com as turmas, 

para por sob suspeita o pressuposto de homogeneização das turmas de quarta série, que 

as considera compostas somente por alunos-crianças.  

 

Como narram a si mesmos 

Nos três contextos, ficou presente tanto a diversidade como a ambivalência das 

narrativas dos alunos. Diversidade porque suas falas indicam que percebem a si mesmos 

de diferentes modos, isto é, uns parecem se identificar mais como crianças, outros como 

adolescentes ou pré-adolescentes. Ambivalência porque, em alguns casos, um mesmo 

sujeito, independente de se considerar criança ou adolescente, demonstrou proximidade 

tanto com elementos das culturas infantis como das culturas juvenis, em diferentes 

situações.  

 Mesmo levando isso em consideração, o fato é que nos três contextos foram 

encontradas narrativas que sugerem que alguns sujeitos de quarta série, com idades 

entre 10 e 11 anos, não se vêem como crianças. Esses elementos podem ser percebidos 

nas falas de alguns alunos, quando em conversa informal, responderam à questão “Você 

se acha criança?”: 

Eu não! [Então o que você é?] Não sei... mas criança eu não sou, porque não brinco 
mais de pega-pega e essas coisas. Eu passo meu tempo jogando bola contra o muro, 
jogando computador, essas coisas. [E quando você deixou de ser criança?] Sei lá, acho 
que desde os 9 anos, porque eu estava na praia e passava o tempo todo em lan house e 
na pista de skate. (menino,10 anos, Escola Estadual ) 
 

Claro que não! Somos pré-adolescentes. [E o que é ser pré-adolescente?] É brincar de 
verdade e conseqüência4. (risos) Mostram-se um pouco envergonhados, sem saber o 
que dizer. (meninas e meninos de 10 anos, apenas um de 11 anos, Escola Particular) 

                                                 
4 Verdade ou conseqüência: Brincadeira ou jogo em que todos ficam dispostos em círculo. O objetivo é 
fazer perguntas ou pagar uma prenda. No centro da roda gira-se uma garrafa (ou qualquer objeto). A 
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Eu não. Sou adolescente, pois já sou maior de idade. [E que coisas de adolescente você 
faz?] Ah! Não sei! [E que coisas de criança você fazia, que não faz mais?] Brincar de 
carrinho. Agora eu só jogo bola. (menino, 11 anos, Escola Municipal) 
 

Preocupações e temas de interesse 

Foi possível observar preocupações e temas de interesse, presentes em algumas 

cenas e falas de alguns estudantes, que podem ser entendidos como elementos próximos 

das culturas juvenis. Abaixo, apresento alguns elementos observados neste sentido. 

Questões relacionadas a namoro, beijar, ficar5e gostar de alguém foram assuntos 

recorrentes nas conversas de alguns alunos nas três turmas observadas. Estes temas 

foram pauta de conversas paralelas, discussões e até mesmo de conflito entre os alunos.  

Entrei no msn ontem e falei com ele. Tu me achas bonita ou feia? E ele disse: ‘Eu te 
pegaria’! AAA! (Risos) (meninas de 10 e 11 anos, Escola Estadual) 
 
Lista com nomes de meninas. Ô meu a 1ª [da lista], a 3ª e a 5ª são bala né? Quem é a 
1ª? Aquela baixinha lembra? Ô meu, a 4 ª é a melhor de todas. (meninos, 10 e 11 anos, 
Escola Estadual) 
 
[Eu ouvi vocês conversando sobre namoro.] Pois é, tem dois casais na sala. [Mas como 
é esse namoro?] Ah... (parece ter ficado tímida) Os pais não sabem... [Mas como é?] 
Ah! A gente se beija, selinho, né. (menina, 10 ano, Escola Particular) 
 
[Discussão entre uma menina e um menino. Não entendi o que desencadeou o conflito:] 
E tu, que ficou rindo absurdamente. 
E tu, que fica beijando no recreio. 
É verdade ou conseqüência. Pelo menos ninguém é bv e tu é. 
Ficam dizendo que são namorados, mas são umas crianças. 
[Um dos meninos que participou da brincadeira entra na discussão:] 
Pra mim acabou com sete anos a infância. 
[Professora interrompe: Hoje o comportamento foi zero! Amanhã escolherei os lugares.] 
 

