
 

 

 

            
 

3333 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

NÁDIA JANE DE SOUSA  

 

 

GLOBALIZAÇÃO, TECNOLOGIA E MÍDIAS:  

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO ESTAR-JUNTO JUVENIL NA 
CONTEMPORANEIDADE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOÃO PESSOA, PB 

2010 

 



 

 

 

 

NÁDIA JANE DE SOUSA 

 

 

 

GLOBALIZAÇÃO, TECNOLOGIA E MÍDIAS: 

 ELEMENTOS CONSTITUINTES DO ESTAR-JUNTO JUVENIL NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Educação do Centro de 

Educação da Universidade Federal da 
Paraíba (PPGE/UFPB) na linha de pesquisa 

Fundamentos e Processos em Educação 
Popular, como exigência institucional para 

a obtenção do título de Doutor em 
Educação. 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. EDNA GUSMÃO DE GÓES BRENNAND 

 

 

 JOÃO PESSOA, PB 

 

 2010 

 

 



 

 

 

NÁDIA JANE DE SOUSA 

 

GLOBALIZAÇÃO, TECNOLOGIA E MÍDIAS:  

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO ESTAR-JUNTO JUVENIL NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 
 
Tese apresentada como 
requisito parcial para a 

obtenção do título de Doutor, 
pelo Programa de Pós-

graduação em Educação da 
Universidade Federal da 
Paraíba. 

Aprovada em   14/10/2010 

 BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________________ 

Profª. Drª. Edna Gusmão de Góes Brennand (CE/UFPB) 

Orientadora 

 

___________________________________________________ 
Prof. Dr. Charliton José dos Santos Machado 

 (CE/UFPB) 

 

___________________________________________________ 
Prof. Dr Adriano Azevedo Gomes de Leon 

 (CCS/UFPB) 

 

___________________________________________________ 
Prof. Dr. Cláudio Cardoso De Paiva 

 (PPGC/UFPB) 

 

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria das Graças P. C. de Souza 

(PPGED/UFRN) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...o fim dos homens é morrer e o melhor 
deles é a vida contada e por contar” (José 

Saramago). 

À minha vó (in memorian) e a Cauê, dedico. 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

O “estar-junto com”, temática discutida ao longo do trabalho que 

ora apresento, também se constituiu força motriz em sua constituição. No 

movimento do “fazer a tese”, eminentemente “solitário”, não é possível 

desconsiderar os muitos “personagens” que rondaram meu cotidiano e 

que contribuíram de maneira direta ou indireta para sua feitura, fazendo-

o, portanto, um trabalho coletivo. Pensando assim, gostaria de destacar 

alguns desses “personagens” que acompanharam esse percurso. 

Agradeço à minha família - meus pais, meus irmãos e a todos que 

dela fazem parte - por considerá-los, a princípio, minha primeira “tribo”, 

de onde saio e para onde volto continuamente, na certeza do abraço 

incondicional sempre. 

 A Cauê, que nasceu quando do meu ingresso no Doutorado e com 

quem busquei exercitar “o instante eterno”; acompanhar seus primeiros 

passos, palavras, gestos e aprendizagens foi/é imperdível. 

À profa. Edna Brennand, cuja mediação foi sobremaneira importante 

nos “vai e vêm” necessários e, às vezes, “dolorosos” desse percurso. 

Aos colegas da turma 26, pela possibilidade do encontro e da 

convivência, embora breve. Em especial, faço referência a Arisdélia, Da 

Luz, Ivete, Cida, Almir e Leônidas, pelo compartilhar de idéias, 

sentimentos, emoções, muitas delas possibilitadas pelo prazer da 

gastronomia. 

A Almir e a Leônidas, pelo bom humor, pelo cuidado com o outro e 

por “estar/com” eles. 

 Aos professores Charliton, Afonso, Zé Neto, Windyz e Jarry, com os 

quais ampliei e fortaleci meu universo teórico, e aos demais docentes do 

PPGE, por envidarem esforços para o fortalecimento deste programa. 

A todos os funcionários do PPGE que, nos “bastidores” de suas ações 

cotidianas, fazem a “roda girar”. 



 

 

 

Aos jovens da dança de rua de Cajazeiras, pela receptividade, 

disponibilidade, alegria e pelo carinho com que sempre me receberam. 

À Socorro Queiroga, pelas contribuições e interlocuções mais que 

acadêmicas. 

 À Nísia Luciano e a Mariza, pelas revisões das normas gramaticais e 

da ABNT, respectivamente. 

Aos meus amigos, em especial, Isabela, Luciane, Thalyta, Gabi, com 

os quais compartilhei momentos agradáveis, indispensáveis para renovar 

a vida e lhe dar mais fôlego. 

Ao longo desse percurso, a vida transcorreu com o que ela tem de 

imprevisibilidade, conflitos e prazeres. As trocas estabelecidas me fizeram 

crescer em várias dimensões. Por essa razão, me sinto grata por poder 

estar neste tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

Discutem-se, aqui, a temática da juventude e seus agrupamentos, 

apontando “outro” modo de estar-junto, potencializador de socialidade. 

Para tanto, partiu-se de um grupo de jovens praticantes da dança de rua 

da cidade de Cajazeiras, PB. Tendo como eixo teórico e metodológico a 

sociologia compreensiva de Michel Maffesoli, o estudo buscou identificar e 

analisar os elementos socioculturais e educacionais que constituem e são 

constituintes da prática desses jovens.  A pesquisa, portanto, demonstra a 

dança de rua como uma vivência educativa, caracterizando-se como um 

modo de estar-junto dos jovens nela envolvidos. Esta vivência, contudo, 

traduz a dinamicidade e a pluralidade de um mundo em constante 

ebulição social, que se reflete no cotidiano dos grupos em interação, 

constitutiva de identidades, as quais não são fixas, mas caleidoscópicas. 

Nesse sentido, questões como cultura global/local, cultura juvenil, mídias, 

identidade, reconhecimento, tribalização e educabilidades constituem 

eixos importantes para a compreensão das transformações das vivências 

sociais, especialmente entre os jovens, na atualidade. 

 
 

Palavras-chave: Globalização. Mídias. Juventude. Estar-junto. 

Educabilidades. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The theme related to youth and its gathering, pointing out “another” way 

to be together as a social enhancer, is discussed at this moment. For this 

reason, this study arose from a group of youngsters who practice street 

dance in the town of Cajazeiras, PB. Having as theoretical and 

methodological axis, Michel Maffesoli´s comprehensive sociology, the 

study aimed to identify and analyze the sociocultural   and educational 

elements which constitute and which are constituents of these 

youngsters´ practice. The research, however, demonstrates the street 

dance as an educative experience, characterized as the way youngsters, 

involved in it, found to be together. Such experience, nevertheless, 

translates the dynamicity and plurality of a world in a constant social 

movement which is reflected in the daily routine of the groups while in 

interaction, constitutive of identities which are not rigid, but kaleidoscopic. 

In this sense, matters as global/local culture, youth culture, media, 

identity, recognition, tribalization and educability compose important axes 

for understanding the changes concerning the social experiences, 

especially among the youngsters, nowadays.  

 

Keywords: Globalization. Media. Youth. Being together. Educability 
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1 INTRODUÇÃO 



 

 

 

 

 

Este estudo visa compreender a (s) forma (s) como a(s) 

juventude(s) vivencia(m) as mudanças atuais e que respostas dão à 

pluralidade de demandas sociais e culturais com as quais se depara(m).  

Os diversos apelos dirigidos a esse grupo social, ora o utilizando 

como metáfora de uma vida saudável, ativa, com “atitude” 

transformando-o, inclusive, em parâmetro a ser seguido por todos (afinal, 

não podemos parar, temos todos que ser belos e bem dispostos para 

sermos aceitos), ora apresentando os jovens como inconsequentes, 

sinônimos de violência numa sociedade anômica, torna-os importante 

referência para refletir a atual configuração societal. 

Na busca de compreender as questões acima dispostas, parto de 

um grupo específico de jovens cuja vivência em torno da dança de rua na 

cidade de Cajazeiras, PB1, apresenta-se constituída e constituinte de 

elementos socioculturais que traduzem a dinamicidade e a pluralidade do 

todo social tornando-se, portanto, uma vivência educativa, produtora de 

identidades e reveladora de um outro jeito de estar-junto.  

Desse modo, são os jovens, em seus processos interativos, que 

se interessa compreender. Segundo Maffesoli (2007a), o comportamento 

juvenil reúne um “hedonismo encarnado”, uma “desenvoltura em relação 

a certos valores estabelecidos”, uma “busca de autenticidade”, indicadores 

que são do surgimento de um novo ethos social. 

Nesse sentido, demonstro a juventude como uma categoria 

sócio-histórica que, enquanto tal, apresenta continuidades e rupturas ao 

longo do seu percurso. Continuidades porque não conseguem se despir 

                                                 
1  Cidade situada no alto sertão paraibano, a 480km de João Pessoa, capital desse 

Estado. Consta que em 2007 havia 56.051 habitantes neste município 

(fonte:http://www.ibge.gov.br/cidades) 



 

 

 

completamente de valores, de práticas cotidianas, de concepções de vida 

advindas das gerações passadas. Rupturas, porque é inegável que 

ocorrem transformações na maneira de conceber o mundo, a si próprio e 

ao outro. Os jovens refletem sua época e a nossa atual é uma sociedade 

em ebulição, conflituosa, ambígua, polifônica, polissêmica, aberta às 

infinitas escolhas humanas. 

A juventude está, pois, vinculada aos contextos sócio-históricos, 

produto das relações de força numa determinada sociedade e não se 

conforma com delimitações biológicas. Fatores como a revolução 

tecnológica e sua repercussão na organização produtiva e simbólica da 

sociedade, a oferta e o consumo cultural e o discurso jurídico, dão sentido 

e especificidade ao mundo juvenil, para além dos limites da idade. 

Ao fazer referências ao jovem na atualidade, não é possível se 

centrar, portanto, em determinado enfoque analítico, seja ele biológico, 

social ou psicológico. Como diz Carrano (2003, p. 116), “ser jovem não é 

apenas uma condição biológica, mas uma maneira prioritária de definição 

cultural”. 

Isso implica em não considerá-la como detentora de uma 

essência, de características que lhes são próprias, sendo estas resultantes 

da história e que vão variando de acordo com as formações humanas. 

Essa forma de compreender a juventude também leva em conta a 

diversidade que a constitui havendo, portanto, várias delas em um 

mesmo tempo e espaços sociais. 

Entretanto, em que pesem os diversos “modos de ser jovem”, 

há indícios de que, em sua extensa maioria, os jovens se aproximam em 

torno de protótipos. E qual a “marca” da(s) juventude(s) na atualidade? É 

o encontrar-se em torno da música, dos esportes, nos divertimentos 

coletivos, no âmbito de um estilo de vida, ou seja, através do mundo da 

cultura e da estética, que se tornam espaços de constituição de 



 

 

 

identidades. São espaços “líquidos”2 onde os jovens criam e recriam suas 

identidades de acordo com o ambiente em que se encontram. É também 

uma intensa e radical necessidade de se viver o presente. A relação que a 

juventude “líquida” estabelece com o tempo é, portanto, característica da 

condição juvenil atual.  

Sempre associada à possibilidade de construção de um “futuro 

melhor” para as gerações seguintes, havia (na modernidade sólida)3 uma 

institucionalização do curso da vida, através da qual se seguia uma 

trajetória socialmente normalizada em direção à idade adulta. Projetar o 

tempo aparecia, pois, como antídoto contra as incertezas geradas pelo 

futuro. Dessa forma, estudar, profissionalizar-se, trabalhar, casar e ter 

filhos, era um percurso definido socialmente e que, “normalmente”, todos 

deveriam seguir. Assim, havia, portanto, etapas a serem seguidas e que 

definiriam a entrada num outro universo, não mais “regado” pelas 

“transgressões” juvenis.  

Entretanto, o tempo, na atualidade, é mais temido que almejado 

e o futuro, indeterminado. Embora algumas etapas continuem sendo 

perseguidas, não há uma relação linear entre elas. Um dos aspectos 

possíveis de ser exemplificado, é que a “autonomia existencial se dissocia 

da aquisição da independência social e econômica” (LECCARDI, 2005, 

p.50). O futuro se torna, assim, espaço de experimentação, de 

possibilidades e de escolhas; converte-se também em campo fértil para o 

surgimento da ansiedade, pela impossibilidade de não darmos conta de 

fazer tudo aquilo que queremos, pelos nossos próprios limites pessoais. 

                                                 
2 Termo usado por Bauman (2001) para designar os novos contornos sociais que ora 

vivenciamos, ao qual ele denomina de “Modernidade líquida” 
3
 Termo também utilizado por Bauman que classifica a modernidade como pesada, 

sólida, imóvel, sistêmica – referindo-se ao período em que predominam a busca pela 

ordem, o planejamento, a administração científica, a destruição da ambivalência, 

marcado pelo modelo fordista de produção, a racionalidade instrumental – e a 

modernidade líquida, fluida, móvel – que prevalece nos dias atuais 
 



 

 

 

Essa vasta possibilidade de escolhas vai influenciar os indivíduos 

na construção de suas identidades. A ida ao “supermercado das 

identidades” anunciada por Bauman (2001), remete-nos à idéia de que 

pertencermos a diferentes lugares e de que precisamos nos adequar a 

eles de acordo com suas exigências. Carrano, ao fazer alusão a essa 

realidade tão presente entre os jovens, apresenta uma entrevista 

realizada pela Folha de São Paulo na década de 1990: questionado acerca 

de um piercing colocado na língua, um jovem assim se pronuncia a 

respeito do local escolhido para expor o adereço: “Se eu for procurar um 

emprego em uma loja moderna, eu mostro. Se mais tarde tiver de 

trabalhar num escritório de advocacia, eu escondo” (CARRANO, 2003, 

p.146). Essa diversidade contextual pode ser vista como provocadora de 

uma fragmentação do eu mas, segundo Giddens (2002, p. 176), pode 

promover, ao contrário, uma integração do mesmo, já que  

 

uma pessoa pode fazer uso da diversidade a fim de criar 

uma auto-identidade distinta que incorpore positivamente 
elementos de diferentes ambientes numa narrativa 

integrada. Assim, uma pessoa cosmopolita é precisamente 
aquela que consegue ficar à vontade numa variedade de 

contextos. 

 

Nesse sentido, a pluralidade de grupos e de redes às quais os 

jovens pertencem, funcionam como linguagens temporárias com as quais 

eles se identificam e mandam sinais de reconhecimento para os outros 

(MELUCCI, 1997). É o “estar-junto à toa” que conta nessa etapa do 

neotribalismo, segundo Mafesolli (1998a). Para ele, as “tribos” podem ter 

objetivos, finalidades, mas isso não é essencial; o que importa é a 

energia despendida para a constituição do grupo como tal. Assim, a 

mudança, a pluralidade das participações, a abundância de possibilidades 

e de escolhas, contribuem para debilitar os pontos de referência sobre os 

quais a identidade era tradicionalmente construída.  



 

 

 

No processo de construção da identidade dos indivíduos, que é 

constante e em permanente mudança, um aspecto não poderia ser 

deixado de fora: trata-se da influência da mídia na formulação do projeto 

do eu e no estabelecimento dos estilos de vida pois, apesar da valorização 

das relações cotidianas, do micro em detrimento do macro, há mudanças 

ligadas a influências globalizantes que afetam diretamente a constituição 

do eu. 

Não há, entretanto, uma aceitação sem oposição ao processo de 

mercantilização e esse não é um caminho de mão única, visto que os 

indivíduos reagem criativamente aos processos que interferem em suas 

vidas. Os jovens não são incapazes de reinterpretar as mensagens 

emanadas das indústrias culturais, embora seja inegável a influência das 

mercadorias na reprodução ideológica e cultural dos grupos de juventude. 

Essas reflexões constituem o corpus deste trabalho e se 

encontram diluídas e aprofundadas ao longo do mesmo. Este, como já foi 

dito, tem como foco jovens que utilizam a dança, especificamente a dança 

de rua como expressão das nuances da época em que se vive. Esses 

jovens, nas interações que estabelecem nos grupos criados, criam em 

suas vivências (e por elas são forjados) redes de educabilidades que 

contribuem para a construção de suas identidades. 

A compreensão de educação na qual se pauta este trabalho 

concebe-a como uma prática cultural não apenas circunscrita ao âmbito 

escolar, presente, portanto, na totalidade da vida social. Trata-se, pois, de 

uma visão que amplia a noção de educação, percebendo-a “como 

processo social de compartilhamento de significados, para além dos 

espaços intencionalmente instituídos para promover aprendizagens” 

(CARRANO, 2003, p. 11). 

Com efeito, o saber, antes centralizado na escola e administrado 

pelos que dela faziam (ou fazem) parte, já não circula apenas entre seus 

corredores; há uma variedade deles que se propaga por meios diversos, 



 

 

 

embora muitas vezes de forma fragmentada. Se há saberes diversos, 

ocorre que há também diferentes formas de aprender que não estão 

circunscritas ao universo enciclopédico da escola e dos livros. 

Nessa direção há que se levar em conta contextos em que as 

relações estabelecidas criam redes sociais onde se dão trocas de saberes, 

formação de valores, constituição de identidades que podem ser 

considerados espaços em que se “configura um amplo espectro de fatos 

sociais educativos” (CARRANO, 2003, p. 21). 

Seguindo tais orientações, o trabalho foi construído. Para efeito 

de apresentação dos dados colhidos e sua análise, optei por diluí-los ao 

longo de todo o texto, razão por que não há um espaço exclusivo para 

exibi-los e examiná-los com acuidade; isso ocorre em todas as divisórias 

dessa “obra”.  

Assim, no primeiro capítulo, apresento a trajetória teórico-

metodológica percorrida, discorrendo como se deu o contato com os 

grupos pesquisados, o percurso seguido para a realização do estudo, bem 

como as escolhas teóricas e epistemológicas que pautaram a feitura da 

pesquisa. 

No segundo capítulo apresento o hip hop e a dança de rua como 

fenômenos culturais juvenis advindos do processo de globalização 

econômica e cultural. Essas manifestações são discutidas e inseridas num 

contexto de intensa circulação de informações “influenciadas” pelos 

artefatos midiáticos e simbólicos possibilitados pelos avanços tecnológicos 

nos meios informacionais. 

No terceiro capítulos as questões postas na parte anterior deste 

trabalho são retomadas e acrescidas. Nesse sentido, o universo juvenil, 

em contato com as mídias das quais dispõe, na formação de uma 

sociedade envolvida com o consumo de imagens que criam identidades, 



 

 

 

vivenciadas a partir da pluralidade e diversidade que perpassam o mundo 

da estética, são temas, entre outros, aqui trabalhados.   

Posteriormente, questões como o processo de tribalização e as 

escolhas em torno de estilos que demarcam uma identidade juvenil, a 

necessidade de visibilidade e o desejo de experimentar em comum como 

formas de expressar um modo próprio de se comportar da sociedade 

atual, são trazidos à baila para discorrer sobre o estar-junto juvenil na 

atualidade. 

Por último, apresento minhas considerações finais que, na 

verdade, são in-conclusões, porque parto do pressuposto, desde o início 

do trabalho, da ausência de verdades prontas e estabelecidas, a realidade 

vista e vivenciada, apresentando-se num continuum que exige sempre 

novos olhares sem, mesmo assim, se conseguir abarcá-la por completo. O 

meu olhar de “hoje” já não é o mesmo de “amanhã” e os fenômenos 

analisados não se congelam nas teorias escolhidas para seu 

entendimento. É preciso, pois, descrever o que se vê, sem criar 

expectativas em torno de seu dever ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. DEFINIÇÃO DE ROTAS E TRAJETOS PERCORRIDOS 

 

 

2.1 Como tudo começou... 

 

Esse trabalho emergiu de minha experiência enquanto docente 

na Universidade Federal da Paraíba (hoje Universidade Federal de 

Campina Grande), no Centro de Formação de Professores, situada na 

cidade de Cajazeiras (de 1998 a 2004).  

No contato com rapazes e moças através de trabalhos de 

extensão nesse campus, verifiquei a intensa busca por parte desses 

jovens em participar de atividades culturais. Chamou-me a atenção o fato 

de que vários participantes dos projetos propostos também eram 

membros de outros grupos existentes na cidade (religiosos, de dança 

folclórica, de dança de rua). Não havia entre eles o desejo de militância 

em movimentos reivindicatórios; parecia que careciam de espaços de 

encontro, de “estar-junto à toa” (MAFFESOLI, 1998a). 

Então, a partir da necessidade de melhor direcionar os trabalhos 

com esses jovens, busquei uma literatura que me permitisse compreender 

o universo juvenil, suas nuances e, mais especificamente, as ligadas à 

cultura e à sociedade; não queria partir da escola, haja vista que meu 

interesse recaía nos espaços de encontro fora dela.  

Dos diversos grupos de jovens existentes em Cajazeiras, 

chamou-me a atenção os que se envolviam com a dança de rua. Comecei 

então a observar suas apresentações pela cidade (no teatro, na praça, nas 

escolas) e os eventos que organizavam visando o encontro de grupos dos 

municípios circunvizinhos. Perguntava-me o motivo de tamanho interesse 



 

 

 

e questionava: que fatores possibilitaram uma adesão tão expressiva a 

determinada expressão cultural? De onde vinham os ritmos, as 

performances, já que se diferenciavam dos grupos ditos “regionais”?  

 A partir dessas questões iniciais (a elas acrescidas outras), 

interessei-me por esses jovens que buscavam essa manifestação cultural 

para se encontrarem, para estarem juntos, para vivenciarem o 

“hedonismo do sensível”, como expressa Maffesoli (2005a) ao fazer 

referência à lógica relacional existente na experiência humana na 

atualidade.  

 Para além do visto buscava entender a dinâmica da sociedade 

atual tendo em vista uma atuação mais profícua com o “público” juvenil, 

seja em seus ambientes escolares ou fora deles. 

 

 

2.2 “Caminho das pedras...” 

 

 

No primeiro plano havia sempre um mundo 
perfeitamente realista e, um pouco mais ao fundo, 

como atrás da cortina rasgada do cenário de um 
teatro, via-se alguma coisa a mais, algo de 
misterioso e abstrato (KUNDERA, 1983, p. 69) 

 

 

Descrever e/ou relatar uma realidade ou fenômeno buscando o 

“misterioso” e o “abstrato” das relações que se apresentam, eis um dos 

desafios de um trabalho científico. É deste modo que me posiciono frente 



 

 

 

ao tema a que me propus compreender, atenta ao que permanecia “atrás 

da cortina”, o que implicou em considerar, no estudo em pauta, os 

significados aparentes ou não, do gregarismo dos jovens em torno da 

dança de rua. 

O ato de narrar tal experiência parte de determinado olhar. 

Assim sendo, leva-se em conta que o ponto de onde observei os sujeitos 

da pesquisa e suas relações carrega determinadas inclinações teóricas, 

escolhas metodológicas (e o que consegui efetuar a partir delas), sem 

esquecer, contudo, a minha própria formação e minhas idiossincrasias. 

Neste sentido, a interpretação que ora apresento dos dados colhidos, é 

uma entre tantas outras possíveis de serem feitas, o que denota o caráter 

dinâmico e plurifacetado da realidade social na qual estamos inseridos. 

O estudo realizado teve como foco, portanto, os elementos 

socioculturais e educacionais que constituem e são constituídos no interior 

da prática dos jovens que fazem dança de rua. A partir do contato com 

esses jovens e buscando compreender em que consistiam os grupos dos 

quais faziam parte, como se definiam, que influências recebiam, como as 

redimensionavam, o que os moviam em direção ao outro, pude eleger4 os 

elementos acima indicados, ciente de que a cada um deles estavam 

associados uns tantos outros, que virão à tona conforme forem sendo 

discutidos ao longo do texto. Sendo assim, as categorias de análise 

geradas a partir da metodologia escolhida para a realização deste 

trabalho, no intuito de aferir premissas anteriormente indicadas, foram as 

seguintes, sem ordem de prioridade: cultura global/local, cultura juvenil, 

mídias, identidade, reconhecimento, estar-junto, educabilidades.  

Com a nomeação de tais elementos foi-me possível 

problematizar o que havia suposto como hipótese central do trabalho, a 

saber: que a dança de rua se trata de uma vivência educativa, 

                                                 
4  O caminho percorrido para chegar aos elementos socioculturais e educativos, será 

apresentado adiante 



 

 

 

caracterizando-se como um modo de estar-junto dos jovens nela 

envolvidos. Esta vivência, contudo, traduz a dinamicidade e a pluralidade 

de um mundo em constante ebulição social que se reflete no cotidiano dos 

grupos em interação, constitutiva de identidades, as quais não são fixas 

mas caleidoscópicas, instáveis, mesmo que guardem no seu interior 

proximidades. 

A fim de nortear as questões suscitadas pela vivência acima 

referida, usei como eixo teórico, para delinear a metodologia e as 

interpretações aferidas, a sociologia compreensiva de Michel Maffesoli e o 

indiciarismo5 enquanto proposta de trabalho que visava complementar a 

teoria abraçada.  

Interpretando o agrupamento dos jovens em torno da dança de 

rua como uma expressão local do todo social, modulação do que uma 

sociedade elabora para dizer de si própria, percebi a necessidade de 

investigar esse fenômeno ouvindo o “discurso aí do lado” que, no entanto, 

ecoa de uma manifestação mais distante. Estas são questões valorizadas 

por Maffesoli (2007a) ao apresentar e analisar, de modo peculiar, as 

transformações que envolvem a sociedade atual. O indiciarismo permite a 

valorização da intuição, o golpe de vista, a observação dos pormenores, a 

subjetividade, “instrumentos” importantes para adentrar no universo dos 

jovens pesquisados a fim de captar o não dito, ver o que não se mostra 

por completo, compreender as entrelinhas do exposto. 