Conversa entre dois meninos, a respeito de uma colega da turma: Ô cara, ela já ficou 
com o guri da outra turma? Eu acho que não, meu.  Ficou sim, o guri falou que pegou2 
ela! (meninos de 10 anos) 

                                                                                                                                               
posição em que a garrafa pára indica os dois participantes da rodada. Cada lado da garrafa (bico ou fundo) 
indica quem pergunta e quem responde.  O participante que responde, pode optar por verdade (responder 
uma pergunta) ou conseqüência (pagar uma prenda. No caso do grupo observado, as prendas eram: aperto 
de mão, abraço, beijo na boca – selinho ou demorado). 
5 Ficar (pegar): Termo definido pelos alunos como dar selinho (beijo) em outra pessoa, ficar junto, 
conversar. Entendo que seja utilizado para referir o ato de duas pessoas que “namoram”, por um período 
que pode ser um dia, um mês, ou mais, pode assumir diferentes significados conforme o grupo ou 
contexto social. 
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Tu já viu a namorada dele? É horrorosa! (risos) Ah... não é cara! Até que é bonitinha. 
(menino, 10 anos, Escola Municipal) 
 

Ao serem questionados a respeito de gosto musical e preferências de programas 

televisivos, muitos sujeitos das três turmas fizeram referência a estilos marcadamente 

associados às culturas juvenis e não às culturas da infância. Destacam-se as indicações 

de estilos musicais como rock, funk e pagode e programas de TV como filmes de terror, 

clipes musicais e novelas. A título de ilustração a fala de uma menina de 10 anos é 

bastante expressiva:  

[O que você gosta de assistir?] Filmes de terror! [Você não tem medo?] Sim! (risos) 
[Não seria melhor assistir o filme da Cinderela?] Ai por favor, né! Também não 
exagera! Eu adoro assistir tudo que é para maiores de 16 anos. (Escola particular) 
 

Quando indagados sobre o que mais gostam de fazer, a maioria dos estudantes 

das três turmas não fez referência a brincar ou a brincadeiras. De modo geral, pode-se 

afirmar que os meninos destacam principalmente o “jogar bola” e as meninas, escutar 

música, conversar com as amigas. Mexer no computador (internet, msn e orkut) aparece 

como algo importante para quase todos os alunos das turmas.  

Outro aspecto que chamou a atenção foi a pouca presença de brincadeiras na 

hora do recreio. Com exceção do que foi observado na escola particular, onde o que 

prevaleceu nos momentos do intervalo foram brincadeiras como polícia e ladrão, pega-

pega, esconde-esconde, nas outras escolas, de modo geral, o que predominou foi o jogo 

de futebol entre a maioria dos meninos. Entre os demais se observou a preferência por 

ficar caminhando, sentados conversando, ou correndo.  

 

Marcas corporais e atributos físicos e estéticos 

 

A vaidade, a vontade de parecer bonita/o, a preocupação com a aparência física, 

são elementos que parecem despertar a atenção de muitos alunos, especialmente nos 

casos das turmas observadas nas escolas estadual e municipal. A escola particular 

cobrava o uso obrigatório de uniforme, talvez este aspecto possa acabar dificultando a 

visibilidade deste tipo de atributo. 

O uso de maquiagens e a “produção” foram expressões bastante freqüentes entre 

as meninas. Aspectos que puderam ser observados nas roupas, no uso de maquiagem, 

no cuidado com os cabelos (na forma como arrumam os cabelos, nos acessórios que 
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utilizam para enfeitá-los, algumas meninas tinham seus cabelos tingidos), nas unhas 

pintadas. A preocupação em “estar bonita” pôde ser percebida em diversos momentos, 

por exemplo: 

 

10 minutos antes do recreio. Estojos de maquiagem e espelhos “surgem” das mochilas. 
Retoques na sombra, no gloss, no lápis preto que salienta o contorno dos olhos. Posso 
ir no banheiro, sora? (meninas de 10 e 11 anos, Escola Estadual) 
 
Volta da educação física. Uma menina retira da mochila, pente, creme para pentear e 
começa a passar nos cabelos. Lá vai ela! Agora vai tirar a maquiagem! (risos) 
(menina, 10 anos, Escola Municipal) 
 

A preocupação estética, não parece ser um aspecto importante apenas para as 

meninas, foi observada também nos alunos do sexo masculino: cabelos com gel, muitos 

com cortes de cabelo diferentes, aparente preocupação com o modo de vestir, presença 

de acessórios como pulseiras e correntes de metal. Tais elementos que ficaram 

evidenciados nas descrições de muitos alunos, registradas no diário de campo: 

 

Cabelos tingidos de loiro bem claro; brincos dourados e grandes em forma de argola; 
olhos contornados com lápis preto, sombra; gloss nos lábios; calça colada, blusa de 
alcinha, aparecendo a barriga. (menina, 11 anos, Escola Estadual)  
 
Camiseta e calção largos e compridos. Tênis. Boné. Brinco na orelha esquerda. 
(menino, 10 anos, Escola Municipal). 
 

  

A preocupação com a “estetização” de si mesmo ficou visível e recorrente nas 

quartas séries observadas. Tais elementos trazem à tona um aspecto ligado à juventude: 

a aparência. Abad é enfático ao afirmar que “[...] não se pode deixar de lado o fato 

incontestável de que a aparência física é um dos primeiros dados registrados no bom 

senso quando se fala dos jovens. A estética, no sentido que era empregado pelos gregos 

(aisthesis,percepção), é o que predomina quando se pensa na juventude” (2003, p.27). 
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Brincos longos, barriga de fora, gostos musicais, preocupação com namoro: 

indícios de um fenômeno
6
 

 

Embora as cenas, falas, preocupações e temas de interesse anteriormente 

referidos não sejam representativos da totalidade dos estudantes das turmas observadas, 

essas manifestações sugerem que alguns sujeitos de quarta série, com idades entre 10 e 

11 anos, não se vêem como crianças.   Tanto a forma como compõem seu visual, quanto 

a forma como se narram dão notícias de uma identificação com elementos e atributos 

mais próximos das culturas juvenis. A partir disso, é possível perceber indícios do 

fenômeno da juvenilização da cultura, o que contribuiu para problematizar as limitações 

que o critério de idade pode apresentar na definição do que é ser jovem.  

Por tudo isso, importa aqui chamar a atenção para a diversidade, ou seja, numa 

mesma turma diferentes sujeitos podem experimentar diferentes modos de ser. Cada 

grupo de alunos, inscritos em diversos contextos, em determinadas práticas culturais a 

que tem acesso, em cada tempo e espaço, configuraram um grupo particular. O desafio 

para a escola e para os educadores está em saber olhar estes sujeitos como outros, para 

além da classificação como “alunos”, pensados e desejados como alunos ideais.  

Não é necessário para a escola aceitar passivamente tudo que é trazido e 

apresentado pelos jovens, até porque não é esse o papel de quem se propõe a educar. 

Mas torna-se indispensável e importante olhar para os sujeitos, não para perceber o 

quanto se distanciam daquilo que a escola representa como aluno ideal, mas para 

conhecê-los em sua diversidade, como sujeitos socioculturais, atentando para a 

importância das experiências vividas dentro e fora da escola, trazendo novos discursos e 

olhares para os sujeitos-alunos, percebendo o presente vivenciado por eles de forma 

ampliada. 