                                                 

5
  Emergindo nas ciências humanas e sociais no final do século XIX, o indiciarismo, 

denominado por Ginzburg (1989) de paradigma, tem como fundamento principal a 

semiótica médica. Entretanto, suas raízes são bem mais antigas e remontam ao homem 

primitivo que, durante a caça que empreendia para sobreviver, desenvolveu habilidades 

capazes de decifrar os indícios que deixavam os animais. Considerados depositários de 

um saber dito venatório (capaz de remontar a uma realidade a partir de dados 

considerados supérfluos), os caçadores usavam uma sequência narrativa para decifrar 

suas pistas. Uma outra raiz do indiciarismo se refere aos textos divinatórios 

mesopotâmicos que revelavam e interpretavam o futuro ou as mensagens divinas 

inscritas na realidade a partir do exame de sinais, usando para tanto análises, 

comparações e classificações 

 



 

 

 

A análise do ser/estar com dos jovens aqui apresentada, embora 

tendo um eixo teórico/epistemológico definido, não descartou a 

pluralidade de instâncias que o explicavam, não havendo, portanto, uma 

única forma de apreender o objeto em estudo. A presença de “várias 

vozes” sinaliza que, na verdade, a interpretação não chega ao fim, 

havendo sempre algo a dizer (COLOMBO, 2005). Portanto, havia um 

“caminho” a seguir e seu percurso inicial, já declarado, tinha como linha 

de partida a sociologia compreensiva de Michel Maffesoli. Diante de sua 

vasta produção, de quais pressupostos utilizei? Como ela me ajudou a 

compreender a realidade em que me debrucei? De que modo as 

categorias eleitas durante o trabalho de pesquisa se entrecruzaram (ou se 

chocaram) com esta forma de teorizar a realidade atual? 

Assim, a partir de algumas idéias que considerei centrais em 

Maffesoli, busquei compreender como os símbolos, as imagens e as idéias 

por elas veiculadas, que circulam globalmente, são reapropriadas pelos 

jovens a partir do local em que estão inseridos, que relações são 

estabelecidas com o outro, os tipos de socialidade que criam e recriam, as 

identidades que partilham e como estas se constituem em novas formas 

de educabilidades. 

Refiro-me à teoria de Maffesoli e os pressupostos 

epistemológicos que defende enquanto um “arco”. Assim o fazendo, 

sinalizo um modo próprio de entender suas idéias. Esta teoria, ao mesmo 

tempo em que se mostra carregada de simbolismos, se pretende inserida 

numa realidade em permanente mutação, ou seja, numa das pontas do 

“arco” das análises que apresenta encontra-se presente o dado objetivo, 

os fenômenos aparentes, aquilo que se mostra, embora muitas vezes se 

encontre nos “interstícios da vida oficial”; na outra ponta, o mundo dos 

signos, da imagem, do onírico, que não se deixa ver. São essas duas 

pontas que, juntas, compuseram a busca por compreender a realidade 

social cambiante e complexa na qual estamos todos inseridos, neste 

trabalho traduzida pelos jovens que fazem a dança de rua de Cajazeiras. 



 

 

 

Através, portanto, do método compreensivo de Maffesoli, 

pretendi seguir de perto a existência social dos jovens aludidos a partir de 

suas vivências em torno das expressões culturais das quais participam. Na 

análise, os elementos de menor importância não puderam ser dispensados 

por possuírem uma potencialidade cognitiva que não poderia ser 

apreendida pela via macroscópica.  

Seguindo uma compreensão racional, econômica do mundo, teria 

que separar as coisas, distinguindo-as pela sua utilidade prática, o que 

não permitiria a “visualização” da criatividade emanada das atividades 

exercidas pelos jovens, sujeitos desta pesquisa. Numa perspectiva 

racionalista não seria possível ver a realidade em sua globalidade; ela 

seria recortada, tornando-se uma “entidade abstrata a ser consumada em 

função de um objetivo distante” (MAFFESOLI, 2007a, p. 41). Senti a 

necessidade, pois, de, num processo constante de reflexão, tentar superar 

as ideologias ditas racionalistas para compreender os processos de 

interação e mestiçagem presentes nas sociedades complexas, 

especificamente entre os jovens mencionados. 

Nessa direção rejeitei pressupostos teóricos que têm a economia 

e o indivíduo como os grandes eixos das estruturações sociais; busquei, 

ao contrário, uma pluralidade de abordagens que possibilitasse elaborar 

uma descrição dos fatos com os quais me fui deparando ao longo da 

pesquisa.  

Em comunhão com o que interessa à sociologia compreensiva de 

Maffesoli, fui à busca de conhecer “as massas” e suas especificidades, 

saber o que impele os jovens de irem em direção ao outro, perceber que 

“mundos” partilham e como o vivenciam através do senso comum, do 

“presente” vivido, da empatia que os envolve, da vivência que encerra o 

ser/estar com. Reconhecer, pois,  a “banalidade”6 que “rege” a vida social 

                                                 
6  Diz respeito às atividades que fazem parte do cotidiano das pessoas, envolvendo os 

aspectos festivo e coletivo dessas ações  



 

 

 

partindo de grupos de jovens em interação com seus símbolos, rituais, 

artefatos, mídias, com o outro/os outros, na perspectiva de, através 

deles, obter um conhecimento mais acurado da vida social, como esta se 

configura na atualidade.  

Com tal perspectiva de abordagem, coloquei-me em oposição à 

sociologia positivista que valoriza, entre outras coisas, a objetividade, o 

racional, o quantitativo; tendo como seus fundamentos principais a razão 

e a vontade de um saber universal e perene, não considera o que advém 

da experiência, mola mestra deste trabalho. 

Nessa perspectiva, o presente estudo também assumiu os 

princípios do indiciarismo, abraçados pelas ciências consideradas 

subjetivas ou conjecturais apresentando, assim, amplas divergências com 

as ciências exatas, naturais ou formais alicerçadas no modelo positivista e 

racional de investigação, em que as primeiras valorizam a intuição, o 

golpe de vista, a observação dos pormenores, a subjetividade sem, 

contudo, perder o rigor científico e as segundas utilizam o método 

experimental baseado na quantificação e comprovação dos fatos. 

Dessa forma, ao realizar um estudo acerca da experiência dos 

jovens que fazem dança de rua, buscando destacar e analisar os 

elementos sócio-educativos-culturais que constituem e são constituídos na 

vivência dos mesmos, parti das seguintes questões: 

1. Como os elementos sociais, educativos e culturais constituem 

e são constituídos na vivência dos jovens que fazem dança de rua? 

1.1 Como a cultura global é absorvida e reelaborada pelos jovens 

que fazem dança de rua? De que forma os artefatos culturais e simbólicos 

são incorporados ao seu cotidiano?  

1.2 Que significados os jovens que fazem dança de rua atribuem 

à atividade de dançar? O que os impele de ir ao encontro do outro? Como 

isso contribui para a constituição do si mesmo? 



 

 

 

1.3 De que modo a dinamicidade e a pluralidade presentes no 

todo social são reveladas na experiência dos jovens com a dança de rua?  

1.4 De que forma os jovens que fazem dança de rua 

compreendem os elementos constituintes da pluralidade cultural global e 

como esta compreensão se reflete no contexto local? 

É, portanto, objetivo deste estudo, compreender as 

manifestações culturais juvenis em torno da dança de rua como vivências 

educativas reveladoras de um modo de estar-junto e do pluralismo social 

no qual imergimos sendo, assim, constituintes “do si mesmo”. Busca-se, 

também: 

1 Analisar as formas pelas quais a cultura global é absorvida e 

reelaborada na vivência dos jovens que fazem dança de rua;  

2  Identificar a vivência dos jovens que fazem dança de rua 

enquanto construtora de identidades; 

3  Mostrar que a experiência dos jovens com a dança de rua é 

reveladora de um modo de estar-junto que traduz a dinamicidade e o 

pluralismo da vida social; 

4  Entender como as concepções que os jovens têm acerca dos 

elementos da cultural global se articulam com o contexto local.  

Para o alcance de tais objetivos foi necessário conhecer alguns 

grupos de dança de rua de Cajazeiras; conhecê-los significou apreender a 

dinâmica das relações que se formavam no seu interior, como agiam entre 

si, que vínculos estabeleciam, que concepções de mundo, valores, 

crenças, eram apreendidos e reelaborados entre seus membros. Assim, 

busquei relacionar o contexto no qual se inseriam com dimensões 

subjetivas dos mesmos, perscrutando que respostas davam à sua 

realidade, como se constituíam enquanto sujeitos. 



 

 

 

A valorização da experiência, das vivências mais imediatas, as 

“banalidades”, constituem para a sociologia compreensiva maffesoliana a 

base da construção da realidade, essencialmente empírica. 

Trata-se, pois, de “uma teoria do conhecimento apta a admitir 

que a falta de acabamento estrutural da socialidade fica a exigir uma falta 

de acabamento intelectual” (MAFFESOLI, 2007a, p. 210). Deste modo, a 

valorização do “sensível”, a paixão enquanto suporte para a vida societal, 

a pulsão que impele à ação, que preside agregações, que favorece 

atrações e repulsas, questões presentes neste trabalho, assumem 

estatuto epistemológico. 

Assim, coube compreender e deixar ver a “polidimensionalidade 

do vivido”, que se torna para Maffesoli uma questão epistemológica de 

relevo para sua maneira de compreender a sociedade em questão. 

Pelo exposto, a escolha por tal abordagem sociológica não foi 

casual; ela se deu por compreender a importância de conhecer os jovens 

que fazem dança de rua em Cajazeiras em seus processos de interação, 

em suas buscas pelo ser/estar com, percebendo-os enquanto indivíduos 

que criam seus próprios processos de significação da realidade à qual 

pertencem. Não são, portanto, meros receptores dos símbolos que estão 

presentes em seu cotidiano; absorve-os e, no processo de interação com 

os outros ressignifica-os, dando uma “cara nova”, um jeito próprio de 

acolhê-los. Outrossim, tais processos indicam mudanças na sociedade 

como um todo, expressando outras configurações, suscitando novas 

leituras da realidade social, cultural e educacional. 

É, pois, no mundo vivido na atualidade com sua forte propulsão 

para um fazer e um sentir em comum, para a proximidade, que se 

constituiu o cerne da análise empreendida. Neste sentido, “é preciso 

insistir em sua condição de possibilidade, a saber, o que impele em 

direção ao outro” (MAFFESOLI, 2007a, p. 225 – destaque do autor). 



 

 

 

Para tanto e tendo em vista uma compreensão do todo social, 

parti para descrever as interações estabelecidas entre os jovens, sujeitos 

desta pesquisa, na busca de apreender os significados que dão à sua 

atividade de dançar, considerando que o desejo de experimentar em 

comum está relacionado às tendências comunitárias ou tribais que se 

revelam atualmente. Outrossim, a valorização dos indícios primou na 

aproximação com os jovens, tendo como preocupação não adequar meu 

ponto de vista à realidade observada. 

Dessa forma, lancei mão das seguintes técnicas para a coleta de 

dados: a observação, a entrevista e o grupo focal. 

 

 

2.3 Aproximação com os sujeitos da pesquisa 

 

 

A importância dada por Maffesoli (2005b) ao estar-junto, à 

emoção coletiva, ao prazer enquanto elemento formador de cultura, 

direcionou o meu olhar e o ato de ir ao encontro dos jovens que fazem 

dança de rua em Cajazeiras. 

A partir de tais pressupostos segui atenta aos fenômenos 

empíricos, enquanto elementos que exprimem uma sensibilidade coletiva 

baseada na fusão grupal. Neste sentido, o que convidava a ser vivido, o 

apreço ao acontecimento por ele mesmo sem buscar o seu dever/ser, foi 

uma preocupação central deste trabalho em sintonia com o que apregoa a 

análise compreensiva de Maffesoli. Era meu objetivo, pois, descrever a 

vida social presente nas situações minúsculas do cotidiano (neste caso, a 

agregação juvenil), como mistura do inteligível e do sensível.  



 

 

 

A descrição, portanto, foi fundamental para seguir esta 

perspectiva analítica. Trocar o “por que” das coisas pelo “como”, era uma 

preocupação sempre presente já que se apresentava enquanto 

recomendação, enfática e repetitiva, nos textos de Maffesoli. Assim, ver 

as coisas como elas são, não como deveriam ser, era para mim uma 

prescrição importante para não correr riscos de apontar caminhos que 

seriam supostamente os melhores para mim ou para o “mundo 

acadêmico” representado por este trabalho de pesquisa. 

A significância dada à descrição das atividades dos jovens 

envolvidos com a dança que praticavam, objetivava valorizar as 

representações que os mesmos tinham acerca de suas expressões 

culturais, o pensamento simbólico e o componente “imaginal” que o 

compunham, considerando que o que exprimiam localmente traziam em 

seu bojo o “discurso” que a sociedade elabora para dizer de si própria. 

Sendo assim, para a descrição do fenômeno em estudo fez-se 

necessário observá-lo, dar conta de suas especificidades, conhecê-lo em 

seus meandros. Encontrar-se com os jovens que fazem dança de rua em 

Cajazeiras, conversar informalmente com eles, frequentar os locais de 

ensaio, participar dos seus eventos (organizados por eles próprios), 

adentrar, pois, em seus ambientes naturais de convivência grupal, foram 

fundamentais para a realização deste trabalho. 

Foi imprescindível, portanto, a aceitação dos jovens envolvidos 

com a dança de rua o que, felizmente, não se constituiu problema em 

nenhum momento do trabalho (inclusive desde o processo de elaboração 

do projeto, quando precisava de algumas informações). Tive, em todas as 

etapas da pesquisa, boa recepção por parte dos dançarinos, que sempre 

estiveram disponíveis para a realização das entrevistas e para possíveis 

esclarecimentos ou acréscimos de questões suscitadas pela própria 

pesquisa; também me receberam em seus locais de ensaio, fizeram 

convites para participar de seus eventos. Era bastante visível a satisfação 



 

 

 

pela minha presença nas atividades ligadas à dança de que participavam e 

organizavam, o que, para mim, era revelador da importância que davam 

ao fato de estarem sendo vistos e valorizados pelo que faziam.  

Tamanha receptividade me fazia alerta quanto ao papel que 

exercia enquanto pesquisadora e a relação que ora estava sendo 

estabelecida durante o percurso do trabalho.  Temia pela objetividade e 

validade das informações obtidas já que, às vezes, me sentia insegura 

quanto às respostas dadas aos meus questionamentos; perguntava-me se 

eles próprios, no intuito de se fazerem simpáticos e maleáveis, não 

estariam “mascarando” a própria realidade na qual viviam.  Entretanto, 

nesse “jogo relacional” no qual estava implicada junto com os jovens da 

dança de rua, percebia que construía e produzia as explicações e os 

significados que estavam imbricados em meu objeto de trabalho (RANCI, 

2005), inclusive trazendo para análise do mesmo as “máscaras” que me 

inquietaram, oferecendo indícios para sua compreensão. Outrossim, cabe 

questionar: seriam, na verdade, “máscaras” ou novas interpretações da 

realidade que a própria investigação provocou nos sujeitos envolvidos? 

No jogo relacional, o pesquisador se situa numa situação 

paradoxal, já que se encontra “dentro” do campo de investigação em sua 

relação com os sujeitos pesquisados, ao tempo em que observa “de fora” 

esta mesma relação, ou seja, o pesquisador é também um “ator social de 

interação e um observador movido por um interesse científico”(op.cit., 

pág. 63). 

A observação, considerada primordial no enfoque teórico 

referenciado, permitiu o acesso a uma grande quantidade de informações 

e possibilitou também relacionar as diferentes impressões e as 

divergências encontradas ao longo do trabalho de campo. 

Tendo em vista que observar não é só registrar as coisas 

aparentes, imergi em alguns espaços de interações dos jovens da dança 

de rua, ciente de que neles as pessoas envolvidas atribuíam sentidos à 



 

 

 

dinâmica que os envolvia e às aprendizagens ali presentes, ainda que não 

explícitas.  

No modo de interagir com a sociedade à qual pertencem, esses 

jovens, em seus gestos rotineiros e nas diferentes formas de estar com, 

“escondem” indícios importantes, captados a fim de servirem como 

complementos ao dito e ao exposto durante a pesquisa; refiro-me ao que 

não foi declarado de forma explícita nas diversas abordagens com os 

jovens, o que ficou nas entrelinhas de um gesto, uma expressão, um jeito 

próprio de se comunicar. Para levar em consideração tais pormenores me 

fiz atenta aos sinais, às pistas que foram expostas de modo espontâneo 

(ou não) pelos jovens da pesquisa.  

Nesse “claro/escuro” que perpassou a construção deste trabalho 

científico, vi os jovens de um lado mergulhados em um mundo objetivo 

que exige deles determinados comportamentos (terem emprego, 

frequentarem a escola, serem “polidos” e/ou “educados”, vestirem de 

acordo com uma norma padrão, não “perturbarem” a ordem já posta, 

entre tantos outros). Por seu turno, essa mesma sociedade não oferece as 

condições para a realização de muitas dessas exigências. Por outro lado, 

esses jovens vão dando suas respostas à materialidade que os envolve, 

ressignificando-a, sinalizando formas próprias de compreender e nela 

atuarem. Foram, portanto, a esses sinais que fiquei atenta, buscando 

apreendê-los. 

Sobremaneira, foi primordial partir de informações preliminares 

obtidas através de conversas informais com membros dos grupos, 

participar de eventos por eles promovidos, visando apreender o processo 

de interação através do qual ocorriam os encontros dos jovens. 

Mesmo estando presente nos espaços de interação dos jovens, a 

observação que realizei foi de caráter periférico (MACEDO, 2004), já que 

não assumi papel relevante nos grupos nem participei de todas as 

atividades referentes aos mesmos (meu contato com os grupos ocorria 



 

 

 

basicamente nos períodos que antecediam algum evento ligado à dança 

de rua, já que eram os momentos em que os grupos mais se reuniam 

para ensaios e articulações em torno de atividades que estavam 

organizando).  

Para Maffesoli (2007a, p. 232) “o observador não está aqui na 

situação de recuo tão característica da ciência positivista: tampouco se 

torna, fatalmente, um participante total”. Segundo este autor, deve-se 

estar em “correspondência”, ou seja, compreender ou sentir certas 

questões que pretende analisar. Propõe então uma “revolução do olhar” 

para reconhecer que há uma grande “carga cognitiva que comporta os 

fatos brutos, componentes que são da vida cotidiana” (MAFFESOLI, 

2007a, p. 235). 

As observações se deram, portanto, nos locais das reuniões, nos 

ensaios dos grupos, nos eventos que participavam ou promoviam, 

considerando, repito, a periodicidade dos mesmos.  Abaixo, cartazes e 

foto de alguns dos eventos aos quais estive presente. 

 



 

 

 

 

Figura 1: Cartaz do FENERD, primeiro evento de que participei 

 

 

Figura 2: Participantes do evento promovido pela ACADE em parceria com a 

“Rede Cidadã” 



 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cartaz do I Festival de B-boy do alto serão paraibano, evento 

promovido por membros do grupo “A” 

 

Quanto às entrevistas individuais, essas se deram com alguns 

membros dos grupos, escolhidos no decorrer das observações. Foi assim 

que senti a necessidade de conversar não só com os jovens que 

dançavam mas também com ex-dançarinos ainda envolvidos com o 

“movimento”, ora contribuindo na organização de eventos, ora atuando 

em órgão público responsável pelo setor da juventude e da cultura, ora 

coordenando determinado grupo (de que já tinha sido membro). Tal 

interesse se deu por conta da relação que esses “jovens adultos” (alguns 

ainda dançarinos) tinham com a dança, sentindo-se corresponsáveis pelo 

seu desenvolvimento e continuidade. Portanto, sendo membros ativos 



 

 

 

envolvidos afetivamente, mas também profissionalmente, tais indivíduos 

não poderiam ficar de fora desse trabalho. 

A necessidade de serem ouvidos, de falarem suas histórias, de se 

sentirem valorizados pelas suas expressões culturais, perpassou o 

interesse em participarem das entrevistas. Na interação estabelecida, na 

troca de idéias e de significados, suas realidades e percepções estavam 

sendo exploradas e desenvolvidas, talvez não perceptível para o meu 

entrevistado, mas de grande valia para mim, enquanto pesquisadora, 

atenta ao não dito ou ao dito de forma simples e/ou corriqueira. 

Maffesoli (2007a, p. 233) aborda a importância da interação 

durante o trabalho de pesquisa. Para ele, ela ocorre durante o período em 

que a entrevista se dá e é um fator para sua viabilização. Nesta ação 

mútua, segundo o autor, o sujeito entrevistado, ou um conjunto de 

pessoas (expediente também utilizado nesta pesquisa através do grupo 

focal, explicitado adiante) se apresenta como uma “síntese individualizada 

da sociedade”, e através deles se pode “conhecer o social”. A partir de 

então, compreende o(s) sujeito(s) entrevistado(s) constituído(s) do 

pluralismo que rege a vida social conferindo às entrevistas (entre outras 

técnicas que incorporam parâmetros subjetivos para análise) grande 

importância para a sua compreensão. 

Tendo em vista que a entrevista neste trabalho foi utilizada como 

recurso para a explicitação dos sentidos e significados que os jovens dão 

às suas expressões culturais, parti da premissa de que toda realidade é 

passível de conceituação, “o mundo é aquilo que pode ser dito, (...) um 

conjunto ordenado de tudo que tem nome e as coisas existem através das 

denominações que lhes são emprestadas” (MACEDO, 2004, p.165). 

A fala dos indivíduos pesquisados trouxe, portanto, enquanto 

linguagem, a expressão do local e do contexto em que era produzida e 

utilizada cotidianamente, na realidade vivida por eles. Assim, não se 



 

 

 

apresentou enquanto falsa ou verdadeira, sendo o uso que os jovens 

fizeram dela o termômetro de sua veracidade ou não.  

As entrevistas que realizei se apresentaram na forma de 

semiestruturada, ou seja, elenquei algumas questões que foram sendo 

respondidas pelos membros dos grupos.  

Considerando que existe um número relativamente limitado de 

ponto de vista, ou posições, sobre um tópico dentro de um meio social 

específico7 (GASKEL, 2007), essas entrevistas não ocorreram com todos 

os integrantes dos grupos existentes, já que era grande o número de 

participantes. Desse modo, o tempo de participação do jovem no grupo e 

a posição em que se encontrava no mesmo (liderança, empatia, 

performance) foram alguns critérios importantes para a escolha dos 

entrevistados. Alguns desses, pela posição de liderança8 que ocupavam, 

se aproximavam voluntariamente, sem que necessitasse de uma 

abordagem da minha parte.  

Realizei, portanto, 14 entrevistas, assim divididas entre os 

grupos A e B9: 6 dançarinos do primeiro e 6 do segundo, sendo 02 

pessoas que já não dançavam, mas como expliquei anteriormente, 

“figuras” importantes na “cena” da dança de rua em Cajazeiras, que não 

poderiam ficar de fora desse registro. 

Após transcrição das entrevistas os dados coletados foram 

organizados e sistematizados; comecei, então, um processo de 

“codificação”, ou seja, de “categorização” dos mesmos. Tendo como pano 

                                                 
7  O que não implica em desconsiderar as diferentes posições tomadas pelos jovens na 

abordagem das questões 
8  Não há uma eleição formal para a indicação desses líderes. Esta situação vai sendo 

criada espontaneamente; em geral, são jovens que possuem larga experiência com a 

dança (alguns ainda se apresentando), que passam a coordenar grupos que vão surgindo 

ou que eles próprios criam. Os que se intitulam “coreógrafos” também assumem uma 

postura de estar à frente do grupo. Assim, ao chamar os representantes dos mesmos, 

são esses que se apresentam 
9 Tendo em vista a existência de diferenças de estilos entre os grupos, optei por separá-

los, para fins dessa pesquisa, em dois grupos, os quais denominei de A e B (as 

características de tais grupos serão apresentadas mais adiante. 



 

 

 

de fundo os objetivos definidos para esse trabalho de pesquisa, elegi as 

principais categorias para análise usando alguns requisitos para a 

categorização, apresentados por Bardin (2009. p. 145). Segundo a 

autora: “As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo 

de elementos (...) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado 

em razão das características comuns desses elementos”. 

Seguindo tal perspectiva, classifiquei os elementos em categorias 

verificando o que cada um deles tinha em comum com outros, 

procedimento que possibilitou seu agrupamento. A categorização, 

portanto, teve como objetivo “fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados em bruto” (BARDIN, 2009, p. 147). 

Sendo assim, procedi da seguinte maneira: primeiro agrupei as 

respostas das entrevistas e retirei, delas, palavras-chave (a repetição 

dessas palavras foi elemento importante para a análise); em seguida e 

tendo em vista meu interesse de pesquisa que era destacar e analisar os 

elementos socioculturais e educacionais que constituíam e eram 

constituídos na prática dos jovens que fazem dança de rua, reagrupei 

essas palavras nas seguintes categorias, a saber: cultura global/local, 

mídia, cultura juvenil, identidade, educabilidades, estar junto. 

A partir dessas categorias pude então redistribuir os elementos 

encontrados em subcategorias, de acordo com as “afinidades” que se 

apresentavam entre elas; referidas categorias também serviram de 

“padrão” na escolha dos tópicos a serem discutidos nos grupos focais. 

Na técnica do grupo focal ocorreu uma interação mais profunda 

que na entrevista, cuja escolha se deu, portanto, por ser útil para 

perceber os posicionamentos dos jovens em torno das temáticas que 

estiveram presentes, de modo direto ou indireto, nas falas, durante as 

entrevistas e nos comportamentos observados (seja através da dança, 

nas escolhas musicais, nos modos de vestir, etc). 



 

 

 

Os grupos focais permitiram trazer à tona os modos de ver as 

questões levantadas, possibilitando perceber os significados presentes nas 

falas e atitudes dos envolvidos (GATTI, 2005). 

Desse modo, a referida atividade trouxe as opiniões coletivas e 

refletiram a visão de mundo do grupo social ao qual os jovens pertenciam 

(WELLER, 2008).  

Considerando que este trabalho, seguindo a perspectiva de 

Maffesoli, buscou apreender a realidade social total a partir dos 

acontecimentos que estão próximos a nós que, neste caso, parte da 

vivência dos jovens que fazem a dança de rua em Cajazeiras, que tal 

realidade é caracterizada pela importância que se dá à imagem, ao 

estético, transmitidos pelas culturas midiatizadas, as questões que 

serviram de suporte para os grupos focais se centraram em torno dessas 

temáticas, ou seja, foram abordados “pontos” que permitiram apreender 

dos jovens os elementos sociais e culturais presentes no seu dia a dia  e 

que influenciam suas escolhas, a saber: globalização, juventude, cultura 

juvenil, grupo e mídia. 

Para a realização dos grupos focais também formei dois grupos, 

correspondendo aos estilos de dança existentes em Cajazeiras: 

 



 

 

 

 

Figura 4: Membros do grupo “A”, em discussão grupal 

 

 

Figura 5: Jovens dos grupo “B” em atividade para a realização do grupo 

focal 

 

 



 

 

 

 

Como o número das sessões realizadas dependia do alcance dos 

objetivos propostos neste trabalho, não devendo ultrapassar duas sessões 

tendo em vista a saturação das temáticas oferecidas, realizei um encontro 

com cada grupo pesquisado. 

Nos demais percursos deste trabalho serão apresentadas e 

discutidas as questões vistas e ouvidas durante o contato com os jovens 

que fazem parte de grupos de dança de rua de Cajazeiras, PB. 

 

 

2.4 Os protagonistas da dança de rua em Cajazeiras 

 

 

Os grupos de dança de rua de Cajazeiras são feitos e desfeitos 

continuamente, criados muitas vezes por jovens que faziam parte de uma 

formação e que, por motivos vários, se desmembram e criam outras 

pequenas agregações, todas, porém, com o mesmo intuito: dançar.  

Tais manifestações evidenciam, para Maffesoli (2007a) a 

multiplicidade das modulações da existência; contudo, pertencem a uma 

“forma social” vigente na sociedade contemporânea; a ela o autor citado 

denomina “invariância formista”, ou seja, aquilo que promove a coesão 

dos elementos que se encontram fragmentados no dado mundano, que se 

dá no compartilhamento de imagens, símbolos, rituais. Trata-se da 

prevalência da aparência onde a forma é “a matriz que gera todos os 

fenômenos estéticos que delimitam a cultura moderna” (MAFFESOLI, 

1998b, p. 82). 



 

 

 

O “formismo”, portanto, apreende a “exuberância da aparência 

social” (MAFFESOLI, 1998b, p. 113), respeita a banalidade da existência, 

não doa sentidos, não impõe, ele diz o que é o tempo atual. Ao contrário 

do formalismo conceitual, que confere sentido a tudo o que vê, o 

“formismo” delineia grandes configurações que englobam os valores 

plurais e antagônicos da vida corrente. Ele dá unicidade10, já que mantém, 

mesmo de forma contraditória, a coesão de elementos fragmentados do 

dado mundano. 

Assim, a “forma” reconhece a pluralidade dos mundos; ela dá 

coesão às coisas díspares, dá idéia de conjunto num mundo de contrastes, 

agrega diferentes elementos, constituindo um todo, uma organicidade 

onde “luz e sombra, ordem e desordem, visível e invisível, entram em 

sinergia” (MAFFESOLI, 1998b, p. 90). É, pois, uma visão que privilegia a 

coletividade, produtora da consciência individual que, por sua vez, cede 

lugar à organicidade do todo social. 

Desse modo, com suas diferenças mas “ligados” pelo “formismo” 

social do qual todos fazemos parte, os grupos se proliferavam. 

Distribuídos nos diferentes bairros de Cajazeiras, especialmente nos que 

ficam localizados em seus arredores, foi possível (no período em que se 

realizou a pesquisa)  contabilizar a existência de 4 grupos de dança de 

rua11, uns com poucos (de 05 a 08), outros com muitos elementos (de 15 

a 20 pessoas)12. Além da existência desses grupos haviam os b-boys, que 

eram crianças, adolescentes e jovens mais interessados nas 

apresentações e performances individuais.  

                                                 
10   Termo usado por Maffesoli para diferenciar da idéia de unidade 
11 Tendo em vista a existência de outras agregações juvenis em Cajazeiras, como teatro, 

grupo de danças folclóricas, bandas de música (de forró a rock), entre outras atividades, 

a quantidade de pessoas envolvidas com a dança de rua chama a atenção pela demanda 

e expressividade 
12 Não estão contabilizados aqui os b.boys que apresentam suas performances 

individualmente, sem vínculo direto com os grupos existentes 



 

 

 

Os jovens apresentavam em sua totalidade, características que 

possibilitavam defini-las enquanto típicas dos integrantes dos grupos, a 

saber: 

1. Os grupos eram compostos por jovens com idade entre 14 a 

25 anos13; 

2. Eram jovens de baixa renda, moradores de bairros que ficam 

nos arredores da cidade de Cajazeiras; 

3. Não dispunham de nenhum tipo de remuneração para dançar 

(exceto os que obtiveram vaga no PETI – Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, onde ensinavam às crianças 

alguns fundamentos da dança de rua); 

4. Não possuíam espaço determinado para se exercitarem, 

podendo ser ora uma escola, ora o Centro Pastoral (cedido 

pela Igreja), ou qualquer tipo de espaço que dispunha de 

energia elétrica (já que necessitam de música para o 

desenvolvimento da dança)14; 

5. Participavam de eventos nas cidades circunvizinhas (quer 

sejam grupais, em duplas ou individuais); 

6. Já participavam de grupos de dança de rua (nas mais variadas 

formações, por terem grande rotatividade entre seus 

membros) há, pelo menos, um ano; 

                                                 
13  Embora tenha encontrado alguns deles com até 30 anos, que continuavam dançando 

e não se viam fora do título de “jovem”.  A discussão acerca do que considero jovem será 

apresentada no capítulo IV 
14  Ao final da coleta de dados a Secretaria de Cultura do Município de Cajazeiras havia 

disponibilizado um espaço em um clube da cidade (Tênis Clube) para os grupos 

ensaiarem 



 

 

 

7. Eram grupos compostos, de forma quase predominante, por 

homens15. 

Possuindo características semelhantes quanto ao “aspecto 

formal” (acima expostos), os grupos se diferiam. Neste sentido, como já 

exposto, os separei em dois estilos (Grupo “A” e Grupo “B)”. Esses se 

aproximavam, se tocavam, mas se diferenciavam pelas performances que 

desenvolviam. 

De um lado estavam jovens que faziam parte de grupos que se 

diziam preocupados em acompanhar, conhecer, apresentar um estilo 

voltado para os fundamentos da dança de rua, considerada original pelos 

que defendem tal movimento. Esses grupos (que também incluem os b-

boys, que se apresentavam individualmente) se caracterizavam por 

introduzir em suas apresentações (na maior parte com todos os membros 

dançando de forma sincronizada), performances individuais.  

Do outro lado estavam os jovens adeptos unicamente das 

coreografias grupais, membros de um grupo de dança de Cajazeiras que 

tem, em seu interior, um líder bastante definido que organizava a agenda, 

fazia contatos para a participação do grupo em eventos fora da cidade de 

Cajazeiras, determinava horários e locais de ensaios (embora esses 

sempre dependessem da disponibilidade dos participantes), repassava as 

coreografias para os demais membros, esses executores dos movimentos 

trazidos para os ensaios. Dos jovens entrevistados nesse grupo, todos se 

identificaram como imitadores de um grupo de dança de São Paulo, 

denominado “Dança de Rua do Brasil”, tendo como coreógrafo e 

coordenador o Marcelo Cirino.  

A formação desses grupos ocorria geralmente pela proximidade 

de seus membros (muitos eram da mesma família) já que, em geral, eram 

                                                 
15  Até o final da pesquisa apenas uma jovem se envolvia com a dança de rua; ela havia 

sido dançarina de um dos grupos da cidade, mas atuava no PETI, trabalhando com dança 

de rua com os assistidos desse programa; ela também se fazia presente na organização 

dos eventos, participando sempre que podia, das “rodas de dança”  



 

 

 

moradores do mesmo bairro, até mesmo vizinhos; de outro modo se 

aproximavam dos grupos existentes por acharem esteticamente 

interessante o dançar sincronizado, as roupas usadas, o estilo que 

apresentavam; ainda havia aqueles que tinham seus primeiros contatos 

através das apresentações dos grupos na rua ou nas escolas em que 

estudavam. Abaixo, alguns depoimentos de como ocorreram as 

aproximações com os grupos. 

 

 

Então, quando eu via eles (os primos) saindo pra dançar 
nos cantos, por eu ser moleque lá no bairro, eu sempre 

tava por perto, então eu via eles ensaiando dentro de casa, 
eu olhando, depois tava nas calçadas dançando também 
(D, 28 anos, grupo “A”); 

 

 

Assim, desde quando o DRP surgiu, eles dançavam muito 
aqui por cima, mas eu nunca, mas nem o nome do grupo 
eu sabia, eu sempre tava ali por cima nas apresentações, 

na abertura da escola, eu sempre tava assistindo, vendo, aí 
eu tinha muito, quando eu era molequinho eu gostava de 

ensaiar mais uns amigos meus, via as coreografias do DRP 
e ensaiava em casa, aí depois foi o incentivo né, uns 
amigos meus, até mesmo o Joel, na época eu comecei mais 

com meu tio a dançar, aí daí eu fui até hoje (V, 14anos, 
grupo “B”); 

 

 

Aos “jogos relacionais” aqui presentes, o “fervilhar existencial de 

todos os dias” (MAFFESOLI, 2007b, p. 201-204), manifesta nas interações 

sociais evidenciadas. Nas relações de proximidade que os jovens 

expressam é a experiência, o cotidiano que explicam como cada um 

vivencia sua ligação com o grupo, com a vida ao seu redor. Para este 

autor, tal experiência vem carregada da “força da simplicidade”, posto que 

valoriza os detalhes, as pequenas coisas que, embora separadas entre si, 



 

 

 

em seu conjunto fazem sentido e constituem o “cimento essencial das 

tribos urbanas”. 

Com características e realidades semelhantes, porém não 

homogêneas, havia uma disputa, às vezes velada, às vezes às claras 

entre os grupos pesquisados. Perguntava-me que questões poderiam 

estar presentes, implícitas ou não nas “disputas” entre os mesmos. 

Evidenciariam muito mais as ausências, as negações (por exemplo, de 

políticas públicas voltadas para a juventude, especificamente à área de 

entretenimento e lazer16), do que os espaços conquistados, mesmo esses 

limitados?  

Dayrel (2005, p. 66) em pesquisa com jovens da periferia de 

Belo Horizonte, cantores e produtores de rap e funk, também aponta a 

rivalidade entre esses grupos. Segundo ele, tal fato se dá devido à 

fragilidade da cena cultural a que estão imersos que, por sua vez, também 

exibe a debilidade das redes sociais com as quais eles podem contar na 

construção do ser jovem e sujeitos sociais. “Estão sozinhos: sem as 

instituições do mundo adulto, a escola ou o mundo do trabalho, sem 

políticas públicas, principalmente culturais”.  

Contudo, a idéia de “grupo” entre eles estava bem cristalizada. 

Nos grupos focais expressaram ser essa associação “um encontro de 

pessoas para alcançar o mesmo objetivo”; “pessoas unidas por um 

mesmo ideal”; “onde amigos se encontram para debater sobre a dança”; 

“são o grupo de jovens que se encontram para uma competição” e, por 

fim, a idéia de grupo enquanto “união, cultura, sem preconceito, trabalho 

em conjunto, pensamentos compartilhados”. 

                                                 
16  Na cidade de Cajazeiras vêm sendo desenvolvidas as seguintes políticas para jovens e 

adolescentes: PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), Pró-Jovem urbano e 

rural, CRAS (Centro de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência especializada de 

Assistência Social), Projeto Jovem Artista (objetiva oferecer espaços aos grupos para 

ensaios e apresentações). Tais programas (exceto o último) possuem caráter mais social 

que cultural, evidenciando a carência de atividades que contemplem a diversidade de 

grupos juvenis existentes. Não se trata, entretanto, de um problema exclusivo de 

Cajazeiras, mas de âmbito nacional; importa esclarecer que os programas assinalados 

são provenientes do Governo Federal em parceria com os municípios 



 

 

 

Desse modo, é no “olhar” para a dança de rua, presente nos 

“bastidores da ação social”, enquanto uma das formas sociais que estão 

surgindo, que se vê a imaterialidade, na materialidade do estar junto. 

Esta é fazedora de vínculos a partir do que veicula e apresenta de 

simbólico, ultrapassa a vontade individual, não é fixa, é dinâmica e 

permite o desenvolvimento de particularidades vividas no cotidiano, no 

presente e coletivamente.  

Assim, não dá para falar de pensamento individual ou de modo 

de ser narcísico. O que há é um sentimento generalizado de pertença que 

fornece ao senso comum “os seus foros de nobreza”. Antes de mais nada, 

os jovens da dança de rua fazem parte de um conjunto, em que o todo é 

diferente das partes que o compõem (MAFFESOLI, 1998b).  

No capítulo que segue o estar junto juvenil, a partir do 

movimento hip hop e da dança de rua que dele advém, é apresentado 

como expressão do processo de globalização em voga, constituído e 

constituintes de “mapas culturais” que entrelaçam questões globais e 

locais, estando em constante movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 GLOBALIZAÇÃO: FENÔMENO DE MUITAS FACES  

 

 

Entender o mundo em que vivemos é a grande questão que se 

coloca nos dias atuais. Em todas as áreas do conhecimento humano essa 

exigência se torna urgente e necessária, já que as mudanças na vida 

social afetam sobremaneira todas as dimensões humanas. 

Com efeito, considerar tais questões quando se fala em 

juventude, é premissa fundamental, já que é neste grupo etário que mais 

conseguimos ver de perto “a cara” do tempo em que se vive. 

Então, num mundo dito veloz, fragmentado, incerto, 

multicultural, complexo, entre outras características, encontra-se uma 

diversidade de juventudes. Entre tantos e os mais variados grupos 

existentes, escolhi os jovens que fazem dança de rua em Cajazeiras, PB;  

suas diferenças são de ordem social, de gênero, de etnia, de estilos de 

vida, marcadas por disparidades regionais (que, neste caso, pode ser de 

diferenças entre a cidade em que moram - considerada de médio porte 

para o Estado da Paraíba, onde se inserem - e cidades “grandes”), etc. 

Entretanto, há algumas questões, próprias da atualidade, que perpassam 

tais diferenças e os tornam (esses jovens e tantos outros) “próximos” uns 

dos outros, haja vista o advento das tecnologias da informação, a cultura 

midiática, a globalização. 

Neste capítulo, objetivo apresentar elementos que possam 

subsidiar o entendimento da sociedade atual, tendo como pano de fundo 

as diferentes manifestações do ser jovem na atualidade, em especial a 

dança de rua enquanto expressão cultural, social e educacional que 

abracei neste trabalho de pesquisa.  



 

 

 

Assim, através do estar-junto juvenil na contemporaneidade, 

demonstro o processo de globalização enredado em um emaranhado de 

explicações, que pode trazer desencanto, desalento, devido às inúmeras 

disparidades econômicas e sociais que acarreta, mas que também pode 

mostrar perspectivas menos apocalípticas, inseridas que estão no bojo 

desses estudos. Há sempre dois lados (ou seriam muito mais?) a serem 

perscrutados e se recomenda a escuta dessas vozes dissonantes para a 

busca do entendimento de uma realidade que escapa sempre das mãos. 

No capítulo que segue, as questões trazidas a partir do 

“estar/com” juvenil se entrecruzam, se esbarram. Tendo como pano de 

fundo o avanço das tecnologias da informação que provoca (e também por 

elas são afetadas) mudanças no sistema capitalista sem, contudo, realizar 

mudanças profundas em sua base social, foi possível compreender o 

entrelaçamento de uma realidade que se mostra multifacetada.  

Dos caminhos possíveis aos quais esta discussão poderia me 

levar, optei por desembocar na problemática da cultura e como ela vem 

sendo influenciada por processos sociais globais, traduzidas no cotidiano 

juvenil através de suas formas de lazer e fruição.  

 

 

3.1 A materialidade do “estar junto”: o hip hop entra em cena  

 

 

O hip hop, enquanto movimento artístico-cultural, se consolida 

nos EUA nos anos de 1980, principalmente na cidade de New York, no 

bairro do Bronx. Entretanto, as manifestações que o compõem (dança de 



 

 

 

rua, rap, grafite, etc), já existiam separadamente desde o fim dos anos de 

1960.   

O período que entrecruza o nascimento e a consolidação do hip 

hop é marcado por mudanças no cenário político e econômico dos EUA. 

Embora o mesmo não tenha, em seu início, nenhuma conotação político-

ideológica, não é possível desconsiderar o contexto em que é gerado, em 

cujo sentido se torna importante fazer referência a tal realidade, mesmo 

que de forma breve e superficial.  

Os EUA passavam, no período acima assinalado, por uma grave 

crise política por conta do escândalo Watergate17 e a renúncia do 

presidente Richard Nixon em decorrência daquele fato; neste mesmo 

período ocorre a derrota militar do país, na guerra do Vietnã, em 1975. 

Com a ascensão do presidente Ronald Reagan em 1981, uma 

onda de conservadorismo invade os EUA, aderindo ao projeto de 

desregulamentação estatal trazido pelo neoliberalismo, ocasionando 

aumento do desemprego, que assolou principalmente a população afro-

americana e latina. Em seu governo, Reagan quebrou o poder dos 

sindicatos e dizimou a política de bem-estar social keynesiana, vigente até 

então. 

Para compreender o fenômeno em questão, faz-se necessário, 

pois, atentar para as múltiplas conexões da vida. Daí, a importância de 

proceder por integração e correspondência entre o “microcosmo e o 

                                                 
17  Um dos fatos mais marcantes da história dos Estados Unidos, o Watergate, foi o 

termo utilizado para nomear o escândalo na política norte-americana ocorrido na década 

de 1970, quando o Partido Republicano, partido do presidente Richard Nixon que 

comandava o País naquela época, invadiu as instalações do rival Partido Democrata. A 

origem do termo que nomeia o escândalo provém da localização da sede do Partido 

Democrata, o Edifício Watergate em Washington. Durante investigações jornalísticas o 

caso foi rigorosamente estudado. Os jornalistas empenhados pela verdade descobriram 

que tal invasão tinha ligações com o presidente Nixon que buscava se reeleger nos 

Estados Unidos. (Disponível em 

http://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/watergate. Acesso em 09/10/2008.) 

http://www.historiadomundo.com.br/
http://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/watergate


 

 

 

macrocosmo”, que reflete uma “harmonia conflitual global”18 (MAFFESOLI, 

1998a). 

Proceder por integração implica em considerar que o hip hop e a 

dança de rua que dele advém (no qual os jovens são protagonistas ou 

adjuvantes), inserem-se numa globalidade que se encontra em 

movimento. Não há uma lógica que dirige as sociedades; essas são 

atravessadas por várias correntes que se encontram e se separam, mas 

há uma correspondência entre elas em que um dos elementos repercute 

nos demais e vice-versa. 

Essa correspondência ajuda a compreender os valores 

polidimensionais que “agitam” nossas sociedades e que estão 

inevitavelmente presentes nos grupos de dança de rua, numa relação de 

interdependência, conexão, unicidade com aqueles valores, base, 

portanto, da pluralidade social. Neste sentido, as coisas ficam juntas, 

mesmo sendo contraditórias o que, para Maffesoli (2007a), consiste na 

“ordem interior” que se exprime através do “vitalismo social” que se 

expressa pela “opacidade”, “astúcia”, “duplicidade”, “mecanismos de 

silêncio”, “claro/escuro”19, o que assegura a conservação da socialidade.  

A busca do conhecimento do todo com suas diversas e diferentes 

dimensões, bem como a conjunção do particular ao universal (e vice-

versa) são, pois, fundamentos importantes para a compreensão do 

dinamismo vigente na atual sociedade, partindo dos jovens e suas 

interações, compondo aspectos determinantes da pesquisa e análise 

realizadas. 

Seguindo tal orientação, é oportuno considerar o avanço 

tecnológico quando do surgimento do hip hop nos EUA enquanto elemento 

                                                 
18  Maffesoli assinala que o equilíbrio da sociedade se dá através da convivência com o 

heterogêneo. Nele, a harmonia integra desarmonia e dor 
19   “O vitalismo postula a existência de uma criatividade popular, uma criatividade do 

senso comum, mesmo que seja uma criatividade instintiva, que serve de substrato para 

a diversidade da criação social” (MAFFESOLI, 2005b, pág. 14) 



 

 

 

impulsionador do mesmo. Com sua propagação ocorre a transferência do 

sistema analógico para o digital levando as pessoas a trocarem os 

aparelhos toca-discos por cd´s, provocando barateamento dos primeiros. 

Na substituição de aparelhos analógicos para digitais, as pessoas punham 

nas ruas seus aparelhos e discos “velhos”; os jovens que estavam 

desempregados utilizavam, então, esses “lixos eletrônicos”, de onde 

faziam suas músicas e passaram a usá-los de maneira diferente da usual.  

Tal realidade configura transformações não só no âmbito local; 

ao contrário, está associada ao surgimento de um novo modo de 

desenvolvimento, o informacionalismo, apresentando uma sociedade que 

passa por um processo de reestruturação, ainda que continue a ser 

capitalista (CASTELS, 1999). Assim, o informacionalismo, apoiado pela 

revolução tecnológica nas tecnologias da informação, remodela a base 

material da sociedade causando grandes mudanças sociais, a exemplo do 

que foi assinalado acima. 

O informacionalismo, segundo Castels, é fruto da existência de 

um novo paradigma, o tecnológico que, por sua vez, tem como base a 

tecnologia da informação. Este paradigma surge nos anos 70, nos EUA, no 

contexto de crise do capitalismo mundial e foi a base fundamental para a 

reestruturação socioeconômica dos anos 80; sua expansão pelo globo se 

dá em apenas duas décadas, fenômeno jamais visto comparado com as 

revoluções industriais anteriores20. 

Tal reestruturação econômica provoca, nos EUA, a redução dos 

serviços sociais, fruto da política adotada por Reagan, crescendo assim as 

disparidades sociais, aumentando também a violência e o consumo de 

drogas nos bairros mais pobres. A reurbanização das grandes cidades 

norte-americanas também é outro fator impulsionado pelas mudanças 

                                                 
20  Segundo Castels, a primeira revolução industrial ocorre no final do século XVIII com o 

surgimento da máquina a vapor, a fiadeira e traz consigo transformações no modo de 

fazer da época; a segunda revolução industrial ocorre no final do século XIX com a 

descoberta da eletricidade, do aço, do telégrafo e do telefone; a terceira revolução 

industrial começa a partir da década de 70 com a difusão das tecnologias da informação 



 

 

 

estruturais transformando imóveis velhos em condomínios de luxo, 

restringindo a população mais pobre (negros e latinos) às áreas 

residenciais.  

A revolução tecnológica cria, portanto, uma nova economia: 

informacional, global e em rede. Informacional, porque a competitividade 

e a produtividade das empresas e instituições dependem da capacidade 

dessas de lidar com a informação; é global, porque as atividades se 

organizam em escala global e é em rede porque a produtividade e a 

concorrência se dão numa rede de interações. 

Nessa economia global há uma interdependência dos mercados 

financeiros, subordinados aos ditames das agências capitalistas privadas 

que promovem políticas de liberalização, desregulamentação e 

privatização do comércio e dos investimentos. Para Castels (1999, p.147), 

“a globalização dos mercados financeiros é a espinha dorsal da nova 

economia global”. Neste sentido, a quantidade e a qualidade de tecnologia 

disponível, o nível de conhecimento, e os recursos humanos de alta 

qualificação, constituem a fórmula da competitividade na atual lógica 

capitalista. 

Em tal conjuntura, de um lado as empresas de caráter mundial 

produzem suas normas particulares, indiferentes aos contextos em que se 

inserem; os espaços se transformam para atender aos imperativos globais 

que, apesar de suas particularidades, as empresas que neles se instalam 

têm configuração transnacional. Por outro lado, no processo de 

reestruturação capitalista ocorre o aumento das disparidades das 

riquezas. Sob o domínio de um mercado que se autorregula, continentes 

inteiros são declarados supérfluos, ocorrendo uma polarização, tanto 

interna de cada país quanto internacional, aprofundando a distância entre 

os países situados no centro do mundo e os da periferia (CHESNAIS, 

1996). 



 

 

 

Tal cenário contribuiu para a consolidação do hip hop enquanto 

linguagem musical e movimento cultural, tendo o rap21 (união das duas 

palavras rhythm and poetry), como seu expoente.  

 

 

3.2 O hip hop e a dança de rua “pelo mundo”: mapas culturais 

em construção 

 

 

Nos EUA, o hip hop é considerado uma prática principalmente de 

negros e latinos pobres, cuja origem é marcada por problemas 

econômicos. Dentre os fatores provocados por esses problemas destaca a 

crescente imigração de povos de diferentes países para a América do 

Norte, em busca de melhores condições de vida. Tal fluxo imigratório 

provoca a formação de um imenso “caldo cultural”, absorvido pelo hip 

hop, enquanto expressão do mesmo. 

O fenômeno da globalização, presente nos processos sociais que 

provocam a expansão do hip hop se transforma em um fato social não só 

econômico mas também simbólico (GUIMARÃES; BRENNAND, 2007), 

tornando-se necessária uma incursão nesse universo para compreender 

em que o mesmo consiste, o que caracteriza, como afeta o cotidiano das 

pessoas, especificamente os jovens que utilizam o consumo cultural como 

forma de identificação/diferenciação social. 