Não se trata aqui de observar se está ocorrendo uma antecipação da juventude, 

ou uma “precocidade” de algumas crianças no sentido de apontar patologias. Tão pouco 

questionar se o papel da escola é preservar a infância ou não, mas trata-se de alertar para 
                                                 
6 Verdade ou conseqüência: Brincadeira ou jogo em que todos ficam dispostos em círculo. O objetivo é 
fazer perguntas ou pagar uma prenda. No centro da roda gira-se uma garrafa (ou qualquer objeto). A 
posição em que a garrafa pára indica os dois participantes da rodada. Cada lado da garrafa (bico ou fundo) 
indica quem pergunta e quem responde.  O participante que responde, pode optar por verdade (responder 
uma pergunta) ou conseqüência (pagar uma prenda. No caso do grupo observado, as prendas eram: aperto 
de mão, abraço, beijo na boca – selinho ou demorado). 
BV: Abreviatura da expressão “Boca Virgem”. Expressão utilizada para nomear pessoas que ainda não 
beijaram na boca. 
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as implicações dos processos que uniformizam os alunos das séries iniciais. Trata-se de 

enfatizar a diversidade, que transcende o pertencimento a uma série ou faixa de idade e 

diz respeito, às experiências vividas dentro e fora do espaço escolar. Só assim será 

possível pensar um projeto pedagógico que efetivamente tire os sujeitos da 

invisibilidade e os reconheça como protagonistas.  

 

Referências 

 
ABAD, Miguel. Crítica Política das Políticas de Juventude. In: FREITAS, Maria 
Virgínia de; PAPA, Fernanda de Carvalho. Políticas Públicas: juventude em pauta. São 
Paulo: Cortez; Fundação Friedrich Ebert: 2003, p. 13-32. 
 
CARRANO, Paulo.  Juventudes: as identidades são múltiplas.  Movimento: Revista da 
Faculdade de Educação da UFF, Rio de Janeiro, n.1, p. 11-27, maio 2000. 
 
CORREA, Jorge Baeza. Leer Desde los Alumnos(as), Condición Necesaria para una 
Convivencia Escolar Democrática. In: Educación Secundaria un camino para el 

desarrollo humano. Santigo, CL: UNESCO, 2002.  P. 163-184. 
 
DAYRELL, Juarez Tarcisio. Escola como espaço sócio-cultural. In: DAYRELL, Juarez 
Tarcisio (Org.). Múltiplos Olhares sobre Educação e Cultura. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 1996, P. 136-161.  
 
FEIXA, Carles. De jovens, bandas y tribus. 3ª ed. Barcelona: Ariel, 2006. 
 
FISCHER, Rosa Maria Bueno. Mídia, Juventude e Disciplina: sobre a produção de 
modos de ser e estar na cultura. In: XAVIER, Maria Luisa Merino (org.). Disciplina na 
escola: enfrentamentos e reflexões. Porto Alegre: Mediação, 2002, p.135-144. 
 
MELLUCI, Alberto. Juventude, tempo e movimentos sociais. In: Juventude e 
Contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação. São Paulo: ANPED, Número 
Especial: n. 5: mai/jun/jul/ago e n. 6: set/out/nov/dez, 1997, p. 5-14. 
 
NARODOWSKI, Mariano. Adeus à infância: e à escola que a educava. In: SILVA, 
Luiz. Heron. (Org.). A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis: Vozes, 
1998. p. 172-177. 
______. Infancia y poder. La conformación de la Pedagogia Moderna. Aique Grupo 
Editor: Buenos Aires, 1994. 
 

PETITAT, André. Produção da escola/produção da sociedade: análise sócio-histórica 
de alguns momentos decisivos da evolução escolar no ocidente. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994.  
 

SPOSITO, Marília. Algumas reflexões e muitas indagações sobre as relações entre 
juventude e escola no Brasil. In: ABRAMO, Helena; BRANCO, Pedro Paulo Martoni. 



 17 

Retratos da juventude brasileira: análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: 
Perseu Abramo, 2005, p. 87-127. 