                                                 
21  “Considerado a linguagem musical do hip hop tem, como base, na maioria das vezes, 

o rhythm and blues, intermediada por uma fala concomitamente à parte musical. Com 

um discurso quase sempre calcado na crônica urbana da diferença de classes, o texto em 

si é usado como uma forma de protesto, no qual expõe o problema e discursa sobre ele” 

(Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, In 

file:///E:/Dicion%C3%A1rio%20Cravo%20Albin%20da%20M%C3%BAsica%20Popular%

20Brasileira.htm. Acesso em 07/10/2008 

../../../Mike/tutor/Dicion�rio%20Cravo%20Albin%20da%20M�sica%20Popular%20Brasileira.htm
../../../Mike/tutor/Dicion�rio%20Cravo%20Albin%20da%20M�sica%20Popular%20Brasileira.htm


 

 

 

As mudanças vivenciadas pela sociedade atual sugerem, então, 

uma nova configuração societal. O modo de produção que a sustenta tem 

conseguido reproduzir-se em escala mundial. Contudo, não se trata de 

um fenômeno novo. Embora sua dinâmica de funcionamento apresente 

fases de ascensão e queda, vem desde o séc. XVI, até os dias atuais, 

conquistando espaços, ampliando-se e se generalizando (ARRIGHI, 2003; 

SANTOS, 2005; IANNI, 1999; THERBORN, 2001; CASTELS, 1999). As 

transformações vivenciadas na atualidade, apresentam, portanto, dados 

novos que as diferenciam das precedentes. Algumas dessas 

características podem assim serem resumidas: 

 Mudanças em nível econômico: a organização do capital se organiza 

em corporações multinacionais, havendo uma grande expansão 

financeira (ARRIGHI, 2003); há novos padrões de comércio, 

investimento, produção e empreendimento (THERBORN, 2001); 

 Mudanças em nível sociopolítico: papel menor do Estado e do tipo 

de organização social a ele associada; doutrina do Estado mínimo; 

assimetria de poder entre o norte e o sul (SANTOS, 2005); 

 Mudanças em nível cultural: fluxos, encontros e hibridismos 

culturais. 

 

Neste cenário alguns personagens se apresentaram como 

criadores ou impulsionadores do referido movimento cultural. Foram eles: 

Kool Herc, Grandmaster Flash e África Bambaataa. 

Kool Herc, DJ jamaicano, realizava festas ao ar livre com grande 

aparato de caixas de som, prática comum no seu país de origem. Ele é 

também o criador do break beat, que é o estilo musical usado pelos 

b.boys e b.girls22, originado do funk e do improviso dos DJs e MCs23 e tem 

                                                 
22   Como são chamados os praticantes do break ou dança de rua 



 

 

 

a característica de ser uma batida dançante (NORONHA, PIRES; TOLEDO, 

2007). 

Outro nome importante para o hip hop foi o DJ Grandmaster 

Flash, responsável pelo fortalecimento da cultura hip hop. Entre outras 

técnicas, utilizava o scratch que, girando o disco para frente e para trás, 

de forma veloz, produz um som como se estivesse riscando o vinil. Com 

essas técnicas os DJs compõem músicas utilizando duas pick-ups24 e em 

cada uma delas um Long Play de maneira concomitante (JESUS FELIX, 

2005).  

Referência influente para o hip hop é Afrika Bambaataa. Ele 

conseguiu agregar os elementos antes separados colocando tudo no 

“mesmo caldeirão”, introduzindo a questão política ao hip hop25. Nas 

festas que realizava transformava as rixas entre as gangues em um 

instrumento de coesão entre elas. Tendo em vista a violência exacerbada 

das gangues de New York, não é possível desconsiderar que as festas 

promovidas eram importantes espaços de encontro, gerando ou não 

confronto entre os grupos que ali frequentavam.  

Atualmente, este movimento artístico-cultural e também político 

é conhecido em grande parte do mundo graças à indústria cultural, a qual, 

entretanto, dá maior visibilidade aos rappers americanos, dando aos seus 

adeptos maior notoriedade, não só nacional como internacional.  

Todavia, as músicas e os clips veiculados pela mídia já não 

possuem apenas o caráter político como característico do movimento; nos 

                                                                                                                                                         
23

 Também conhecido como rappers é a pessoa que se utiliza da técnica do livre 

improviso 
24

 Aparelhos considerados instrumentos dos quais retiram sons eletrônicos, que dão o 

ritmo à fala do rapper ou do MC 
25

 “Por volta do fim dos anos de 1970, eu estava tentando equilibrar um pouco a coisa 

toda para unificar o povo e resolvi adicionar um novo elemento: a sabedoria. Mais tarde, 

nos anos de 1980, chegamos ao que seria nosso guia para os anos de 1990 e para o 

próximo milênio, que é: sabedoria, cultura e aceitação” (Entrevista de Afrika Bambaataa 

à Revista Rap Brasil, apud NORONHA, PIRES e TOLEDO, 2007, p. 133) 
 



 

 

 

vídeos as mensagens veiculadas denotam uma necessidade de ostentação 

com os artistas sempre acompanhados de belas mulheres (a grande 

maioria negra), grandes carros, mansões, sem faltar uma imensa dose de 

sensualidade que perpassa toda a história do clip.  

Nas situações apontadas é possível verificar a presença da 

sociedade informacional, quer nas questões que dizem respeito ao 

processo de globalização econômica quanto às questões sociais que tal 

processo acarreta. Embora esta sociedade se constitua estratificada, 

injusta, incerta, gerando medos, inseguranças e intolerâncias para com o 

outro, ela nos une em torno de vontades, interesses, desejos. E o que 

provoca essa unidade em meio a tantas diversidades, é a imagem, através 

da comunhão dos objetos e símbolos que nos rodeiam.  

Maffesoli (1995) utiliza o termo “mundo imaginal” para enfatizar 

a importância da imagem, do simbólico, do imaginário na configuração da 

sociedade atual. Segundo ele, a imagem, o fenômeno e a aparência, não 

possuem uma realidade instrumental; ela é da ordem do lúdico, do 

onírico, da fantasia. 

Portanto, a profusão de imagens anuncia uma realidade menos 

utilitária, mais mística; “desligada” dos imperativos econômico-políticos, a 

vida se desenrola nas pequenas relações do cotidiano. As utopias não se 

referem às grandes questões mas às pequenas coisas do dia a dia. Assim, 

partilhamos as mesmas imagens que podem ser real, imaterial, em torno 

de uma idéia, uma fé, que contamina a vida social e é eficaz porque me 

liga ao outro; é uma religação que é não-lógica, não-racional, que se 

encontra no cotidiano. Não seriam elas (as imagens) que promovem a 

identidade entre os jovens de Cajazeiras e muitos outros que escutam, 

dançam e se paramentam de modos semelhantes? 

As imagens, para Maffesoli (1995, p. 117), são diversas, entram 

em correspondência uma com as outras, criando uma unicidade que 

invade o corpo social e cada um de nós. “A imagem é cultura, a imagem 



 

 

 

faz cultura”, diz ele. Elas se manifestam através dos objetos (“mundo 

objetal”- o mundo se torna artificial). Eles nos introduzem a um “paraíso” 

terrestre e efêmero; eles não existem por si mesmos, possuem uma 

informação pela imagem. “Epifanizar as coisas, paramentá-las, oferecê-las 

em espetáculo é, de alguma forma, celebrar o corpo social, por meio 

desses pedaços de matéria, que assim se tornam elementos da cultura”, 

diz Maffesoli (1995, p.128). 

Partindo daí, a imagem favorece a agregação e a fascinação, 

transforma a socialidade contemporânea, a mente sendo formada pelo 

contato com o mundo material. O que é visível leva ao invisível; não é 

mais o indivíduo isolado em sua razão que prevalece mas sua participação 

num conjunto tribal, que ocorre através de uma profusão de imagens que 

consome com voracidade.  

É assim que o hip hop, através das imagens e idéias que veicula, 

tem tido grande adesão em várias partes do mundo, como no caso do 

Brasil, gerando, portanto, novos mapas culturais, ao mesmo tempo difuso 

e multifacetado.  

Contudo, mantém características que delimitam o estilo do qual 

fazem parte, embora recebam as influências dos locais onde se aloja. 

Assim é que, no caso brasileiro, é possível encontrar vários estilos dentro 

do mesmo movimento: tem-se uma manifestação cultural que põe em 

pauta temas que tratam do meio onde os artistas se inserem, retratando 

um contexto marcado por adversidades, como também é possível 

encontrar temas românticos e melódicos; outrossim, depara-se no seio do 

movimento uma preocupação com a batida dançante, o elemento estético 

como central. 

Desse modo, o hip hop congrega uma variedade de propostas, 

estilos e expressões. Nesse grande caldeirão vamos encontrar a dança de 

rua; é através dela, porém, que a cultura hip hop se expande e adquire 

visibilidade no mundo todo. 



 

 

 

 

3.3 A globalização cultural 

 

3.3.1 Cultura: um conceito polissêmico 

 

 

Atualmente, o conceito de cultura ora se apresenta amplo 

demais, ora estreito demais; ele é, por um lado, um termo bastante 

flexível por abarcar tudo e, por outro, bastante fragmentado por ser 

superespecializado.  

Tradicionalmente, a cultura indica um conceito universal; são 

valores compartilhados por todos, o que implica na submersão dos 

particularismos. Esses, por seu turno, ganham fôlego nos dias atuais na 

afirmação de identidades específicas (nacional, étnica, sexual, etc). 

Estamos, pois, divididos entre um universalismo vazio e um 

particularismo cego. Isto reflete um mundo também dividido entre as 

forças globais do mercado e as resistências locais a estas (EAGLETON, 

2005). 

As conceituações do termo cultura variam em considerá-la 

práticas significativas (GEERTZ, 1989), práticas vividas que dão sentido à 

sua existência (HALL, 1997), como cultivo da mente, atividades culturais, 

o trabalho intelectual do homem e como modo de vida de um povo ou 

grupo social (WILLIAMS, 2000). 



 

 

 

A despeito da variedade de formulações em torno do termo 

“cultura”, Mathews (2002, p. 19), considera que há um conceito 

partilhado entre os antropólogos culturais, a saber: 

 

A proposição comum a esses escritores é que há padrões 
discretos de cognição, valores e comportamentos que os 

membros de cada um desses grupos compartilham entre si 
em contraste com os membros de outros grupos. 

 

Entretanto, diz Mathews, são os próprios antropólogos que põem 

em cheque esse conceito, questionando sua validade. É possível, na 

atualidade e com o intenso fluxo de informações, pessoas e idéias, pensar 

em cultura como algo compartilhado entre pessoas em determinado lugar, 

em detrimento a outros povos em lugares diferentes? 

Para Maffesoli (1995; 1998a; 1998b; 2005a; 2005b) isto não é 

possível tendo em vista que, para ele, o que predomina na atualidade é 

uma “cultura estética” em que prevalece uma maneira de sentir e 

experimentar em comum. Neste universo as imagens adquirem 

importância fundamental, pois são elas que nos unem; elas são diversas, 

mas entram em correspondência uma com as outras, criando uma 

unicidade que invade o corpo social e cada um de nós. 

Ainda é possível, então, falar em cultura enquanto modo de vida 

de um determinado grupo social? Há, de fato, uma cultura local? Possui 

características próprias que se diferenciam das outras que, por sua vez, 

também as detêm? E, se existe um processo de globalização 

multifacetado, que afeta, inclusive, modelos culturais criados e 

construídos, o que ocorre com os mesmos? Há distinções e semelhanças 

entre os jovens, sujeitos dessa pesquisa, e os demais pertencentes a 

lugares diversos? Como esses jovens se vêem enquanto sujeitos culturais? 

Que modelos seguem e o que influencia suas escolhas como membro de 



 

 

 

uma sociedade? Que significado tem suas escolhas estéticas (em torno do 

hip hop e dança de rua, especificamente)?  

 

 

3.3.2 O hip hop e a dança de rua no Brasil: expressões de 

uma cultura global. 

 

 

Por absorver elementos de cada cultura em que se insere, o hip 

hop se afirma enquanto um fenômeno complexo e multifacetado; isto não 

se dá, pois, de forma diferente no Brasil. Aqui, como em várias partes do 

mundo, é através da dança que o “movimento” encontra receptividade e 

aderência.   

O hip hop chega ao Brasil e se difunde inicialmente entre São 

Paulo e Rio de Janeiro, caracterizando-se de forma distinta entre as duas 

cidades. Por ser São Paulo a maior cidade do País, centro receptor e 

irradiador de costumes, comportamentos e gostos os mais diversos o hip 

hop enquanto movimento cultural e político ganha bastante força, 

especialmente na noite da metrópole paulistana. 

O Rio de Janeiro absorve com mais força a cultura funk, mais 

conhecido nos EUA como Miami Bass (batida mais eletrônica) que, embora 

tenha recebido influências do hip hop norte-americano, se apropria de tal 

cultura, reinterpretando-a, apresentando semelhanças, mas 

principalmente diferenças, entre o funk nacional e o hip hop em geral 

(HERSCHMANN, 2000). Segundo Herschmann:  

 



 

 

 

 

Enquanto no Rio o conteúdo, o ritmo, se traduziram num 

clima e em uma música mais dançante, alegre e não 
necessariamente politizada, em São Paulo, e dentro de 
alguns círculos, o hip-hop foi se afirmando como 

importante discurso político que tem revitalizado parte das 
reivindicações do movimento negro. (...) O peso que 

algumas questões têm para uns não é o mesmo que para 
outros grupos. Assim, ao longo da década de 90, à medida 

em que o funk e o hip-hop se “nacionalizavam” e se 
popularizavam – um no Rio e outro em São Paulo -, 
funkeiros e b.boys se distanciavam: criou-se a dicotomia 

entre “alienados” e “engajados” (2000, p. 25-26; 
destaques do autor).  

 

 

O hip hop, portanto, surge no Brasil no início dos anos 80 tendo 

o caos cosmopolita paulistano como seu grande reduto e os bailes Black 

existentes na noite de São Paulo como lugar onde se podia ouvir e dançar 

o rap norte-americano. Embora não entendessem do que se tratavam as 

letras das músicas, os frequentadores desses bailes aprovaram o som que 

as acompanhavam. 

Na aceitação e penetração desses ritmos, uma discussão se 

torna premente e atual: estaria se desintegrando a identidade cultural de 

nosso país com a permissão da entrada de elementos “externos” a ela? 

Própria do processo de globalização cultural em voga, Hall (2005) assinala 

que a interdependência e o consumismo global criam identidades 

partilhadas: consumidores para os mesmos bens, públicos para as 

mesmas mensagens (inclusive entre pessoas distantes no espaço e no 

tempo).  

Nesse processo incessante de trocas sociais, a identidade de um 

povo já não é construída a partir dos elementos dispostos como 

“naturais”. Tal compreensão defende a necessidade de levar em conta as 



 

 

 

modificações que as nossas comunidades de pertencimento vêm passando 

ao longo do tempo. E elas são muitas. 

Uma dessas transformações diz respeito à crise do Estado-nação 

trazida pelo processo de globalização recente. Não é meu intuito trazer à 

tona a marcha histórica de formação do Estado até a sua crise atual; 

entretanto, aponto algumas questões que considero imprescindíveis para 

o entendimento das mudanças culturais vivenciadas na atualidade e que 

se fazem presentes neste trabalho. 

Nas sociedades ditas pré-modernas, a idéia de identidade não 

surge enquanto um problema, tendo em vista que as relações sociais 

eram estabelecidas a partir da rede de proximidade entre seus membros. 

O lugar que cada indivíduo ocupava era bastante evidente e as sociedades 

não apresentavam distinções relevantes entre si. Com o advento da era 

moderna e todas as transformações que esta propiciou, ocorre um lento e 

gradual processo de desintegração dessas sociedades, possibilitando o 

surgimento da identidade como elemento aglutinador (BAUMAN, 2005). 

Daí que o Estado Moderno se sente impelido na criação de uma 

ordem, que não mais se estabelecia pelas próprias comunidades. Desta 

forma, nasce utilizando a idéia de pertencimento como o alicerce de sua 

soberania. Segundo Bauman (2005, p.26): 

 

O nascente Estado Moderno fez o necessário para tornar 
esse dever obrigatório a todas as pessoas que se 

encontravam no interior de sua soberania nacional. Nascida 
como ficção, a identidade precisava de muita coerção e 

convencimento para se consolidar acerca de suas opções 
artísticas e se concretizar numa realidade (mais 
corretamente: na única realidade imaginável). 

 

 



 

 

 

Na busca por legitimação, o Estado se autoproclamava o futuro 

da nação a partir da efetivação de um “destino compartilhado” por todos. 

Deste modo define, segrega, divide, estabelece, buscando a unidade e a 

coesão nacional; exemplo que caracteriza a tarefa agregadora do Estado 

Brasileiro se encontra no discurso proferido pelo presidente do Brasil 

Emílio Gasrrastazu Médici (1969 – 1974) referente à construção da 

Transamazônica. Em meio à ocupação e destruição desordenada da 

natureza e do meio ambiente, o então chefe de Estado brasileiro conclama 

a todos para saudar o progresso da nação e proclama um Brasil dos 

brasileiros26. 

Pertencer a tal projeto não cabia discordar. A obediência 

significava a garantia da continuidade do futuro da nação, alimentada pela 

ameaça e prática de exclusão dos dissidentes. 

Com a criação dos Estados-nação, a identidade passou, 

portanto, a ser assunto de Estado que define a identidade da coletividade. 

Assim, as identidades nacionais passam a ser uma das principais fontes 

de identidade cultural. Entretanto, para Hall (2005) as culturas nacionais 

são compostas de instituições culturais, mas também de símbolos e 

representações – é um discurso – constrói sentidos, influencia nossas 

                                                 

26
 “No início dos anos 70, quando o Brasil vivia o período da ditadura militar e a falsa 

impressão do “milagre econômico”, Médici, empolgado com o arranque da economia, 

criou um projeto faraônico: a transamazônica. A rodovia deveria ser pavimentada com 8 

mil quilômetros de comprimento, conectando as regiões Norte e Nordeste do Brasil, além 

do Peru e do Equador. Os motivos que levaram o governo brasileiro a tomar a decisão do 

projeto foram a falsa crença do milagre econômico, a vontade de criar obras que 

causassem impacto e reforçassem a idéia do "Brasil potência" e a localização geográfica 

estratégica da Amazônia, já que na época da ditadura militar, assegurar a soberania 

nacional era fundamental.  Hoje em dia, a Transamazônica (BR-230) é sinônimo de 

problemas. A maioria de sua parte não é pavimentada, sendo intransitável nos períodos 

de chuva. Além disso, a rodovia provocou o aumento do desmatamento, uma vez que 

facilita o acesso ao interior da Amazônia. Outros problemas relacionados à obra ainda 

podem ser citados, como o aumento da violência rural e da prostituição, e a questão 

indígena”. Por Tiago Dantas – Equipe Brasil Escola.com.Disponível em 
http://www.brasilescola.com/brasil/transamazonica.htm. Acesso em Dez. 2008 

 

http://www.brasilescola.com/brasil/transamazonica.htm


 

 

 

ações e a concepção que temos de nós mesmos – constroem então 

identidades. 

Nesse sentido, e em decorrência da atual configuração da 

sociedade capitalista, os Estados vêem seu poder de composição da nação 

ser diminuído ou transferido. Esta função cabe agora a cada indivíduo e às 

forças externas a ele. Para Bauman (2005) ter uma identidade fixa, de 

modo inflexível, se torna “cada vez mais malvisto”. 

As imagens e símbolos trazidos e incorporados ao cotidiano dos 

jovens brasileiros através dos mais diversos mecanismos tecnológicos, 

também refletem um modelo de desenvolvimento que divide o mundo e o 

transforma em um grande supermercado onde tudo se pode comprar 

(embora nem todos possam fazê-lo, mas o desejam).  

A atual realidade também propicia questionamentos e reflexões 

na esfera política, haja vista a discussão em torno da recomposição do 

papel do Estado (que sofre um processo de desregulamentação, sendo 

diminuído seu papel de “provedor social”). Segundo Castels (2002) o 

Estado-Nação se vê cada vez mais destituído de poder para controlar a 

política monetária, definir o orçamento, organizar a produção e o 

comércio, proporcionar benefícios sociais, implicando em perda de poder, 

mas não de influência do Estado. Mesmo com “menor” intervenção na 

economia, desempenha um papel econômico importante, alerta o autor. 

O Estado-Nação também não consegue manter o controle e 

regulamentação da mídia e das comunicações. Ainda segundo Castels 

(1999) três fatores contribuíram para isso: globalização e não 

exclusividade de propriedade, penetração da tecnologia, autonomia e 

diversidade da mídia. Com a explosão das telecomunicações e 

desenvolvimento dos sistemas de transmissão a cabo, ocorre um aumento 

do poder de transmissão e difusão de informações sem precedentes. 

Assim, no novo paradigma, o tecnológico, a informação é o que 



 

 

 

impulsiona as inovações tecnológicas, ao tempo em que as tecnologias 

criadas objetivam otimizar cada vez mais a informação. 

Esta expansão dos meios de comunicação faz com que o 

processo de globalização seja sentido por todos, alterando, inclusive, a 

relação do Estado com a sociedade e vice-versa.  

Protótipo da junção entre tecnologia e informação, era através 

dos clips que o público dos bailes black conseguia compreender as 

mensagens que os artistas norte-americanos estavam retratando em suas 

músicas. Tratava-se de uma realidade conhecida de seus frequentadores 

como violência policial, discriminação e preconceito raciais, entre outros 

problemas. Outro fator que os faziam se identificar com a música, era o 

fato de, nos clips, seus protagonistas serem sempre pessoas negras.  

Assim, as imagens veiculadas se tornaram vetores de agregação 

e identificação daquele público, possibilitando as misturas e os hibridismos 

próprios dessa atual configuração societal. Nesses processos sociais a 

dança de rua no Brasil transformou-se numa manifestação cultural 

amplamente difundida entre as classes populares das grandes, médias e 

pequenas cidades com perspectiva de crescimento, haja vista a recorrente 

realização de eventos que congregam os grupos, sejam em nível local, 

regional ou nacional. 

Trata-se, portanto, de um fenômeno que merece atenção pela 

sua expressividade e pela importância que vem adquirindo perante os 

jovens que a praticam. Ele é revelador de um modo de estar junto, neste 

caso tendo a dança como meio de expressão, reconhecimento e 

exposição. É preciso, pois, ver de perto esse movimento, conhecer os 

jovens que a praticam, adentrar no seu universo para apreciar os fios que 

tecem essas vivências na construção e experimentação de redes de 

educabilidades. 

 



 

 

 

 

3.3.3 A dança de rua: estilo e linguagem próprios   

 

 

O street dance, ou a dança de rua, é um estilo de dança que 

surgiu nos EUA a partir do fim dos anos 60, congregando uma diversidade 

de estilos presentes naquele momento. Tem como cenário para o seu 

surgimento as ruas das cidades, tornando-se mais tarde, um dos 

elementos que formarão a cultura hip hop. 

Em cena no contexto cultural de várias partes do mundo nos 

últimos 30 anos, na dança de rua os participantes demonstram grandes 

habilidades gestuais e congregam vários estilos de dança. Os movimentos 

e estilos apresentados pelo break seriam derivados do Funk27 que tem 

origem no Soul28 que, por sua vez, descrevem temas do cotidiano, atuais, 

através de formas metafóricas inspiradas no bom humor, desenvolvendo-

se em outros estilos/modalidades, nas situações vividas por seus 

criadores.  

Ejara29 define a dança de rua ou street dance, como ele prefere 

denominar, como uma terminologia geral dividida em vários 

estilos/modalidades comparando-a ao Balé (como terminologia geral) que 

                                                 
27 O street dance foi influenciado também pela tap dance, street jazz, latin dance (salsa, 

mambo, etc.), charleston, square dance, good foot (dança de James Brow), danças 

indígenas norte-americanas, artes marciais orientais (especialmente kung fu), ginástica 

artística, dança popular russa, efeitos cinematográficos, desenhos animados, mímica, 

etc. 
28 Soul (do inglês. "alma") é um gênero musical dos Estados Unidos da América que 

nasceu do rhythm and blues e do gospel durante o final da década de 1950 e início da de 

1960, entre os negros 
29  Frank Ejara é coreógrafo e diretor da Cia. Discípulos do Ritmo, MC do Operação 

Diamante, já foi campeão mundial de locking e continua como um dos dançarinos mais 

respeitados no mundo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L�ngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/G�nero_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am�rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gospel
http://pt.wikipedia.org/wiki/D�cada_de_1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/D�cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/D�cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/D�cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Negros


 

 

 

agrega diversos estilos/modalidades chamados Neoclássico, Moderno, etc 

30. 

Entre as diversas modalidades existentes três delas exemplificam 

a forma de dançar desses jovens. São elas: o locking, o popping e o 

breaking (b.boys e b.girls)31.  

A dança de rua é, portanto, uma forma de expressão corporal 

que possui características que lhes são próprias e sua prática requer 

treino e disposição dos participantes.  

Os b-boys e as b-girls, além de dançar se apossam de técnicas, 

gestos, elementos de coreografias de outras práticas corporais, como a 

capoeira, as lutas, a ginástica olímpica e as práticas circences. Copiando 

ou inventando movimentos e coreografias corporais, os b-boys e as b-girls 

treinam exaustivamente para conseguir ajustar os detalhes técnicos dos 

movimentos ao ritmo veloz e intenso das músicas que acompanham. 

  

 

3.3.4 A dança de rua em cajazeiras, PB: “locais” em  

“movimento” 

 

 

Em Cajazeiras, PB, a dança de rua surge no início dos anos de 

1990, por influência de clips trazidos por uma pessoa que os jovens 

entrevistados (os mais antigos) denominam de “DJ Chicão”. Segundo 

eles: 

                                                 
30  (Entrevista cedida a VALDERRAMAS & HUNGER, 2007) 
31  Para detalhes acerca desses estilos acessar www.b.boy.com.br 

http://www.b.boy.com.br/


 

 

 

 

 

O DJ Chicão, que foi que nos auxiliou muito, no tempo que 
a gente precisava de som, porque naquela época a gente 
dançava em disco de vinil, porque interior, o pessoal curtia 

mais forró, então era muito difícil a gente conseguir isso. 
Ele era um cara de São Paulo, que a gente se encontrou 

com ele na balada e ele auxiliou muito durante anos e 
anos. Tudo que a gente precisava a gente ia na casa do 
cara e ele fazia o som prá gente dançar. Então eu falo do 

DJ Chicão que é uma figura que não pode ser esquecida 
(F., 29 anos). 

 

 

a gente teve acesso a clips com um DJ chamado Chicão 

que veio de São Paulo e trouxe o primeiro clip de Michael e 
outras bandas que a gente não conhecia. Então foi através 

desses clips que ele trouxe...e músicas que ele trouxe, em 
cassete ainda; a gente ia prá casa dele e ele mostrava lá 
(ele é daqui e ainda ta aqui). Então ele foi um dos 

contribuidores muito grande (ele não dançava), só na 
questão mais de música e clip. Ele dizia que era o DJ 

Chicão né, DJ da galera, da massa. Então foi através dele, 
desses clips né, e desse pessoal do do “Garotos do Funk” e 
do “Agito Jovem”, começaram esse pessoal, foram eles que 

começaram mesmo a dança aqui (J. 29 anos). 

 

 

 

Os jovens de Cajazeiras tiveram, através das diferentes mídias 

que tiveram acesso, “contato” com o “supermercado cultural global”.  

De que trata este “supermercado”? Semelhante ao 

supermercado material, onde dispomos de uma variedade de produtos 

vindos dos mais diversos locais do mundo, se encontra ao alcance dos 

jovens uma infinidade de bens materiais e/ou simbólicos que contribuem, 

de um modo ou de outro, para que se construa uma identidade que não 

está assentada na idéia de proximidade e valorização do lugar; isso vai 

desde a escuta de música pop americana, às histórias em quadrinhos 



 

 

 

japoneses, à comida chinesa, ao vinho chileno, ao cinema hollywoodiano 

e, no caso específico deste trabalho a uma expressão artística como a 

dança. Para Mathews (2002, p. 50) “o simples fato de [escolher] essas 

formas para seguir, em vez daquelas da sociedade do seu lar, indica seu 

status como consumidores (...) do supermercado cultural global”. 

O que seria então uma cultura global? Segundo Featherstone 

(1997, p. 125) a modernidade ocidental apresentou às sociedades 

modernas, uma concepção de cultura baseada na evolução das sociedades 

tradicionais a partir de critérios específicos pelos quais todas deveriam se 

submeter. Assim, os processos de industrialização, mercantilização, 

racionalização, formação do Estado, entre outros, próprios da 

modernidade, teriam uma lógica interna rumo ao progresso. “Com efeito, 

a história ocidental era a história universal do mundo”. 

O processo de globalização ancorado em bases universalistas do 

progresso e de uma história comum cria, com a padronização de produtos 

lançados em todas as partes do globo terrestre, a homogeneização de 

necessidades e de mercados. Paradoxalmente, ocorre também uma 

intensificação da circulação dos fluxos culturais, o que, ao contrário do 

que se podia imaginar, “não conduz à homogeneização do globo, mas em 

direção de um mundo cada vez mais miscigenado” (MATTELART, 1994, p. 

273). 

Desse modo, os jovens de Cajazeiras puderam “participar” dos 

fluxos culturais permitidos ou viabilizados pela globalização cultural. Foi 

assim que surgiram os primeiros grupos de dança de rua nesta cidade, 

inspirados por jovens que dublavam o “New Kids on the blocks”32. 

Segundo um dos “pioneiros”: 

 

 

                                                 
32  Banda americana de grande sucesso nos anos de 1980 



 

 

 

comecei a dançar no “New Kids on the Block” e dancei até 
93, aí o grupo acabou, o original, aí a gente começou a 

curtir funk. O new kids não era dança de rua, era um grupo 
de cover estilo pop. Sobre a dança de rua o primeiro grupo 
que surgiu foi o “Agito Jovem”, que era um grupo lá do 

Bairro São José, daí tinha o “Arrepio”, tinha os “Street 
Boys”. Eram grupos rivais, não de bairros, mas de palco, a 

rivalidade entre os bairros veio depois. Entre 93 e 94 
formou-se o Laygon Dance... (F. 29 anos) 

 

 

É nesse sentido que Ianni (2002, p 27) fala em globalização de 

coisas, gentes e idéias e em dimensões globais dos modos de ser, agir, 

pensar, sentir, imaginar. Para exemplificar, aponta que a questão 

ambiental é global, assim como os direitos e deveres transcendem a idéia 

de possuir apenas uma perspectiva localizada. Desta forma define a 

sociedade global como “um universo de objetos, aparelhos ou 

equipamentos móveis e fugazes, atravessando espaços e fronteiras, 

línguas e dialetos, culturas e civilizações”. 

A formação inicial dos grupos de dança de rua em Cajazeiras, 

PB, não se assemelha, no entanto, ao estilo originado nos EUA e se 

aproxima de performances já ressignificadas por grupos da região sul do 

Brasil. É assim que no Brasil a dança de rua se diversifica criando em seu 

interior divergências quanto ao estilo que “abraçam”, embora tenha 

especificidades nas performances que apresentam, “perseguidas” por 

integrantes que defendem seus “fundamentos”. É devido, portanto, à sua 

originalidade no uso de termos para nomear os tipos de coreografias e 

performances e a necessária observância dos elementos e técnicas que 

ocorre uma divisão no seio desse universo. 

Em pesquisa acerca das práticas culturais e de lazer feita na 

cidade de São Paulo Noronha, Pires e Toledo (2007) retratam essa 

divisão. Trata-se do encontro entre dois grupos com características 

diferentes, porém aproximados através da dança, a saber: os b.boys, 



 

 

 

autodenominados praticantes da dança de rua de forma “original”, já que 

buscam respeitar seus “fundamentos” dominando suas técnicas e estilos e 

os denominados streeteiros, criticados pelos b.boys por não possuírem 

aqueles “fundamentos”. 

Nesse estudo a separação é apresentada de forma bem nítida. 

Por streeteiros, entende-se que são praticantes do street dance e os b-

boys são os que fazem a dança de rua. As diferenças, contudo, não param 

por aí; a dança de rua “possui regras a serem seguidas”, “não é uma 

prática aleatória”, dizem os praticantes, membros da pesquisa em pauta. 

Nessa dança a criatividade de seus membros dá à performance uma 

marca pessoal; o estilo musical é o break beat criado a partir do funk e do 

improviso dos DJ´s e MC´s; traz para seu interior questões político-raciais 

para serem discutidas, sendo, portanto, considerado não apenas um 

movimento cultural mas que também possui caráter político (embora em 

seu interior se encontrem os que advoguem de que o movimento é 

apenas cultural, já contendo em si o elemento político). 

Por sua vez, o street dance (segundo dados da pesquisa já 

referenciada) não leva em conta os fundamentos do hip hop; não possui o 

mesmo rigor da dança de rua, misturando vários estilos de dança, embora 

o tenha como base para suas coreografias. Para os b-boys, o street dance 

é moldado pela mídia e tem como objetivo maior o lazer e a sincronia de 

movimentos entre seus participantes (não há performance individual); os 

streeteiros priorizam o trabalho com coreografias realizadas 

coletivamente. 

Em qual movimento se inseriam os jovens que fazem a dança de 

rua em Cajazeiras? As diferenças acima apontadas entre os b-boys e os 

streeteiros, com algumas nuances importantes, também podiam ser ali 

encontradas. Todos eles, entretanto, se aproximavam dos chamados 

streeteiros de São Paulo. Formados, em sua maioria, por jovens do sexo 

masculino, suas coreografias realizadas coletivamente, tinham a base da 



 

 

 

cultura hip hop mas não assumiam seus fundamentos; até realizavam 

alguns passos desenvolvidos pelos b-boys, mas desconheciam, inclusive, 

sua nomenclatura. Em geral, seguiam o estilo de dança apresentado pelo 

grupo “Dança de rua do Brasil”33 organizado por Marcelo Cirino (bastante 

criticado por dançarinos mais ligados à cultura hip-hop).  

Tais grupos são “rechaçados” pelos b-boys porque se afirmam 

praticantes de uma dança de rua “mais brasileira”, o que não é aceito 

pelos integrantes do hip-hop.  Quanto a essa questão, Ejara assim se 

posiciona: 

 

 

É necessária a influência; nós podemos contribuir para a 

evolução dos estilos mas não podemos acreditar que temos 
um estilo brasileiro já que a cultura veio dos Estados Unidos 

e que, por mais que coloquemos do nosso país nisso, a 
musica funk, house e Hip Hop são americanas e a musica é 
a fonte de qualquer dança.O Street Dance é americano 

como o Samba é brasileiro ou a Salsa é Cubana. Cada 
cultura tem sua origem e nós podemos fazer parte dessas 

culturas universais mas não podemos nos apropriar a ponto 
de mudar a historia (Entrevista cedida à VALDERRAMAS; 
HUNGER, 2007). 

 

 

O que poderia ser considerado processo de ressignificação de 

uma manifestação cultural, é tratado como descaracterização, provocando 

a divisão de estilos no interior do movimento da dança de rua. Um 

aspecto, entretanto, há de ser incontestável: a expansão para o mundo 

todo de uma expressão da cultura estadudinense. Que fatores contribuem 

para que isso aconteça? Estaria aqui presente a idéia da “americanização 

do mundo” propiciada pela massificação da cultura, existente na idéia da 

                                                 

33 Semelhante aos streeteiros, esse grupo se caracteriza pela grande quantidade de 

rapazes que realizam coreografias sincronizadas e coletivas 



 

 

 

homogeneização dos gostos e valores proporcionados pela globalização da 

cultura? 

Segundo Ortiz (2003) a tese da americanização do mundo a 

partir da difusão de seus bens culturais, reduz a cultura aos produtos 

produzidos por uma nação. Sem negar os mecanismos de dominação que 

asseguram a centralidade imperialista dos EUA, questiona a equivalência 

entre cultura e economia. Desta forma, a mundialização seria entendida 

como um fenômeno externo a quem a adota, sendo para os países 

considerados periféricos uma imposição de fora, ou seja, nós apenas 

imitaríamos o que viria de outros países. Assim, explica Ortiz, a 

propagação de costumes seria explicada pela idéia de imitação. 

O autor assinala que a idéia da americanização do mundo foi 

transmitida por duas vias: uma que parte do próprio povo norte-

americano que tem origem na idealização do seu povo e de sua história. 

Nessa concepção a América, terra prometida, seria a esperança da 

humanidade; a construção de uma nação livre não se restringiria ao seu 

povo, mas deveria difundir seus valores para o resto do mundo; essa idéia 

é reforçada pela publicidade, pelo advento do estado do bem-estar social 

e pelo desenvolvimento econômico. A outra concepção advém da própria 

crítica ao imperialismo e parte de evidências empíricas do poder 

econômico, político e cultural norte-americano, tendo em vista sua 

hegemonia no cenário internacional. 

Tais perspectivas de análises, ainda segundo Ortiz, partilham de 

uma visão essencialista de cultura, a partir da idéia do Estado Nação, ou 

seja, os produtos da indústria cultural possuem uma marca americana 

genuína, podendo apenas ser imitado pelas outras culturas. 

Aqui, mais uma vez, a discussão em torno da identidade cultural 

de um povo inserida em um contexto de intensa circulação de 

informações mediada pela tecnologia, ressurge.  



 

 

 

A relação que os jovens de Cajazeiras estabelecem com os 

valores, gostos e atitudes, assimilados no contato que instituem através 

dos dispositivos midiáticos de que dispõem, faz desaparecer a relação 

com a sua região ou ocorrem reelaborações em suas práticas cotidianas?  

A narrativa da cultura nacional é contada nas histórias e nas 

literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. São essas narrativas 

que dão significado à nossa existência conectando-nos com um destino 

nacional que preexiste a nós e continua existindo após a morte. Daí a 

ênfase nas origens, na continuidade, na tradição, na intemporalidade. A 

identidade nacional é, portanto, simbolicamente baseada na idéia de um 

povo puro, original (HALL, 2005). 

Ao dar ênfase às particularidades de um povo, no discurso da 

diversidade, segundo Rouanet (1993, p. 52), “joga-se a criança junto com 

a bacia de água suja”, ou seja, ao valorizar determinada dimensão 

humana (a particularidade, a singularidade, a diversidade) se descarta 

outra de extremo valor, qual seja, a dimensão universal da humanidade. 

Para ele, obtivemos conquistas que pertencem a todos, assim como 

preceitos morais e éticos, sem desconsiderar aspectos biológicos de todos 

os seres humanos. “O antiuniversalismo contemporâneo é aquela atitude 

teórica ou política que nega a unidade do homem, contesta a validade 

universal do saber e questiona a existência de normas e princípios éticos e 

universais”. 

O universal, sempre visto como abstrato e o particular, como 

concreto e dinâmico é, para Rouanet “uma arma do poder repressivo” 

quando nega o direito à universalidade, já que condena a particularidade a 

viver sob esse estatuto, proibindo-a a ascender à sua condição universal. 

E, seguindo sua crítica a essa forma de conceber o homem, diz: 

 

O que é abstrato é o homem particular, enquanto suporte 

de atributos imaginários, e enquanto produto de uma 



 

 

 

abstração real – a operação pela qual ele foi abstraído de 
sua essência universal. (...) Concreto é o homem em geral 

do Iluminismo, por que é o padrão normativo que permite 
pensar uma libertação concreta (destaque do autor – p. 
68). 

 

 

A questão central para Rouanet, não é a negação da 

diversidade. A diferença para ele é um fato, mas não merece ser 

ideologizado. Somos, antes de mais nada, seres humanos que brasileiros, 

italianos ou judeus. Essas diferenças, quando postas em destaque e 

importância, podem gerar intolerâncias e/ou tolerar injustiças cometidas 

em nome das diferenças próprias de cada povo (quando o particular é a 

cultura). 

A identidade cultural, pois, vista numa perspectiva particularista 

se defende dos elementos externos a partir de normas e modelos 

próprios, tendo aqueles elementos suas próprias referências, tornando-se 

um conflito sem fácil resolução, já que pautados em divergências 

incompatíveis entre si. 

Fazer parte de uma cultura local também é considerado como 

uma particularidade, oposta do globalismo existente, já que pressupõe um 

lugar fixo, com práticas rotineiras conhecidas por todos que fazem parte 

de um mesmo grupo. Portanto, o local, o lugar onde se vive, é mais 

visível e, sendo assim, pressupõe a persistência ao longo do tempo de 

determinados rituais, símbolos e cerimônias que se diferem de região para 

região. Para Featherstone (1997, p.131) “o senso de pertença, as 

experiências comuns sedimentadas e as formas culturais que são 

associadas a um lugar, são fundamentais para o conceito de uma cultura 

local”. 

Se ao tratarmos da questão da expansão da dança de rua 

enquanto uma cultura de origem americana, estão postas questões como 



 

 

 

poder, globalização econômica, identidade cultural, 

universalismo/particularismo, um outro aspecto não pode ser 

desconsiderado, embora o mesmo esteja implícito nas temáticas 

anunciadas. Trata-se do pressuposto de que a informação se vem 

tornando a grande “vedete” da atualidade (e, pelo visto, veio para ficar). 

Ela, presente em todas as atividades de nossa vida, enquanto atividade 

humana, é moldada, não determinada, pelas novas tecnologias (CASTELS, 

1999). Sendo assim, mesmo aqueles que tem pouco acesso a essas 

tecnologias, são afetados por elas, de uma forma ou de outra, o que vem 

provocando mudanças exponenciais na sociedade. 

Conforme Lévy (1999) para entender tais mudanças é preciso 

retomar a trajetória das transformações que a mídia, personificação maior 

das informações veiculadas, vem passando ao longo do tempo.   

A primeira delas diz respeito à passagem da cultura oral para a 

escrita. As mensagens nas sociedades orais eram recebidas no tempo e no 

lugar em que eram emitidas; quem emitia e quem recebia as mensagens 

compartilhavam do mesmo universo semântico, dos mesmos significados, 

o mesmo contexto de interações. 

Com o advento da escrita já era possível ter acesso a textos 

escritos por pessoas de outros lugares, de outros tempos, de outras 

culturas; não havia uma interação direta. Neste sentido, o autor aponta a 

escrita como determinante para a criação da noção de universalidade; 

exemplifica tal afirmação fazendo alusão a textos filosóficos e religiosos 

que se libertam da condição de pertencer a um contexto específico para 

que seja compreendido por todos. Segundo Lévy, a condição do universal 

criado pela escrita é que apenas o sentido deve permanecer imutável. 

Desta forma, na busca pelo universal, totaliza. 

A continuidade da idéia do universal totalizante iniciado pela 

escrita se dá com o advento das mídias de massa (rádio, tv, imprensa, 

cinema); nelas, a mensagem midiática objetiva atingir um público 



 

 

 

indiferenciado, sem se preocupar com seus contextos específicos, como já 

exposto acima. Assim: 

 

 

o contexto global instaurado pelas mídias, em vez de 

emergir das interações vivas de uma ou mais comunidades, 
fica fora do alcance daqueles que dele consomem apenas a 

recepção passiva, isolada (LÉVY, 1999, p. 117); 

 

 

Com o advento do ciberespaço34 ocorre uma separação entre o 

universal e a totalidade. Aproximamo-nos das sociedades orais pelo fato 

de compartilharmos o mesmo contexto, ou seja, as mensagens se 

conectam a outras mensagens num espaço de interconexão aberto. 

Assim, emerge uma nova forma de universal, que não possui um único 

sentido; ele se universaliza pela interação que promove, pelo contato que 

possibilita. É, no entanto, um universal sem totalidade; universal não 

porque está em toda parte mas porque sua idéia implica em direito dos 

seres humanos de acesso a esse ambiente simbólico cuja importância se 

amplia com o passar do tempo, haja vista que estar ou não conectado a 

ele já é um indicador do lugar que se ocupa nessa teia. 

Para Lévy (1999, p. 120 - 121), quanto mais universal, menos 

totalizante porque não há homogeneidade; a cada nova fonte de 

informação se perde o sentido global e único das coisas; “o ciberespaço 

não desordenado exprime a diversidade do humano”. Desse modo, 

                                                 
34 “Ciberespaço (...) é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 

dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 2000, 

pág.17) 



 

 

 

vaticina que a cibercultura 35 mostra ser possível “instaurar a presença 

virtual da humanidade em si mesma (o universal) que não seja por meio 

da identidade do sentido (a totalidade)”. 

A cibercultura, portanto, não possui centro ou diretriz; é um 

universo indeterminado ao qual o autor chama de “universal sem 

totalidade”. E aponta a interconexão de todos com todos como indício de 

que a totalização não ocorrerá, tendo em vista serem as fontes de 

informação cada vez mais heterogêneas, colocando os jovens (e a nós 

todos) num espaço sem fronteiras e de interação constante. 

Considerando a interação entre os elementos aqui dispostos 

(globalização, identidade cultural, tecnologia, mídias) é possível 

compreender a dança de rua enquanto manifestação do “movimento” que 

perpassa a sociedade atual, sendo, portanto, composta de “misturas”, 

próprias da configuração societal na qual nos inserimos. Tais questões 

serão aprofundadas no capítulo que segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Ainda segundo Lévy (1999, p. 17), a cibercultura “especifica aqui o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 

de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” 



 

 

 

4. GLOBALIZAÇÃO, MÍDIAS E JUVENTUDE: QUESTÕES 

QUE SE ENTRECRUZAM 

 

 

 “Hoje em dia quem não é globalizado é 

esquecido!” (F. 24 anos, membro da 
dança de rua em Cajazeiras, PB) 

 

 

“O mundo gira em torno das pessoas e 
as pessoas gira em torno da 
globalização” (Idem).  

  

 

As frases acima foram proferidas durante a realização do grupo 

focal com membros da dança de rua de Cajazeiras.  Optei por iniciar com 

elas a discussão em torno do processo de globalização que se vivencia na 

atualidade, por apresentar, mesmo que de forma “simples” e “confusa”, o 

modo como esses jovens percebem as mudanças que ora se apresentam. 

Se para alguns palavras como comunicação, união, liberdade e cultura são 

sinônimos de um mundo interligado, entre outras coisas, por antenas de 

satélite, representados por desenhos feitos durante a realização de uma 

dinâmica de grupo, ainda havia entre eles, aqueles que desconheciam o 

significado da palavra “globalização” por nunca tê-la ouvido antes, embora 

evidenciassem o usufruto (alguns deles) dos avanços tecnológicos 

possibilitados por aquela através, principalmente, do porte de celulares de 

múltiplas funções. 

As expressões acima e o que evidenciam, portanto, dão margem 

à discussão que ora pretendo estabelecer entre as mudanças na base 



 

 

 

material da sociedade, advindas do processo de globalização econômica e 

social e como elas são sentidas pelos jovens com os quais realizei esta 

pesquisa.   Que tipo de relações promovem entre o que fazem nos seus 

cotidianos e o que ocorre numa esfera mais geral da qual não visualizam 

(mas é sentida nas diversas relações que estabelecem com a sociedade 

que os circundam) e que não é palpável?  

Ao afirmar que vivemos enredados no processo de globalização e 

que fora dele resta o esquecimento (do que? de quem?) anuncia os 

vínculos que são estabelecidos entre os indivíduos e a sociedade da qual 

fazemos parte (e/ou vice-versa) e dos quais se criam ou se reproduzem 

redes de educabilidades.   

Parto do pressuposto de que essas redes de educabilidades se 

formam tanto numa perspectiva mais geral como nos cotidianos dos que 

fazem a sociedade. Deste modo, é possível assinalar que a globalização, 

seja ela econômica ou cultural, tal como as mídias que a acompanham 

promovem, divulgam, criam formas de ser e fazer que atuam sobre os 

indivíduos e interferem sobremaneira nas suas vidas, quer de maneira 

positiva ou negativa. Outrossim, tais redes que educam (sem entrar no 

mérito se de forma boa ou má), ao serem assimiladas são reapropriadas e 

reelaboradas pelos indivíduos de acordo com o lugar que ocupam na 

hierarquia social, do território que habitam, da cultura de base que 

adquiriram e dos bens culturais de que se apropriaram ao longo do tempo. 

São, pois, redes de educabilidades que criam e recriam outras redes de 

educabilidades num círculo que não se fecha nunca. 

Entendendo assim, um dos objetivos que tracei neste trabalho 

foi compreender como a cultura global é absorvida e reelaborada na 

vivência dos jovens que fazem dança de rua. Parti, desta forma, de três 

pressupostos: 1) Há uma cultura global que integra e desintegra culturas 

locais a partir da proliferação de artefatos simbólicos e midiáticos; 2) Ela é 

absorvida de uma forma ou de outra, por todos os indivíduos, em especial 



 

 

 

os jovens; 3) Não há homogeneização na recepção dessa cultura, haja 

vista a reelaboração realizada pelos sujeitos. 

O que caracteriza tal processo, como se configura na atualidade, 

que efeitos tem provocado nos diversos setores da sociedade é do que 

trata este capítulo, tendo em vista o alcance do objetivo acima proposto. 

As discussões que apresento fornecem um material vasto e multifacetado 

para proceder a um exame acurado dos diversos elementos que compõem 

a também diversa e multifacetada realidade, aqui discutida através dos 

jovens da dança de rua de Cajazeiras. 

 

 

 

4.1 A incapacidade de pertencimento – identidades fluidas 

 

 

Um colega de trabalho certa vez levantou questionamentos 

acerca da opção dos jovens de Cajazeiras por uma dança de origem 

estrangeira, supostamente sem relação com a cultura local e regional. 

Afirmava esse amigo que esses rapazes e moças poderiam dançar 

(mesmo com os passos propostos pela dança-de-rua) com músicas de 

cunho mais regionalista. Se assim o fizessem, dizia ele, estariam 

valorizando uma cultura que estava sendo esquecida pela nova geração, 

ou seja, valorizando uma tradição que trazia a marca de nosso povo. 

Sendo assim, a relação entre o global e o local ficaria estabelecida, ou 

seja, pensariam globalmente e agiriam localmente. 



 

 

 

Não seria uma má proposição se pudéssemos desconsiderar os 

desejos e vontades dos nossos protagonistas, seja lá qual for a origem 

das mesmas. 

Segundo os jovens, em entrevistas, a dança da qual são 

protagonistas nessa região, não promove nenhum afastamento da cultura 

na qual nasceram e vivenciam cotidianamente. Nas suas falas expressam 

que não há exclusão de uma cultura em detrimento de outra: 

 

Acho que não tem nenhum abalo não, porque muitos dos 

dançarinos, muitos não, alguns dançarinos aqui também já 
dançaram danças folclóricas, que dança dança de rua. Eu 
pessoalmente eu comecei dança de rua, eu e os meninos 

do MC, aí a gente também começou a dançar reizado que é 
uma dança aqui da região, coco de roda a gente também já 

dançou, não tem nenhuma desavença com...não atrapalha 
em nada não (G. 20 anos). 

 

 

Eu nunca ouvi ninguém dizer assim “não não vou prá forró 

não, porque o hip hop é mais massa; muita gente 
frequenta os dois né, gosta de um e de outro... (V. 13 
anos). 

 

 

Não se trata, entretanto, de negar que a aproximação com 

outros gostos, estilos, ritmos, promova no indivíduo outros modos de 

perceber a cultura “regional”, ora descartando-a, ora revalorizando-a, 

dando-lhe novas roupagens; nem tampouco é possível negar a influência 

da indústria cultural (dominante nas mídias) na configuração das 

preferências de diversos tipos, a exemplo, no caso retratado nesta 

pesquisa, das músicas escolhidas para as apresentações dos grupos que 



 

 

 

evidenciavam forte influência da música pop estadunidense, entre outras 

“interferências”. 

Essas primeiras considerações trazem à tona a discussão em 

torno da questão da identidade enquanto elemento da cultura, como a 

construímos, o que afeta sua constituição. Por que se torna tão 

importante sua compreensão? Como afeta as redes de educabilidades 

criadas em torno das novas formas de encontro e participação dos jovens? 

Vejamos. 

Ao caráter polissêmico do conceito de cultura também pode ser 

atrelado o de identidade; contudo, eles são coisas diferentes. A cultura 

pode existir sem consciência de identidade – a identidade pode modificar 

uma cultura. A identidade enquanto elemento cultural remete à idéia de 

identidade social. A identidade articula o psicológico e o social num 

indivíduo, porém não diz respeito somente aos indivíduos: o grupo tem 

uma identidade. A identidade social diz quem somos nós, distinguindo-nos 

dos outros grupos. 

Assim, pode-se inferir que a identidade é relacional, marcada 

pela diferença e pela existência de símbolos (WOODWARD, 2000). Isto 

implica em dizer, por exemplo, que os “meninos” da dança de rua são 

nordestinos porque não são sulistas; nessa relação de “exclusão” afirmam 

suas diferenças através de símbolos que evocam como o sotaque, a 

linguagem, a comida, a música, a dança, entre outros; mas o que eles 

têm em comum não seria suficiente para aplacar suas disjunções? 

Segundo Woodward, esta discussão pode nos levar a dois modos de 

compreender a identidade: 1. apresentando-a enquanto essencialista e 2. 

concebendo-a como não-essencialista. 

A definição essencialista defende a idéia de que os jovens de 

Cajazeiras partilhariam de um conjunto de características que não se 

alterariam ao longo do tempo; carregariam, portanto, uma autenticidade 

que as manteriam estáveis por toda a vida, vistas como pré-existentes 



 

 

 

aos mesmos, ou seja, eles não escolheram pertencer ao lugar em que 

nasceram, com toda a carga de costumes e valores que já possuíam antes 

mesmo de suas aparições; possuem, portanto, uma origem, uma raiz 

cultural; elas estariam imanentes naqueles jovens, definindo-os 

definitivamente.   

Segundo tal concepção, as proposições do meu amigo seriam 

bastante satisfatórias, tendo em vista que, ao ouvir músicas estrangeiras 

(e gostar delas), dançar sob seus ritmos, usar trajes que diferem do uso 

habitual da região à qual pertencem, os rapazes e as moças que assim se 

comportam estariam negando suas origens ferindo, assim, a essência da 

condição de cajazeirienses, paraibanos(as), nordestinos(as) e 

brasileiros(as) da qual fazem parte. 

Esse tema veio à tona nas discussões realizadas nos grupos 

focais. Os rapazes se diziam questionados acerca de suas opções 

artísticas, por parte de pessoas que se autoproclamavam “defensores 

incansáveis” das raízes da cultura popular. Para se “defenderem” os 

jovens, a seu modo, também se sentiam à vontade para perguntarem: “e 

o que é de fato do Brasil? o forró? Mas ele tem origem na Europa; o 

carnaval? O futebol”? Apontando que todo esse “patrimônio nacional” 

(bem como comidas, vestimentas, etc) foi trazido ao longo do processo de 

constituição de nossa cultura sendo, entretanto, reapropriado e 

ressignificado até se tornar um “jeito” diferente de ser enunciado e 

vivenciado pela sociedade que o “consome”. 

A visão essencialista, portanto, para esses jovens, 

“consumidores” que são dessa “nova ordem mundial”36 (mesmo que eles 

estejam, de alguma forma, “fora da ordem”), contradiz a própria realidade 

de misturas e hibridações na qual estão inseridos.  Um dos rapazes 

entrevistados assim se expressou quando questionado acerca da relação 

entre sua dança e a cultura “regional”:  

                                                 
36 Faço referência à música “Fora da ordem”de Caetano Veloso 



 

 

 

 

o pessoal lá de fora acha que o sertão, o Nordeste, o 
interior só vive aquela época de Lampião. Não é assim; o 

pessoal já globalizou, tem internet prá isso. Naquela 
época37 nem tinha internet, a gente via nos vídeos, gostava 

e curtia (F. 29 anos). 

 

 Em estudos realizados acerca da região Nordeste do Brasil, 

Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2001) afirma que aquilo que se diz 

próprio do Nordeste e do ser nordestino foi inventado. Segundo ele: 

 

 

O Nordeste será gestado em práticas que já cartografavam 

lentamente o espaço regional como: 1) o combate à seca; 
2) o combate violento ao messianismo e ao cangaço; 3) os 

conchavos políticos das elites políticas para a manutenção 
de privilégios etc. Mas o Nordeste também surge de uma 
série de práticas discursivas  que vão afirmando uma 

sensibilidade e produzindo um conjunto de saberes de 
marcado caráter regional (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, 

p.148). 

 

 

Nesse mesmo estudo aponta que a idéia de todo um território 

marcado pelo sofrimento, pela marginalização e pela tradição, na verdade 

esconde a defesa de privilégios de determinados grupos ligados ao 

latifúndio tradicional; é o medo de perder espaços em uma nova ordem 

política e econômica que leva à construção desse Nordeste. E diz: 

 

 

Não é à toa que as pretensas tradições nordestinas são 
sempre buscadas em fragmentos de um passado rural e 

                                                 
37 Fazia alusão à época em que era adolescente 



 

 

 

pré-capitalista; são buscadas em padrões de sociabilidade e 
sensibilidade patriarcais, quando não escravistas. Uma 

verdadeira idealização do popular, da experiência folclórica, 
da produção artesanal, tidas sempre como mais próximas 
da verdade da terra (ALBUQUERQUE JÚNIOR, p. 151). 

 

 

 Não é possível, entretanto, negar que os jovens de Cajazeiras ou 

de uma mesma região compartilhem de determinados modos de vida. De 

fato, alguns elementos como a linguagem, a escola, os meios de 

comunicação de massa e os governos, dão forma aos seus modos de 

pensar.  

Como diz Gordon Mathews (2002) se ficarmos parados numa 

esquina de Tóquio observando o modo como as pessoas se comportam, 

veremos que aquilo é Japão, exibindo uma cultura distinta, diferente de 

qualquer outro lugar do mundo. No entanto, diante da diversidade e da 

inter-relação que se estabelece internamente nas sociedades, não é 

possível deduzirmos facilmente o que é, de fato, do Brasil ou do Japão. 

Os jovens da dança de rua têm a percepção de que pertencem a 

um mundo composto por sociedades caracterizadas por culturas distintas 

e suas raízes são tão antigas quanto o processo de formação dessas 

sociedades.  

De acordo com Fróis (2004, p. 03): 

 

ao associar-se a seus iguais, o homem busca estabelecer 

critérios de convivência, de ritualização e de significação 
que tornam a sociedade dos homens um mundo seu, 

cultivado, construído e consolidado na mente das gerações.  

 

 



 

 

 

Esse processo de formação da cultura, pois, é longo e lento e as 

tradições e sua preservação e transmissão (sempre acrescida), bem como 

os saberes adquiridos, fazem parte desse construto social. Tal processo, 

contudo, só ocorre a partir da aceitação e regulação da própria cultura.  

Nessa perspectiva, é possível entender o preconceito que havia 

(e que há, mas de forma minorada), quando do aparecimento dos 

primeiros “dançarinos de rua” em Cajazeiras. Embora os entrevistados 

apontem a dificuldade de aceitação atrelada ao fato de serem pobres, 

pardos ou pretos, também sinalizaram a estranheza que tal manifestação 

provocava. 

 

 

No começo quando eu comecei a ensaiar, eu ensaiava 
dentro de casa; achavam que eu era doido: tava sozinho, 
às vezes eu olhava pro lado, ah, não ta olhando não, eu 

dançava. “Menino, tu ta doido?” não teve um dançarino que 
não escutou isso do pai ou da mãe (W. 22 anos); 

 

No começo é muito difícil; muita gente me chamava de 
louco porque eu ficava em frente aos espelhos ensaiando, 

entendeu, só que agora o pessoal sabe que gosto, que o 
que mais gosto de fazer é isso (C. 20 anos). 

 

 

 É o processo de globalização da cultura, portanto, que faz com 

que haja, atualmente, uma aceitação maior e penetração da dança de rua.  

 Com ela, as culturas nacionais são postas à prova, expostas que 

estão às influências externas, ficando difícil conservar identidades 

culturais intactas ou impedir seu enfraquecimento. Segundo Canclini 

(1987, p. 09), “algunas tradiciones desaparecen, otras se descaraterizan 



 

 

 

por la mercantilización, otras son mantenidas com fuerza y fidelidad, pero 

todas son ordenadas por la interacción com el desarrollo moderno”. 

Na concepção de identidade cultural, que Cucche (1999) 

denomina de relacional38, esta se constrói e se reconstrói no interior das 

trocas sociais. Assim, identidade e alteridade estão numa relação 

dialética. A identidade cultural seria, então, uma negociação entre uma 

“autoidentidade” e uma “heteroidentidade”, definidas pelos outros. 

Nessa perspectiva se encontra a idéia de identidade como não 

essencialista. Para a discussão acerca da construção identitária dos jovens 

da dança de rua enquanto grupo social que contribui para “por à prova” o 

elemento de unificação que o “Estado”, enquanto instituição encerra, 

algumas questões necessitam aparecer. 

As memórias do passado, o desejo de viver em conjunto, a 

perpetuação da herança são princípios da unidade de uma nação (HALL, 

2005). Há, portanto, um impulso por unificação nas culturas nacionais. No 

entanto, este mesmo autor considera que: 

a) Muitas nações foram unificadas pela conquista violenta, pela 

supressão da diferença cultura (vale lembrar que no Brasil, com a 

chegada dos imigrantes europeus, e com o advento da segunda guerra, a 

língua portuguesa foi instituída como língua oficial e as demais proibidas 

de serem faladas em público e nas escolas); 

b) As nações são sempre compostas de diferentes classes sociais 

e diferentes grupos étnicos e de gênero; 

                                                 

38
 Segundo Cuche (1999, p 181) há três concepções acerca da identidade cultural: a 

concepção objetivista, a subjetivista e a relacional. A primeira diz que a identidade é 

estabelecida por critérios considerados “objetivos” como a língua, a cultura, a religião, o 

território, etc. Para os subjetivistas essa concepção é equivocada. Para eles a identidade 

não é recebida definitivamente – “...o importante são então as representações que os 

indivíduos fazem da realidade social e de suas divisões” 

 



 

 

 

c) As nações ocidentais modernas exerceram hegemonia cultural 

sobre as culturas dos colonizados. 

Uma forma de unificar as nações, portanto, é representá-las 

como expressão da cultura de um povo. No entanto, “as nações modernas 

são todas, híbridos culturais” (HALL, 2005, p.62). 

Neste caso, a identidade passa a ser uma questão de gosto 

pessoal a partir das ofertas disponíveis no “supermercado cultural global”, 

em função das escolhas feitas, ainda que as mesmas sejam um mito para 

a grande maioria da população, os jovens pesquisados aqui incluídos, 

tendo em vista que 10 ou 15% da população mundial conseguem ter tal 

privilégio (MATHEWS, 2002). 

Pelo exposto, o consumo nesse supermercado cultural se dá a 

partir da posição do indivíduo no seu mundo social, que é mais limitado, 

tendo em vista restrições geográficas, econômicas, educacionais, de 

idade, entre outras. Desta forma, a identidade também se torna um fator 

de estratificação social na medida em que, de um lado, se encontram 

aqueles que dispõem de condições para escolher as ofertas que melhor 

lhes convier; no outro lado, ficam os que seguem as preferências muitas 

vezes dadas por outros. De que lado estão os jovens de Cajazeiras? O que 

consomem no multifacetado supermercado cultural? Como se vêem 

culturalmente? Que relações estabelecem entre o que consomem 

culturalmente e o seu lugar de pertencimento? 

As questões aqui abordadas (que comportam uma variedade de 

aspectos não contemplados nesse tópico) apontam para a discussão 

acerca das interações entre os aspectos globais e locais da cultura, que 

trazem em seu bojo as questões referentes aos seus aspectos universais e 

particulares.  

 



 

 

 

 

4.2  Globais e locais em interação 

 

 

No livro “O Queijo e os vermes”, Carlo Ginzburg (2006) relata 

uma situação vivenciada no século XVI. Num contexto de profundas 

limitações geográficas, políticas e sociais, de exploração do camponês, de 

conflitos entre a nobreza local e o poder geral, com o domínio da Igreja 

em vários âmbitos da vida daquela época, eis que surge um moleiro com 

idéias questionadoras acerca da existência de Deus, do poder da Igreja, 

de seus preceitos. 

Num contexto tão adverso, como surgem tais idéias? 

Caminhando por entre as estradas inóspitas da História, Ginzburg 

encontra os indícios que indicam de que forma o moleiro, personagem real 

de seu livro, vai fundamentar sua concepção de mundo. Esta ocorre, 

portanto, a partir das relações fecundas que se estabelecem nos 

“subterrâneos da vida cotidiana”, entre a alta cultura européia e a cultura 

popular. 

Essa troca, entretanto, não ocorre de forma voluntária. Nos 

livros que lia, nos contatos que estabelecia com pessoas de outras regiões 

(já que sua profissão favorecia isso), nas influências que recebia através 

da cultura oral, o moleiro fazia reinterpretações, reelaborações, tirava 

suas próprias conclusões (bem esdrúxulas, por sinal), e fazia associações. 

O exemplo acima é usado para adentrar num debate 

contemporâneo que interessa a todos que se preocupam em compreender 

o contexto em que estamos inseridos atualmente: trata-se da temática da 

globalização da cultura.  



 

 

 

Ao fazer referência à existência de uma cultura global é comum 

se pensar numa marcha inexorável de aniquilamento das diferentes 

manifestações das culturas locais, na homogeneização de gostos, de 

costumes, etc. Nessa forma de ver as coisas, a cultura é um mero reflexo 

das relações econômicas capitalistas, sendo aquela pertencente à 

superestrutura, base ideológica determinada pela infraestrutura 

econômica da sociedade. 

Não se pode negar, evidentemente, a relação da cultura com a 

dimensão econômica, mas não há uma via de mão única, ou uma 

“determinação em última instância” (ORTIZ, 2003). Segundo Ortiz, “a 

história cultural das sociedades capitalistas não se confunde com as 

estruturas permanentes do capitalismo”, havendo continuidades e 

permanências na esfera cultural. É o que Canclini (1998) chama de 

“heterogeneidade multitemporal”, onde há um desajuste entre o 

modernismo cultural e a modernização social. O autor analisa esse 

desajuste buscando dissociar a correspondência mecânica direta entre a 

base material e as representações simbólicas. 

É assim que não se pode pensar o global em detrimento do local; 

ambos não mais se separam no espaço e no tempo e estão ligados nesta 

atual fase, já que os diferentes fluxos culturais ampliam os repertórios 

culturais, criam novos símbolos, outras referências, o que se pode 

perceber na foto de um dos grupos de dança de rua de Cajazeiras, 

apresentado abaixo: 

 



 

 

 

 

Figura 6: Alguns componentes do Grupo “A” 

 

Na forma de se vestirem e no modo como se posicionam na foto, 

a evidência da influência de uma cultura que se globaliza através dos 

aparatos midiáticos e das imagens por eles veiculadas. Neste sentido, a 

cultura local ganha uma nova dimensão.  

Com o processo intenso de intercomunicação, gerado pelas 

inovações tecnológicas, expansão dos meios de comunicação de massa e 

pela padronização da produção e do consumo, ocorre um duplo e 

contraditório caminho: ao mesmo tempo em que há uma destruição do 

sentido da localidade, há também uma busca de ressignificação da 

mesma.  

O primeiro aspecto é identificado através da criação de lugares 

“desterritorializados”, ou seja, um espaço vazio de conteúdos particulares 

(ORTIZ, 2003). Exemplo desses lugares são os aeroportos, shopping 

centers, cidades turísticas, hotéis internacionais; há, também, os produtos 

mundializados com suas marcas de fácil identificação onde quer que se 

encontrem (roupas, gestos, idéias). O espaço mundial se torna, portanto, 



 

 

 

familiar. Assim, “no âmbito do globalismo, tudo que é local pode ser 

simultaneamente nacional, regional e mundial” (IANNI, 2002, p.198). 

Por outro lado, há uma condição de nostalgia gerada pela “perda 

de senso de lugar ou privação do lar” (FEATHERSTONE, 1997). Como é 

gerado o senso de lugar? Segundo Featherstone, é a memória coletiva 

que faz com que os rituais, as cerimônias comemorativas permaneçam 

vivas nos indivíduos, que os ligam a um lugar e a um sentido comum do 

passado. A “saudade do lar” também pode ser exemplificada pela perda 

ou busca de um relacionamento mais espontâneo e autêntico, vivido em 

determinado local e perdido no tempo da uniformidade e massificação.  

Essa sensação de nostalgia visa à busca da revalorização do 

lugar, do local, ocorrendo então um processo de ressignificação, já que 

não é possível encontrá-lo intacto, desprovido de influências as mais 

diversas. Exemplo disso pode-se encontrar na revitalização de bairros 

antigos, na recriação de lugares que simulam aspectos da tradição 

passada (Sítio São João em Campina Grande), na estilização de rituais 

comemorativos (o carnaval), etc. 

É interessante apontar uma fala de um dos rapazes 

entrevistados durante essa pesquisa. Questionado acerca da relação entre 

a dança de rua e a cultura regional, assim se expressa:  

 

Na época do Xamegão39 a gente não dança em nenhum 

canto, porque eles não chamam, porque eles já sabe que 
não combina, mas quando é depois até no carnaval a gente 
dança (P. 25 anos).  

 

 

                                                 
39 Nome dado a uma praça de eventos de Cajazeiras, PB, montada anualmente em 

virtude das comemorações das festas juninas da cidade 



 

 

 

O que sinaliza esta proposição? A meu ver evidencia-se o 

reconhecimento das manifestações culturais locais (sem entrar no mérito 

do caráter dado às festas juninas nos últimos anos). Os jovens, embora 

adeptos da dança de rua, não concebem sua aparição em festas tidas 

como tradicionais para a comunidade onde se localizam, fato que “não 

combina”; é como se dissessem que elas fazem parte de culturas 

distintas, porém não divergentes, já que é possível de “convivência” 

pacífica.  A afirmação estaria demonstrando respeito às suas referências? 

Numa perspectiva mais ampla é possível afirmar que esses 

jovens fazem parte de determinado grupo (de uma região, de uma nação) 

mas, quando pautamos sua inserção social em princípios universalistas, 

essa(s) particularidade(s) não é(são) o que os definem e sim aquilo que 

os une de forma mais geral. A defesa de uma nação, ou de uma região ou 

qualquer grupo, portanto, não deve partir desta ou de qualquer outra 

característica, mas de preceitos e normas universais que devem negar 

todo e qualquer tipo de violência e injustiça (inclusive cultural) 

(ROUANET, 1993). 

Postular referências universais às práticas sociais e culturais é, 

sem dúvida, de extrema necessidade. Se em meio à universalização do 

processo de globalização é posta na ordem do dia a perspectiva de um 

mundo sem fronteiras, paradoxalmente sua falta pode implicar na perda 

de referências.  

O que ocorre, por exemplo, com as culturas populares 

tradicionais quando a sociedade se massifica? Para Canclini (1998) não há 

supressão dessas culturas mas ocorrem transformações, e é preciso ver 

como elas estão se transformando, como interagem com as forças da 

modernidade. Para Fróis (2004, p. 07), são as referências  

 

Que tornam o sujeito, ao mesmo tempo, igual entre iguais 

e diferente entre todos, já que a pertinência a um território 



 

 

 

significa pertinência a um elo de identificação e a 
pertinência a uma instituição – seja ela política ou, 

especificamente, cultural – significa compartilhamento de 
crenças, convicções ou ideais.  

  

 

É nesse sentido que um dos entrevistados demonstra a 

preocupação em afirmar que: 

 

Quem gosta de dança de rua também gosta de forró, até 
porque eu também gosto muito de pagode; pagode, MPB 

eu gosto muito (C. 20 anos). 

 

 

A interação entre o global e o local, contudo, não é vista de 

forma tão simples. Para uns, há relações de poder que esmagam as 

expressões e manifestações locais e, neste sentido, propõem uma atitude 

contrária à entrada de fluxos culturais (seria isto possível nos dias 

atuais?). As estratégias que visam conservar aquilo que se presume ser 

uma cultura regional autêntica, é exemplo típico neste caso. Há, também, 

os que, propositalmente, visam “lucrar” com aspectos da cultura local, 

como se pode ver nas atividades relacionadas ao turismo. Deste modo 

são demonstrados os exotismos das culturas, as diferentes tradições para 

platéias em busca da autenticidade de uma vida simples e do “sentimento 

do lar”, já mencionado. 

Os jovens pesquisados, pois, vivem imersos em contradições e 

conflitos. São seres locais porque trabalham, vivem, constroem relações, 

estabelecem vínculos em seus lugares de origem ou estabelecidos. Ao 

mesmo tempo, são cidadãos globais na medida em que o mundo é uma 

“aldeia” onde estão todos interconectados sejam por relações 



 

 

 

econômicas, políticas e/ou culturais, ou seja, vêem, sentem, ouvem, 

consomem em comum e, apesar de fazerem semelhante, ressignificam o 

absorvido, não havendo uma via de mão única no processo de 

assimilação.  

É assim que alguns grupos de dança de rua de Cajazeiras, 

mesmo sabedores de que esta possui regras e características próprias, se 

diferenciam de suas “origens” e se distinguem por não seguirem à risca os 

princípios pelos quais foi fundada aquela dança, possível de verificar no 

grupo da foto abaixo.  

 

 

 

Figura 7: Alguns componentes do grupo “B” em apresentação 

 

A imensa teia na qual o mundo se enreda cotidianamente, põe 

esses grupos de dança e os indivíduos em particular, em meio a uma 

pluralidade de informações que geram a possibilidade de escolhas. E é aí 

que há as misturas, as hibridações, as ressignificações. Elas nem sempre 

resultam em algo positivo do ponto de vista dos que desejam a 



 

 

 

permanência de determinados costumes e manifestações culturais. Seria 

isto possível? Quando retornamos a um lugar no qual vivemos por alguns 

anos, encontraremos as mesmas pessoas? Serão elas as mesmas de 

antes? Serão as mesmas piadas ainda engraçadas? O desejo de reviver as 

mesmas sensações e momentos será frustrado por ser impossível obtê-lo 

sem que o tempo entre o lá e o aqui não se interponha. 

É inegável a força dos meios de comunicação que buscam, de 

toda forma, unificar gostos, comportamentos, estilos, consumos. Não é 

possível negligenciar o poder econômico, que na atual modernidade é leve 

e líquido (BAUMAN, 2001). 

Não é possível, pois, definirmos, de modo preciso, a relação 

entre o global e o local, entre a cultura local na qual os jovens 

pesquisados nasceram e cresceram e a dança de rua, manifestação 

própria da globalização cultural. Ela está permeada de indefinições e 

incertezas.  

O local, enquanto criador de referências, rituais, tradições, 

particularidades, permanece vivo entre os jovens, mesmo que se tenha 

acesso a diferentes universos culturais. Para Canclini (1998) eles não 

desaparecem, se modificam; algumas até se fortalecem, embora 

pautadas por objetivos diferentes. Não seria o caso da culinária 

nordestina (e de outras regiões), da música regional, entre tantos outros 

exemplos? Parece que, mesmo com (e até por causa dele) o processo de 

massificação, há o fortalecimento da gastronomia regional, embora ela 

não esteja isenta de influências “externas”, no modo de fazer e servir.  

Outro exemplo que poderíamos apresentar é o caso do forró. 

Embora seja inegável a existência de um forte poder midiático e 

financeiro na produção das inúmeras bandas de forró existentes no 

Nordeste e essas não utilizarem todos os instrumentos tradicionais que 

caracterizam esse estilo (zabumba, pandeiro, triângulo, sanfona) elas não 

deixam de ser bandas de forró, embora enxertando outros estilos e 



 

 

 

performances. Enquanto isso, os defensores de um “forró autêntico” 

também se utilizam de aparatos eletrônicos e instrumentos musicais não 

utilizados, por exemplo, por Jackson do Pandeiro e outros clássicos desse 

estilo musical. Não seriam exemplos de hibridações? Estariam os fãs 

desse tipo de música negando suas raízes? Certamente que não acham 

isso. 

Por seu turno, o global impõe desafios. Embora fixos em um 

lugar ou tenham relações afetivas com o mesmo, os “meninos” da dança 

de rua estão constantemente conectados com o mundo, seja através da 

televisão, do cinema, da internet, da música, das comidas, das roupas, do 

comportamento, estilos de vida, para citar alguns elementos que os 

aproximam com uma realidade que transcende o local. Como negá-los?  

Há outros fatores, entretanto, que os aproximam de outros 

jovens e dos demais indivíduos que coabitam o planeta, como os riscos da 

poluição ambiental, a guerra nuclear, a segurança, bem como questões 

éticas que põem em jogo ideais humanistas. Questões políticas e sociais 

constituem grandes desafios da humanidade como a pobreza, a fome, as 

doenças, a intolerância, o preconceito.  

Tamanha integração, entretanto, a cada dia que passa está 

sendo ampliada e sedimentada através do advento da indústria cultural e 

as inovações tecnológicas que as acompanham. Neste sentido, afirma 

Ortiz (2003, p.62): 

 

As inovações tecnológicas têm, evidentemente, uma 
influência capital na mundialização da cultura, formando a 
infraestrutura material para que ela se consolide. 

Computadores, fax, satélites, possibilitam a comunicação à 
distância, favorecendo o desenvolvimento das cadeias 

televisivas planetárias e das firmas globais). 

 

 



 

 

 

 

Com certeza, uma realidade bem diferente daquela retratada 

por Ginzburg, trazida aqui no início desse tópico. O personagem central 

do seu livro era um sujeito curioso e inquieto; mesmo com as 

adversidades que seu contexto histórico lhe impunha, conseguiu construir 

sua própria forma de entender o mundo em que vivia. O que 

“compreende mal é, na verdade, o que ele compreende de outro modo”, 

diz o autor (GINZBURG, 2006, p. 195). 

Menocchio (nome do moleiro, personagem real do livro “O queijo 

e os vermes”), tinha ao seu dispor poucos recursos (livros que comprava 

ou conseguia emprestados e as tradições, mitos, transmitidos oralmente 

através de gerações, bem como as poucas escolas disponíveis). Esses não 

estavam circunscritos ao seu povoado (uma pequena aldeia, “protegida 

pelas montanhas” da Itália); eram textos de outras paragens, lugares que 

não conhecia mas que exerciam fascínio sobre ele, fazendo-o questionar 

as normas estabelecidas. 

Se isso ocorre no século XVI, o que dizer dos dias atuais, com a 

infinidade de informações e conhecimentos disponíveis e disponibilizados 

por instituições (escolas, igrejas, sindicatos, etc.) e pelos meios de 

comunicação falados e escritos? Contudo, é inegável que o avanço da 

tecnologia, em especial as tecnologias da informação, tenham 

possibilitado o acesso de forma rápida e eficaz a todo e qualquer 

conteúdo que porventura interesse ao indivíduo. É através delas (as 

tecnologias da informação, em especial a internet e a televisão) que os 

jovens têm tido acesso à cultura global, sem sair dos seus lugares de 

origem.  

 

 

 



 

 

 

4.3  “Eu vou na velocidade do meu tempo...”40
 

 

 

Em um dos eventos promovidos pelos jovens, sujeitos dessa 

pesquisa, pude observar o uso incessante por parte deles (especialmente 

dos que estavam na organização), de equipamentos eletro/eletrônicos 

como notebooks, caixa amplificada, data show, afora o uso de celulares 

“modernos” que alguns portavam. Utilizavam tais ferramentas como 

forma de dinamizar o evento, trazendo para os jovens ali presentes 

programas de auditório de grupos de dança de rua de diversas localidades 

(especialmente estadunidense), bem como vídeos e documentários 

variados.  

 

Figura 8: Recursos tecnológicos utilizados durante evento 

 

 

                                                 
40 Trecho de música de Escurinho, músico paraibano 



 

 

 

Observou-se, então, que a integração das tecnologias da 

informação possibilita uma difusão maior e abrangência dos artefatos 

simbólicos e culturais, a sua apropriação e ressignificação pelos indivíduos 

que compõem a sociedade e, no caso específico dessa pesquisa, entre 

jovens situados em uma das “periferias do mundo”41. 

Outrossim, durante a realização do grupo focal afirmaram ser o 

celular um importante instrumento para se manter informado no dia a 

dia, tal como o computador que, através do uso da internet, os deixa em 

contato com grupos de dança de outras localidades deixando-os, assim, 

mais “preparados com seus movimentos de dança”. 

Esses jovens, mesmo estando longe dos centros de poder, 

conseguem se conectar com o mundo, ao tempo em que se apropriam da 

linguagem e da técnica necessárias para o usufruto (mesmo mínimo), 

dessas novas redes de comunicação. Usando a internet, em casa ou nas 

lan houses espalhadas pela cidade, às vezes próximas de suas 

residências, os mesmos entram em contato com grupos de dança de rua 

dos mais variados lugares, conhecem estilos de danças diferentes, 

assistem a apresentações dos mesmos, mantêm contato com seus 

integrantes, fatos evidenciados por eles nas entrevistas: 

 

 

Pesquiso muito sobre área de dança porque eu fico 

tentando assim, me especializar pra dar aula. Já to quase 
trabalhando como instrutor também de dança. Pesquiso o 
break dance, a história, os conceitos, onde surgiu, quem foi 

os pioneiros. No meu orkut tenho várias pessoas de João 
Pessoa, Recife, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. Conheço 

muita gente assim, alguns colegas internautas. Converso, a 
gente troca idéias (D. 28 anos); 

                                                 

41 Chamo assim os jovens que são os sujeitos dessa pesquisa fazendo referência ao 

espaço geográfico onde eles se situam, na cidade de Cajazeiras, interior da Paraíba, 

considerado um dos estados mais pobres do Brasil, ocupando o 24º lugar entre os 

estados brasileiros em relação ao IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 



 

 

 

 

 

Geralmente é pra bate papo, conversar com amigos no 
orkut e no msn, e também pra, tipo assim, fazer algumas 
pesquisas, muito sobre dança, sobre dança de rua, que tem 

um pessoal que ta bem mais avançado que a gente, que 
tem muito mais oportunidade de crescer, até mesmo de 

cidade grande (W, 21 anos). 

 

 

 

Novos espaços de comunicação, portanto, são criados, gerando 

mudanças qualitativas no universo dos símbolos dos quais dispõem esses 

sujeitos. Para Lévy (1999), é o crescimento no ciberespaço que possibilita 

a ampliação dessas redes de informação e de interação. Nele se 

encontram disponível uma quantidade exponencial e caótica de dados que 

se entrecruzam, imagens que se pavoneiam, sons que se misturam, 

provocando a necessidade de fazer parte dele. 

É através da cibercultura que ocorrem a apropriação, o 

compartilhamento e a distribuição de bens simbólicos. Nas trocas e 

partilhas que fazem de músicas, filmes, fotos, etc. os jovens criam redes 

de sociabilidade, o que faz da cibercultura um canal de agregação 

importante, modulador de novas identidades e formas culturais. Tudo isso 

provocado pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e 

comunicação, que têm seu início nos idos de 1945, com o surgimento do 

computador, embora de uso exclusivamente militar. Nos anos de 1970, 

com o desenvolvimento e comercialização do microprocessador, inicia-se 

um processo de automação na produção industrial (que permanece até 

hoje), gerando ganhos de produtividade no uso de aparelhos eletrônicos. 

É, entretanto, nos anos de 1980, que se vê a fusão da informática, com as 

telecomunicações, o cinema, a televisão. 



 

 

 

Portanto, um novo sistema de comunicação eletrônica que 

realiza a fusão da mídia de massa com a comunicação através de 

computadores, é criado. Nesse sistema ocorre a integração de diferentes 

veículos de comunicação, possibilitando o uso da interação como um 

importante instrumento de poder. Essa nova ferramenta, logo 

denominada “multimídia”, invade o nosso cotidiano e promove mudanças 

no modo de se obter e processar informações, já que essas podem ser 

conseguidas de/em qualquer lugar e instantaneamente (CASTELS, 1999).  

Um dos jovens entrevistados assim se posiciona quanto ao uso 

que faz desse instrumento “multimidiático”: 

 

 

Internet, uso demais como fonte de pesquisa prá escola, 
Orkut, msn. Acesso umas 5 ou 6 vezes eu acho, sou muito 
ligado. Acesso de lan house ou na casa de minha avó. Em 

casa não tenho computador (V. 13 anos). 

 

 

Portanto, esse novo sistema de comunicação invade a sociedade, 

transformando-se em um importante instrumento de poder e símbolo da 

vida moderna. Também chamada convergência tecnológica, convergência 

digital ou convergência midiática, a mesma diz respeito, segundo Castro, 

 

A uma mudança tecnológica que deverá transformar a 

relação do modelo de negócios no campo da comunicação, 
assim como modificará as relações entre o campo da 

produção e da recepção, estimulando novas sociabilidades 
e formas de inserção social. Para além dessas discussões, a 
convergência digital poderá modificar radicalmente as 

noções de produção, recepção, conteúdo e meios de 
comunicação (2005, p. 01). 

 



 

 

 

 

Em termos técnicos já é possível verificar o uso do novo sistema 

através, por exemplo, do celular, que assume diversas funções, como 

ouvir música, ver TV, escrever e-mails, fazer filmagens, tirar fotos (alguns 

jovens (poucos, na verdade), sujeitos dessa pesquisa – portavam 

celulares com tais funções). A TV digital, que já é realidade em algumas 

cidades brasileiras, nos vislumbra a possibilidade de termos o rádio (esse 

dispositivo já é realidade para quem dispõe de TV a cabo), a Internet, 

passar arquivos de imagem, texto ou áudio de um para outro aparelho 

digital e de se construir, sozinho ou coletivamente, novos conteúdos em 

um único aparelho. Isto indica, segundo Castels (1999, p. 111) uma 

“lógica compartilhada na geração da informação”. 

Trata-se, portanto, de um ambiente midiático ampliado e 

complexo; através dele a informação não é exclusiva de um único veículo 

de comunicação. Segundo Lemos (2005) durante os séculos XVIII ao XX, 

ocorreu o predomínio de uma cultura de massa. Aqui havia um pólo 

emissor que, através de um centro irradiador, difundia produtos culturais 

de forma padronizada, acessível a todos. É inegável, contudo, sua 

importância histórica para ampliação e acesso às informações. Entretanto, 

nesse modelo de comunicação midiática há o controle da emissão das 

informações veiculadas, embora não haja homogeneização total por parte 

dos receptores, alerta o referido autor. Mas o que é dito ou não dito às 

massas está sob o controle dos que detêm os meios de comunicação, que 

possuem poder, prestígio e influência política sobre o conteúdo cultural 

veiculado. 

Essa estrutura de comunicação do tipo “um-todos”, embora não-

linear, que massifica gostos e públicos, não deixa de existir, mas a 

emergência da “cultura das redes telemáticas” vem proporcionando a 

circulação de objetos e informações nunca vistas. Essa “nova mídia” não é 

um novo instrumento, mas um novo espaço que dá conta das “hibridações 



 

 

 

midiáticas” que possibilita modificações na forma como as informações 

são distribuídas. 

É, portanto, uma sociedade estruturada e ambientada pela 

comunicação provocando alterações significativas na sociabilidade dos 

indivíduos, de acordo com Rubim (2000). Este autor vai bem mais adiante 

e afirma que a comunicação, de caráter superestrutural numa perspectiva 

marxista, contribuindo na conformação da sociedade capitalista enquanto 

viés ideológico, transforma-se na atualidade no cerne da reprodução do 

capitalismo tornando-se, na sua vertente publicitária, de caráter 

infraestrutural, servindo, portanto, para a formação e consolidação de 

uma sociedade de consumo. 

Para Rubim, o capitalismo agora também se torna um modo de 

produção de bens simbólicos, sendo a informação sua mercadoria mais 

valiosa. Justifica essa idéia afirmando que a concorrência capitalista atual 

não se baseia apenas nos preços dos produtos disponíveis no mercado; 

prevalece a disputa das marcas colocando a comunicação no cerne da 

reprodução capitalista.  Não basta, portanto, por o produto no mercado; é 

preciso fazê-lo existir e isso se torna possível através da mídia, da 

comunicação. 

No livro “A máquina de Narciso”, Muniz Sodré (1990, p. 26) já 

fazia referência a mudanças no interior do modo de produção capitalista. 

Assim, na análise que fazia do capitalismo considerava que em sua fase 

monopolista havia um intenso incentivo ao consumo de massa. Segundo 

este autor, o capital já não necessitava mais da “mobilização intensiva da 

força de trabalho”; agora importava a todos a “ampliação do tempo de 

lazer e da estimulação dos desejos, a gratificação psicológica, a mística 

das relações interpessoais” configurando, desse modo, um novo ethos 

social tendo o mas media um importante papel na conformação de tal 

modo de vida. Sem dúvida, uma análise bastante atual do modo como se 



 

 

 

vêm configurando as relações sociais na contemporaneidade mediadas por 

dispositivos midiáticos. 

Não é propósito neste trabalho, entretanto, adentrar em tal 

polêmica. O que me chama a atenção em tais afirmações é a força e a 

importância dada à comunicação na sociedade atual que, em sua vertente 

financeira, através de suas redes midiáticas, dão suporte ao trânsito do 

capital globalizado, produzindo e mediando sentidos.  

Tantas possibilidades de acesso à informação se esbarram no 

Brasil com o problema da chamada exclusão digital42 que impossibilita a 

entrada ou permanência de uma parcela considerável da população 

brasileira ao mundo da informação, considerada a grande “moeda de 

troca” dessa sociedade. Em pesquisa realizada pelo NIC (Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto Br)43, num universo de 17.000 

pessoas entrevistadas, abrangendo diversas variáveis, é bastante 

significativo o número de indivíduos que nunca acessaram a internet, 

embora se verifique aumento do seu uso em relação aos anos 

anteriores44.   

Entre os jovens envolvidos com esta pesquisa, também encontrei 

alguns deles que nunca tiveram acessado a internet. Segundo eles, por se 

considerarem incapazes de adentrar nesse universo e compreender sua 

lógica de funcionamento. Sobre isto, eles disseram: 

 

 

                                                 
42 Não é do meu interesse adentrar na discussão acerca dessa temática. Entretanto, cabe 

informar que ao usar esse termo me refiro às consequências culturais, educacionais, 

sociais, que a distribuição desigual no acesso a computadores e à internet pode acarretar 

ao indivíduo ou ao grupo social do qual pertence 
43 O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br foi criado para 

implementar as decisões e os projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, 

que é o responsável por coordenar e integrar as iniciativas de serviços da Internet no 

País 
44 Esta mesma pesquisa foi realizada nos anos de 2005 e 2006 



 

 

 

Eu não acesso internet, quando preciso de algum trabalho, 
alguma coisa, eu peço a meus colegas; não tenho orkut, 

nem msn. A única coisa de tecnologia que eu tenho é um 
celular e pronto (C.30 anos); 

 

 

Não uso, nunca fui uma45 (P. 25 anos). 

 

 

 

Tais relatos demonstram que adentrar no mundo digital é uma 

questão de cunho socioeconômico e educacional.  

Não obstante, para Lévy (1999), os excluídos do ciberespaço 

têm diminuído consideravelmente desde os anos de 1980, e advoga que a 

quantidade de conexões demonstra que, de todos os sistemas de 

comunicação, este apresenta uma velocidade superior de apropriação por 

parte da sociedade. Para o autor, navegar na rede torna-se cada vez mais 

acessível tendo em vista que serão necessários poucos conhecimentos 

técnicos para se conectar e navegar na “net”.  

Um dos rapazes entrevistado, questionado acerca do não uso da 

internet ou qualquer instrumento tecnológico (exceto o celular), assim 

respondeu: 

 

 

 

Eu sou aquela pessoa assim: não adianta você entrar numa 
coisa sem estudar primeiro. Eu nunca fiz curso, não tenho 
curso nem nada”. Entretanto, conclui dizendo: “Eu acho que 

se eu entrasse agora eu aprenderia sim, mesmo sem fazer 
curso (C., 30 anos). 

                                                 
45 Em referência a uma lan house, já que não dispunha de computador 



 

 

 

 

 

 

A constatação de Lévy é corroborada por Castels (1999). Os 

dados por ele apresentados, entretanto, revelam disparidades de acesso à 

Internet pelo mundo. Assim, demonstra um aumento do número de 

acesso nos países desenvolvidos em contraposição aos demais países que 

permanecem atrasados em relação àquelas nações. Contudo, apresenta 

um constante avanço do número de usuários em todo o mundo alertando, 

porém, para a necessidade de ampliação imediata dos mesmos, tendo em 

vista que, quanto mais atrasados “entram na rede”, mais dispostos 

estarão à modelagem dada pelos primeiros usuários àquilo que é 

veiculado na net. Para Castels, isto terá consequências para o padrão da 

comunicação e da cultura. 

Seguindo esse raciocínio, fica evidente que para fazer parte 

desse universo midiático não basta estar conectado, embora seja este um 

requisito de fundamental importância. Participar do processo de 

construção e permanente atualização dos conteúdos dispostos nessa 

grande teia de informações, idéias, valores, notícias, etc., requer muito 

mais que o mero “passeio” pelas salas de bate-papo e/ou fazer parte de 

algumas comunidades virtuais. Estar “antenado” torna-se requisito 

fundamental para adentrar e permanecer nesse universo, caso em que 

não dá para descartar a posição que os indivíduos ocupam na pirâmide 

social, o tipo de bens culturais de que dispuseram ou dispõem para que 

possam escolher e filtrar as informações às quais têm acesso. 

Tais preocupações tomam relevo quando nos deparamos com as 

características indicadas por Castels, ao se referir à integração de 

diferentes veículos de comunicação, que ele denomina de multimídia, a 

saber:  



 

 

 

1. “diferenciação social e cultural muito difundida levando à 

segmentação dos usuários/espectadores/leitores/ouvintes” (CASTELS, 

1999, p. 457) – as mensagens são diversificadas de acordo com o 

interesse dos usuários da mídia;  

2. “crescente estratificação social entre os usuários” – a 

multimídia se restringirá àqueles com tempo e dinheiro; as diferenças 

educacionais serão importantes para o uso da interação – o que procurar 

e o que fazer com a mensagem, será imprescindível;  

3. “integração de todas as mensagens em um padrão cognitivo 

comum” (CASTELS, 1999, p. 458); 

 4. “capta em seu domínio a maioria das expressões culturais em 

toda a sua diversidade” – é um novo ambiente simbólico em que 

predomina a virtualidade; as mensagens funcionam de modo binário: 

estão ou não estão presentes no novo sistema. 

Comungo com a preocupação apresentada por Castels quando 

tomo, como referência, os sujeitos dessa pesquisa. Embora “conectados” 

à “rede”, fato indiscutivelmente importante enquanto possibilidade e 

potencialidade de acesso às informações disponíveis neste ambiente, os 

jovens que participaram desse trabalho a usam para fins, 

prioritariamente, de entretenimento e ampliação de suas redes de 

sociabilidade, o que não apresento como aspecto eminentemente negativo 

mas restrito ao propósito de uma participação mais “qualificada” (como 

criações de blogs, sites, pesquisas temáticas para além da dança de rua, 

etc), que possibilitasse a ampliação de seus universos linguísticos, sociais 

e culturais. 

Contudo, um novo modo de estruturação das relações humanas, 

denominado por Sodré (1990) “telerrealidade”, se vem configurando na 

atualidade de vez que produz um espaço e tempo social novos que 

privilegiam a globalidade, a instantaneidade e a simultaneidade. Segundo 



 

 

 

Rubim (2000), fazendo referência a esse conceito apresentado por Sodré, 

essa conformação societária é compósita por fazer uma bricolage46 entre a 

realidade vivida territorialmente e a vivida através da televivência.  

Trata-se, portanto, de considerar que o espaço eletrônico, a 

televivência e a globalização, marcas da socialidade contemporânea, 

caminham lado a lado com as transformações no território urbano, com a 

convivência entre os indivíduos em um lugar e entre os fluxos culturais 

que se dão entre a localidade e a sociedade global.   

Neste sentido, é indiscutível que, com a convergência 

tecnológica ou midiática, como queiram chamar, vem crescendo a 

possibilidade de ingresso em um universo carregado de símbolos, sons, 

imagens, saberes, etc. que constroem sentidos e dão significados ao modo 

de pensar e agir dos indivíduos, em especial aos jovens por vivenciarem 

mais de perto essa cultura. Por seu turno, as relações que estabelecem 

em seu cotidiano com os grupos dos quais fazem parte, as redes de 

educabilidades que criam, embora mediadas pelo que ouvem e vêem, 

fazem esta realidade complexa e multifacetada. 

Se a mídia expressa a cultura em que vivemos esta, por sua vez, 

funciona a partir dos materiais fornecidos pela mídia. Como afirma Castels 

(1999) não dá para pensar que existe uma via de mão única, embora seja 

forte a correnteza para ir de encontro a ela. Eis, pois, o desafio dessa 

vivência midiatizada à qual “nossos” jovens estão expostos e inseridos. 

 

 

4.5 Cotidiano juvenil: uma vivência midiatizada 

                                                 
46 Noção inspirada em Lévi-Strauss que demonstra a reordenação e recontextualização 

de objetos e símbolos que, originados em determinados contextos, adquirem novos 

significados 



 

 

 

 

 

Ao se debruçar sobre as expressões juvenis na atualidade, 

especificamente, como é o caso desse trabalho, referentes às suas 

manifestações culturais, não é possível desconsiderar os dispositivos 

midiáticos com os quais nosso “tempo” se depara. Como vimos acima, a 

introdução das tecnologias midiáticas no cotidiano, não só dos jovens mas 

de toda a sociedade, imprime a esta uma cultura marcadamente 

influenciada pelas mesmas. Segundo Paiva (2008) há um entrelaçamento 

dos discursos e ações dos indivíduos com as informações transmitidas 

pelas mídias, o que as torna “vetores de experiências de aprendizagem”. 

Seguindo esse raciocínio enxergo a dança de rua praticada pelos 

jovens inseridos neste trabalho como pertencente a movimentos e 

práticas culturais que explodiram na mídia, sendo absorvidas e 

reelaboradas em cada contexto singular em que se desenvolve. No uso 

que faz de tais movimentos, no caso particular a dança de rua, os jovens 

criam redes de educabilidades, fortalecem laços, geram formas de 

socialidade numa interação constante entre seu cotidiano e os meios 

midiáticos dos quais dispõem. 

Considerar tal interação como elemento indispensável para 

compreender a expressão cultural aludida, significa entender a sociedade 

permeada por uma cultura que é veiculada pela mídia, absorvida e 

expressada pelos jovens a partir dos “artefatos” que exibem. É o que se 

pode observar na foto abaixo: 

 



 

 

 

 

Figura 9: B-boys em evento  

 

O material fornecido pela mídia (imagens, sons, espetáculos) 

contribui para tecer as redes da vida cotidiana, concorrendo para a 

modelagem dos comportamentos e valores vigentes na juventude.  

Trata-se, portanto, de uma cultura midiatizada que, segundo 

Kellner (2001, p. 09),  

 

 

fornece[m] os símbolos, os mitos e os recursos que ajudam 
a constituir uma cultura comum para a maioria dos 

indivíduos em muitas regiões do mundo de hoje. A cultura 
veiculada pela mídia fornece o material que cria as 
identidades pelas quais os indivíduos se inserem  nas 

sociedades tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo 
uma nova forma de cultura global. 

 

 



 

 

 

Está em questão, pois, uma cultura audiovisual que, de acordo 

com Sodré (1990), imprime ao olho uma importância fundamental porque 

é através dele que se capta a ilusão. Para ele, a centralização do olhar 

está associada ao modo racionalista e abstrato de ver o mundo 

generalizado pelo surgimento da imprensa ampliando-se com o livro, a 

pintura, o teatro, a fotografia, que conferem, a quem olha, o poder de 

discernir a partir de um ponto de vista individualizado. 

A cultura audiovisual, segundo Castels (1999), penetra na 

sociedade a partir do século XX através do cinema e do rádio, surgindo a 

televisão logo em seguida; esta criou um novo modelo de comunicação, 

até então dominado por outros meios, como o rádio, que perde sua 

centralidade, mas consegue se readaptar ao novo formato 

comunicacional. 

Para o autor, a TV representou o fim de um sistema de 

comunicação dominado pela mente tipográfica e pela ordem do alfabeto 

fonético. Ela se tornou o epicentro cultural de nossas sociedades e um 

ambiente com o qual interagimos constantemente. A TV “modela a 

linguagem de comunicação societal” diz Castels (1999), criando, 

reincorporando, readaptando os sistemas simbólicos absorvidos pelos 

indivíduos. 

A importância que a TV assume na sociedade é tal, que as 

notícias só existem de fato quando nela aparecem; outrossim, as 

mensagens que não circulam na “grande mídia” ficam restritas às relações 

interpessoais, não ganhando visibilidade social. Na fala de um jovem 

entrevistado essa questão é assim sinalizada: 

 

 

Eles não estão muito vistos; acho que sumiram, eles não 
tão mais aparecendo em programas (W. 21 anos). 

 



 

 

 

Até porque também a dança de rua já ta, sempre foi assim, 
incluída muito na televisão. A televisão passa muito; tipo 

você ta assistindo o Faustão, pode ser uma vez perdida, 
mas sempre passa um grupo de dança de rua (Idem). 

 

 

É assim que a mídia, e em especial a televisão, afetam, 

portanto, o consciente e o comportamento das pessoas; expressam uma 

cultura, uma realidade, um fato, mas também os modelam a partir do que 

expõem e apresentam.  

Essa também foi a tônica dada durante a realização dos grupos 

focais. Os jovens percebem o poder que tem a mídia de manipular 

informações, de criar polêmicas, de motivar os indivíduos a realizarem 

determinadas escolhas e, neste sentido, questionaram: ela é ou não 

espelho da sociedade na qual se insere? Os desejos são criados por ela ou 

já existem “adormecidos” na sociedade? Durante a discussão que 

permeou essa temática, num primeiro momento, enfatizaram os aspectos 

negativos do que é veiculado, mas não negaram a importância do 

“conhecimento e poder” que transmitem, “atentos”, porém, ao caráter 

dúbio dos mesmos. 

Ao longo do debate nos grupos focais os jovens aludiram ao fato 

de que, para persuadir o público/expectador, são usadas as mais 

inusitadas técnicas de comunicação a fim de convencê-lo das idéias ali 

veiculadas. Muitas são as ofertas e estas em excesso confundem e criam 

ambivalências: “mais notícias e menos interpretações, mais mobilidade 

nas transmissões e mais quietismo dos telespectadores” (MORAES, 2006, 

p. 43). 

Fusões e alianças entre empresas que trabalham com a mídia, 

constituem uma outra característica deste setor; a televisão tornou-se 

mais comercial e mais oligopolista globalmente; o formato de grande 

parte da programação exibida por essas corporações, não apresenta 



 

 

 

grandes diferenças entre si, a exemplo dos “talk shows” e o os “reality 

shows” exibidos nas redes de televisão da América e da Europa; os 

conteúdos transmitidos não mudam, portanto, de uma rede para outra, de 

uma região ou nação para outra. 

Tal concentração em megacorporações globais e a fusão dos 

grandes gigantes da mídia que dominam os veículos e o conteúdo da 

comunicação, têm provocado, segundo Barbero (2006) o controle da 

opinião pública. Continua, então, uma comunicação de mão única que não 

permite a interação entre os indivíduos ou agentes da comunicação. 

Prevalece, portanto, uma lógica comercial em que não há espaço 

para confronto de pontos de vista, para variedade de conteúdos na 

programação haja vista que “as produções de Hollywood detêm 85% do 

mercado cinematográfico global e 77% das programações televisivas da 

América Latina provêm de conglomerados norte-americanos” (MORAES, 

2006, p. 46). 

A importância dada às grandes corporações midiáticas é 

transmitida por um dos jovens entrevistados. Para ele, o que os diferencia 

dos grupos das grandes metrópoles é o fato de que aqui uma grande rede 

de comunicação do Brasil está presente nos eventos de dança de rua. Ele 

assim se expressa: 

 

 

São Paulo lá o pessoal, o movimento é mais abrangente, 

tem festival, passa até...anuncia na Globo; aquela coisa 
toda lá, tem repórter da Globo que entregam prêmio e tal; 

eles tem já aquela coisa mais abrangente (W., 21 anos). 

 

 



 

 

 

Certo que não é possível desconsiderar a força de tais 

corporações por “disponibilizarem” um mercado de bens materiais e 

simbólicos que, a todo custo, busca homogeneizar nossos gostos, 

direcionando nossos olhares para determinado modo de vida, considerado 

verdadeiro e objetivo 

Entretanto, reconhecer que pertencemos a uma cultura de 

massa não implica em reputá-la exterior a nós, ou seja, que ela só serve 

para nos idiotizar ou manipular nossas vontades e desejos, servindo como 

instrumento de alienação e dominação a serviço do poder hegemônico. 

Concordo com Barbero (1999, p. 311) quando afirma que o massivo em 

nossa sociedade não é algo isolado, mas parte de sua estrutura, é uma 

“nova forma de sociabilidade”. Exemplifica tal proposição indicando que “o 

sistema educativo, as formas de representação e participação política, a 

organização das práticas religiosas, os modelos de consumo e os usos do 

espaço” são massificados. 

Esta forma de compreender a sociedade atual mediada pela 

cultura de massa, se distingue de concepções que vêem os indivíduos ora 

pertencentes a uma cultura autêntica que precisa ser preservada, e que, 

portanto, os meios aos quais têm acesso só servem para deformá-la ou 

apagá-la, ora considerando os sujeitos como mero reprodutores ou 

mesmo consumidores de idéias pré-fabricadas que, de forma maniqueísta, 

procura conter as massas, manipulando-as. 

Para um dos entrevistados, os meios midiáticos, em especial a 

televisão, possibilitaram, na região em que habita maior visibilidade à 

dança de rua. A idéia contida talvez não fosse homogeneizar o gosto mas 

possibilitar a convivência com o diferente, o distante, facilitando a 

anuência nas escolhas feitas por eles.  

 

 



 

 

 

Acho que a televisão ela deu uma...ela contribuiu, da forma 
dela, né, ela passa uma outra forma da cultura da dança 

mesmo, ela... na verdade a televisão passa o que ela quer, 
a informação que ela quer que as pessoas entendam, né? 
de uma certa forma também contribuiu prá essa expansão, 

prá chegar ao pessoal, por exemplo lá do sítio; então as 
pessoas viam aquilo e já poderiam...ah, isso que o pessoal 

ta fazendo aqui é aquilo que eu vi na televisão, então o 
pessoal também podia fazer num Estado pequeno, então 
era o que uma pessoa tava fazendo...olha aquilo ali passa 

na televisão dos EUA, tal. Então acho que contribuiu prá 
isso (J. 29 anos). 

 

 

Na fala desse jovem não é possível desconsiderar o processo de 

massificação a que está submerso (por viver numa sociedade de grandes 

massas urbanas); nessa vivência midiatizada, baseada em dispositivos 

teleinformacionais, importa buscar compreender e ser compreendido pelas 

novas escolhas de lazer, de fruição que vão sendo gestadas, inclusive com 

seus aportes de resistência e conflito com os modelos predominantes. 

Dessa forma, faz-se necessário fugir das visões apocalípticas 

que, muitas vezes, nos paralisam, já que não há o que se possa fazer 

diante de um quadro tão escabroso de dominação e alienação sem, 

contudo, desprezar a realidade que nos interpela e nos desafia. A lógica 

dualista da racionalidade abstrata cede lugar a movimentos “que são, ao 

mesmo tempo, de integração e de exclusão, de desterritorialização e 

relocalização” (BARBERO, 1999, p. 57). 

A atual sociedade, pois, produz bens, materiais e/ou simbólicos, 

em estreita relação com novos modos de comunicar, associados esses ao 

movimento crescente da revolução tecnológica. Como vimos, tais 

transformações caracterizam o processo de globalização com o qual 

estamos enredados, tendo repercussões diferentes em cada região do 

mundo.  



 

 

 

Os jovens aos quais me refiro neste trabalho, podem ser 

considerados, a partir da perspectiva de Bauman (1999), como sujeitos 

“imobilizados”, embora estejam “conectados” à rede. Como vivem nesse 

mundo carregado de chamados, interpelações, informações visuais, 

trazidas diariamente sem nenhum esforço (nem mental, nem físico)? Para 

Barbero (1999, p. 59) o processo de inclusão/exclusão a que estamos 

submetidos, produz reações e uma separação entre “a lógica do global e 

as dinâmicas do local, entre o espaço da economia política e os mundos 

de vida”, ou seja, é no dia-a-dia, nos locais de encontro com seus iguais, 

que o tempo se esvai, não sem conflitos, não sem desejos satisfeitos. 

Distantes, alheios ou impotentes, esses jovens, a seu modo resistem e 

enfrentam seus “destinos sociais”, criando um outro modo de serem vistos 

enquanto sujeitos políticos. 

Assim é que, em seus “mundos de vida”e através das redes 

sociais que criam em busca de sentidos para suas existências, promovem 

uma mudança de época, embora muitas vezes afinados com o tom dado 

pelas mídias de massa em sua obsolescência programada dos fatos e 

acontecimentos atuais e passados. A crítica à valorização do que é 

instantâneo, feita de forma contundente pelas mídias, não deve ser 

confundida com a defesa de um tempo mitificado e uniforme, raízes 

intocáveis da nossa existência (e que não podem ser modificadas). Refiro-

me, pois, à idéia de valorização do passado enquanto capaz de promover 

um diálogo entre as gerações e, como afirma Barbero (1999), uma 

“leitura/tradução entre tradições”. 

Contudo, o tom acima referido também desafina, ocasionado 

pela necessidade de pertencer, de ser reconhecido socialmente, de ser 

visto (uma necessidade provocada ou criada pela hegemonia da 

imagem?). O modo como os diferentes grupos que proliferam na 

sociedade atual, ligados ou não ao movimento hip hop, aparecem, se 

destacam, se comunicam, dão ao lugar onde se encontram inseridos, um 

outro visual, marcas registradas nas muradas das ruas e avenidas das 



 

 

 

cidades, no modo de vestir, de ocupar os espaços, formas midiatizadas ou 

não de pertencer a um mundo mediado por imagens. Para Barbero, as 

“tecnicidades midiáticas” (computador, televisão, etc.) ao interagirem com 

essas experiências societais promovem as seguintes mudanças: 

 

 

desterritorialização/relocalização das identidades, 
hibridações da ciência e da arte, dos escritos literários, 
audiovisuais e digitais, a reorganização dos saberes desde 

os fluxos e redes, pelos quais hoje se mobilizam não só a 
informação, mas também o trabalho e a criatividade, o 

intercâmbio e a aposta em comum de projetos políticos, de 
pesquisas científicas e experimentações estéticas 
(BARBERO, 1999, p. 76) 

 

 

Trata-se, portanto, de uma grande miscelânia que, a um só 

tempo, congrega continuidades e rupturas, avanços e recuos. Tais 

movimentos exigem um olhar acurado, não só de denúncia mas de 

perplexidade, curiosidade e dúvidas frente à diversidade que se avista.  

A tentativa, pois, de compreendê-los a partir das redes de 

educabilidades que criam e recriam, na interação que estabelecem ao 

estarem juntos, deu o tom deste trabalho e constitui, junto aos temas que 

a eles se agregam, as questões discutidas no próximo capítulo. 

 

 

 

 



 

 

 

5  SER/ESTAR-JUNTO JUVENIL NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

 

5.1 A(s) juventude(s) em questão  

 

 

São diversas as representações acerca do que é ser jovem com 

as quais nos deparamos corriqueiramente. Entre elas podemos citar as 

seguintes: juventude como preparação para o futuro; como tempo de 

fruição, prazer e experimentações (onde os erros são admissíveis); 

juventude como fase de conflitos, de contestação; busca por uma 

identidade própria (daí a procura pelos pares como meio de realizar 

descobertas e experimentações, o que decorre em conflitos familiares e 

com as instituições socializadoras). Tais concepções, anunciadoras de 

modelos socialmente construídos do que é o “ser jovem”, se vêem 

refletidas no modo como eles (os jovens) se autodefinem. 

É o que pude constatar a partir dos sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa. Nas entrevistas, nos grupos focais e nas conversas que tive com 

os mesmos, foi possível perceber que aquelas representações eram 

assimiladas e verbalizadas por eles. Eis algumas delas: 

 

 

Ser jovem é liberdade, independência. Eu tenho às vezes; 
ás vezes me sinto preso, mas não é ninguém que me 
prende não, é por mim mesmo, algumas atitudes, algumas 

escolhas que eu faço, aí eu me sinto preso aqui (G. 22 
anos) 



 

 

 

 

juventude um preparo para a vida” três atividades estão 

associadas a essa condição: estudar, dançar e praticar 
esportes (resposta do grupo focal – grupo “A”) 

 

Juventude não é só idade, mas sim disposição, ser disposto 

para praticar algo, dançar, praticar esportes, fazer 
exercícios (resposta do grupo focal – grupo “B”) 

 

 

Ao passo que apresentam concepções eivadas de estereótipos, 

eles mesmos constroem modos próprios de experimentar a juventude (a 

partir do estar-junto através da dança de rua), que trazem 

especificidades, embora não seja a única forma de ser jovem (por isto, a 

importância de tratar o tema da juventude considerando a diversidade 

nela existente, ou seja, apresentar essa categoria no plural). 

Que especificidades os jovens da dança de rua apresentam e 

como elas contribuem para entender a(s) juventude(s) e a sociedade na 

qual estão imersos? Para adentrar tal questão, faz-se necessário, mesmo 

que de forma panorâmica, demonstrar como o conceito de juventude foi 

sendo criado e que fatores contribuíram para tanto. 

De acordo com Áries (1981), Peralva (1997), Abramo (1994), 

Dayrell (2005), a juventude, enquanto categoria social, é resultado do 

desenvolvimento das forças produtivas nas sociedades industriais 

modernas, como consequência das novas condições sociais geradas por 

esta. Assim, a necessidade de preparar os indivíduos para o ingresso na 

vida produtiva e social exigida pelas transformações em vigor, possibilitou 

aos jovens vínculos mais estreitos entre seus pares, promovendo uma 

integração intrageracional (BALARDINI, s/d).  



 

 

 

São, portanto, mudanças na estrutura familiar (que se constituía 

numa unidade global de produção e reprodução social e econômica), a 

divisão do trabalho (o trabalho assalariado altera os modos de vida da 

sociedade) e a escolarização sistemática (em resposta à demanda de 

capacitação cada vez maior devido à crescente complexidade produtiva do 

sistema capitalista) que possibilitaram a formação da juventude enquanto 

“condição social”, não apenas fundada nos critérios biológicos e/ou 

cronológicos mas “uma condição de indivíduos que estão inseridos em um 

processo de formação e que ainda não possuem uma colocação 

permanente na estrutura da divisão social do trabalho” (DAYRELL, 2005, 

p. 27). Tal condição (de ser jovem) é difundida quando o Estado toma 

para si a proteção do indivíduo de forma sistemática e a escola se torna 

no século XIX, obrigatória e universal. 

Por sua vez, a juventude surge em seus primórdios, como 

resposta à necessidade de constituição da classe burguesa47. Segundo 

Dayrell (2005), até meados do século XX a juventude européia vivia uma 

fase de transição, num processo que tinha como fim estabelecido pela 

sociedade o ingresso às posições sociais pertencentes às classes 

dirigentes. É assim que a noção de juventude presente nas falas dos 

jovens pesquisados e na forma corriqueira de conceber esse estrato social 

ainda hoje, é herdeira do modo como a sociedade moderna se constituiu 

(tendo como base uma racionalidade instrumental com vistas ao 

progresso humano e social). 

Atrelada à constituição da modernidade (no que esta influenciou 

nos costumes e nos comportamentos) as “idades da vida”48 (PERALVA, 

1997) se vão constituindo, não como fenômeno puramente natural mas 

social e histórico. Assim, “evoluir do mais bárbaro dos obscurantismos 

para a mais civilizada das realizações” (MAFFESOLI, 2004, p. 19), ou seja, 

                                                 
47 No século XVIII eram considerado “jovens” apenas os homens da classe burguesa 

(Balardini, s/d) 
48 Compostas da infância, juventude e idade adulta 



 

 

 

corrigir e/ou aperfeiçoar o que existe de inacabado na natureza humana, é 

o sentido das ações da juventude no presente, tendo a idade adulta como 

o resultado final a ser alcançado. 

Vista nessa perspectiva, a juventude se constitui como um 

período de preparação, de transitoriedade para uma etapa posterior 

marcada pelo fim dos estudos, a entrada no mundo do trabalho, o 

casamento, o ter filhos.  Tal concepção estava presente entre alguns 

jovens pesquisados, que assim se pronunciaram: 

 

 

Eu to tentando fazer um futuro, porque dança hoje em dia 
também é trabalho, é só saber levar e eu já tô começando, 

eu tô tentando, em termos de dar aula, já prá ver se no 
futuro eu vou ficar melhor (P., 20 anos); 

 

À noite eu não vou trocar meus estudos por dança nem 

...eu amo a dança, mas eu não troco meus estudos pela 
dança. Por que? Eu amo a dança, mas prá mim aqui nessa, 
aqui, se eu ficar aqui a dança só vai ser só hobby; eu tenho 

que garantir meu futuro, tenho que garantir (W., 22 anos). 

 

 

Pelo exposto, tem-se uma concepção de tempo que se 

apresenta de forma linear, ou seja, há um fim a ser alcançado e para 

tanto o indivíduo segue determinadas etapas bem definidas socialmente, 

onde “na infância brinca-se, na juventude prepara-se e na idade adulta 

trabalha-se” (DAYREL, 2005, p. 29). 

A descontinuidade entre o mundo dos jovens e o mundo do 

adulto, implica, então, num longo tempo de preparação daqueles para a 

entrada neste. Para tanto, são criados espaços visando à elaboração de 

identidades, tendo a escola como lócus privilegiado para tal “tarefa” 



 

 

 

implicando numa segregação do mundo adulto e adiamento da 

maturidade social por parte dos jovens (ABRAMO, 1994).  

Assim, em meio às tranformações sociais e culturais, vai-se 

estruturando uma idéia de juventude: a de que esta representa uma fase 

da vida, com identidade própria, fortalecida pelos grupos de pares que se 

encontram em torno de determinados estilos e padrões de consumo, 

consubstanciada, aqui, pela associação em torno da dança de rua, como 

indica a idéia apresentada abaixo: 

 

 

Eu tava querendo mais estudar, sabe, porque se eu passar, 
lá no colégio (CEFET) é muito pesado, sabe, aí fica meio 

complicado né, porque tá na dança é bom, mas você não 
vai deixar o seu futuro né só prá dançar. A dança é um 

hobby; não é prá mostrar prá sociedade, é prá ficar com 
meus amigos, sabe (V., 13 anos). 

 

 

No processo de socialização, gerado pelo desejo de estar com 

seus grupos de pares, a discussão em torno dos agrupamentos juvenis49 

vem à tona. 

Na sociedade moderna a juventude passa a ser tematizada 

enquanto um problema; o jovem passa a ser visto como aquele que 

resiste à ação socializadora, que se desvia do padrão, das normas 

vigentes. Tendo em vista que esse estrato social não aceitaria os valores e 

hábitos da vida adulta por ainda não fazer parte dela, lhe é atribuída uma 

                                                 
49

  Os agrupamentos juvenis vêm sendo apresentados como um problema social. Tal 

questão foi bem retratada no filme “Laranja Mecânica”. Na história, o ator principal é 

líder de uma gangue de delinquentes que, após roubar, estuprar e matar, são presos 

pela polícia e usados como cobaia, num experimento que faria com que o indivíduo 

interrompesse seus impulsos maldoso e violentos. O filme apresenta uma sociedade tão 

violenta quanto o jovem protagonista dos atos criminosos 
 



 

 

 

potencialidade de rupturas que faria parte de sua essência. Em tal modo 

de conceber a sociedade, os papéis sociais são bem definidos, quer para a 

preservação da ordem, quer para sua superação ou transformação. 

Nesses parâmetros, durante todo o século XX a juventude vai 

ser tematizada, ora como delinquente, ora como rebelde. Segundo 

Abramo (1994), nos anos 50 a juventude era tida como transgressora e 

os jovens considerados “rebeldes sem causa”. A adolescência era vista 

como uma fase difícil e perturbadora que demandava cuidados e atenção 

dos adultos. O surgimento e a adesão ao rock’n’roll é visto como 

problemático por parte da sociedade adulta.  

Nessa época, a juventude é caracterizada como uma fase 

essencialmente conflituosa mas que, após medidas contensoras, acabava 

se integrando à vida sadia e “normal” da sociedade. 

Nos anos 60 e 70 o problema surge como sendo de toda uma 

geração, ameaçando a ordem social através da participação política e 

cultural, por uma atitude de crítica à ordem estabelecida. O engajamento 

de jovens no movimento estudantil, nos partidos de esquerda, era a 

tônica dessa época. A imagem da geração dos anos 60 é de uma geração 

idealista, sonhadora, comprometida com a mudança social, o que 

contribui para elaborar um modelo ideal de juventude: o idealismo, a 

rebeldia e a utopia se transformam em características essenciais dessa 

categoria etária. 

A geração dos anos 80 vai aparecer como patológica por não 

evidenciar as características postas acima: ela é consumista, 

conservadora, individualista; ela nega seu papel como fonte de mudança. 

Nos anos 90 não é a apatia nem a desmobilização que chamam 

a atenção: é a presença dos jovens nas ruas, envolvidos em ações 

violentas, tanto individuais como coletivas. As ações apresentam traços 

de individualismo e fragmentação: são os arrastões, meninos de rua, 



 

 

 

gangs, galeras, atos de vandalismo, etc. A violência juvenil é a tônica que 

prevalece ao se falar em juventude, associando-a, mais uma vez, ao 

desvio e ameaça à sociedade. 

É também ao longo do século XX, em especial no último quartel 

deste século, que ocorrem grandes mutações econômicas e sociais, 

afetando os diferentes atores sociais existentes na sociedade, 

sobremaneira a juventude por ser o estrato social que mais se vê atingido 

pelos apelos da sociedade do consumo e pela revolução científico-

tecnológica, especialmente a que envolve o setor da comunicação. 

Uma das consequências provocadas por tais mudanças é a 

dissolução da idéia de geração: os atributos sociais da juventude, os 

modos de acesso à maturidade, se encontram modificados (PERALVA, 

1997; SPOSITO, 2000), ou seja, as diferentes etapas atribuídas como 

“naturais” para entrada no universo adulto se acham “desconectadas”, 

ocorrendo situações em que atividades consideradas desse universo 

(como casar e ter filhos, por exemplo) não estão associadas às ações que 

estariam supostamente atreladas (se inserir no mundo do trabalho, seria 

outro exemplo); isto foi possível perceber com os jovens pesquisados, 

cuja faixa etária variava entre 13, 20, 29/30 anos, muitos desses já 

casados e com filhos; em sua maioria, eram jovens que trabalhavam, 

realidade apresentada por um dos entrevistados: 

 

 

Aí eu me casei e as coisas voltaram a apertar um pouco e 
eu tive que...parei de dançar, passei um tempo sem dançar 

também, não tinha mais tempo. Hoje eu tenho uma 
profissão, sou técnico em celulares, aí melhorando as 
condições eu voltei novamente prá dança, que é minha 

paixão. Hoje eu voltei por que? Porque eu botei minha 
oficina em casa, ando ambulante, sou casado, tenho uma 

coisa mais ou menos estruturada, e dá prá, prá...tenho 3 
filhos (um de 9 anos, uma de 6 e outra que completou 4 

anos hoje). Sou apaixonado pela dança, principalmente a 



 

 

 

dança de rua e hoje eu to num grupo chamado “Nova Face” 
(F., 29 anos). 

 

 

Este jovem (entre outros que fizeram parte desse trabalho de 

pesquisa) permanecia ligado aos grupos de dança de rua, inclusive como 

dançarino, atividade considerada própria do universo juvenil, provocando 

então uma indefinição e/ou ambiguidade dessa categoria social.  

Por que isso ocorre? Para Carrano (2003) uma característica dos 

atuais processos de socialidade é a desconexão dos ciclos da vida das 

idades biológicas; isso se dá devido a não existência, na atualidade, de 

lugares delimitados de convivência e sociabilidade, tendo em vista o 

intenso fluxo de informações que oferece, desde cedo, um variado quadro 

de valores e referências. Pude ver de perto tal realidade a partir da 

presença de “pequenos b-boys” nos eventos de dança de rua demonstrada 

na foto abaixo: 

 

 

Figura 10: Adolescentes em evento de dança de rua 



 

 

 

  

Trata-se, portanto, da obsolescência de um modelo educativo de 

socialização; não somente a família e a escola são instituições que 

promovem o acesso ao conhecimento necessário ao ingresso nos 

processos sociais; essas “dividem” suas funções, delimitadas pela ordem 

moderna, com outros canais de acessibilidade ao fluxo intenso de 

informações disponíveis. Nesses, os “filtros” são fluidos e flexíveis, 

permitindo o contato prematuro com realidades de diversas ordens. Há, 

assim, um aprendizado comum entre todas as idades, face a um mundo 

que aparece novo, com suas transformações. 

Daí, a juventude é transformada em símbolo e um estilo que 

ultrapassa as definições de idade. Torna-se um modelo cultural (PERALVA, 

1997) a ser seguido, não enquanto um grupo etário específico mas 

associado a valores e a estilo de vida. Atitudes e/ou qualidades atribuídas 

aos jovens, associadas ao consumo e ao lazer (modos de vestir, lugares a 

frequentar, gostos culturais, formas de se expressar, culto ao corpo, etc.) 

independem da idade ou do “lugar” ocupacional a que se está associado 

(CARRANO, 2003). 

A idéia de uma “eterna juventude” é, portanto, associada a um 

mercado de consumo impulsionado pelos veículos de comunicação que 

possibilitam o acesso a bens e mensagens as mais variadas. O surgimento 

de um mercado próprio para o jovem valoriza o prazer e o consumo, como 

fontes de gratificação imediata, gerando novos padrões de 

comportamento, tendo o lazer como referência central do ser jovem. 

Não se trata de homogeneizar gostos, atitudes e 

comportamentos; ao contrário, eles se caracterizam pela variedade e 

multiplicidade, não sendo possível apresentar uma única condição de vida 

juvenil. A grande circulação de bens simbólicos propõe modas, imagens, 

marcas que buscam vender muito mais um estilo de vida do que 

propriamente um produto. 



 

 

 

Trata-se da espetacularização da vida social, em que a imagem, 

o olhar e o visual, são mediações mais presentes nas relações sociais. 

Para Maffesoli (1995, p 117), as imagens são diversas mas entram em 

correspondência umas com as outras, criando uma unicidade que invade o 

corpo social e cada um de nós. São elas que dinamizam os espaços.  

A estética50 se torna, portanto, vetor de socialidade; é o retorno 

do “ideal comunitário” em detrimento ao “ideal societário” que apela para 

uma conjugação pluralista. Não é, pois, para Maffesoli (1995), o 

individualismo que predomina, mas um “relacionismo”: 

 

 

O que prevalece não é mais o indivíduo, isolado na 

fortaleza de sua razão, mas o conjunto tribal, que se 
comunica ao redor de um conjunto de imagens que 

consome com voracidade, diz Maffesoli (1995, p.145). 

 

 

É, então, o inconsciente coletivo que predomina, o modo de 

viver predominante fundado mais na recepção do que na produção. O 

mundo da imagem sendo expressão do senso comum. Este não é algo a 

ultrapassar; não é um pré-texto que vem seguido de um texto verdadeiro. 

Ele tem uma validade em si, uma maneira de ser e pensar, que basta a si 

próprio (MAFFESOLI, 1995). 

Do “ordinário” elabora-se o conhecimento do social. A vida 

cotidiana revela o estilo de uma época e não se reduz à lógica do 

utilitarismo. Caracteriza-se, pois, pela globalidade, a correspondência com 

os outros, a participação de um conjunto social vasto.   Os jovens de 

Cajazeiras, portanto, os que dançavam e os que os assistiam, seguindo 

                                                 
50 Maffesoli (1995, p. 53) conceitua estética como “maneira de sentir e experimentar em 

comum” 



 

 

 

esse modo de compreender suas manifestações, não se encontravam 

isolados na aridez de suas vidas cotidianas mas se inseriam e estão 

vivenciando, de uma forma ou de outra, as transformações que vêm 

ocorrendo a “galopes” cada vez mais rápidos e ousados. 

Desse modo, e ainda de acordo com Maffesoli (1995, p. 115), o 

que é visível leva ao invisível, ou seja, os “objetos”, “manifestação da 

potência da imagem”, não existem por si mesmos; eles possuem uma 

informação pela imagem, permitindo o “reconhecimento de si a partir do 

reconhecimento do outro”. 

Nessa perspectiva, as imagens se tornam elo de agregação, de 

comunhão com os outros, de fascinação. As novas formas de 

agrupamentos juvenis em torno de estilos (no caso específico desse 

trabalho, a dança) são favorecidas pela proliferação das mesmas. Trata-se 

de retratos de uma socialidade que se sustenta a partir de emoções 

compartilhadas que os remetem a modos diversos de ser e de se 

relacionarem com os outros e com o mundo à sua volta, constituintes e 

constituídos do jeito de vivenciar a juventude na atualidade.  

 

 

5.2. Juventude e “tribalização”: tendências comunitárias ou 

“tribais” que se revelam atualmente 

 

 

Para dar conta dessa nova forma de agrupamento, Maffesoli 

propõe a metáfora das tribos, tradutora das mudanças ocorridas nas redes 

de relações grupais, caracterizadas por uma sensibilidade coletiva que 

ganha corpo (através da publicidade, das imagens televisivas, etc.) e onde 



 

 

 

o que é experimentado em comum é o que liga os indivíduos uns aos 

outros. Trata-se de um “paradigma estético” que distingue as relações 

sociais atuais, assim definido: 

 

 

é o instrumento que permite compreender toda uma 
constelação de ações, de sentimentos e de atmosferas 
específicas do espírito do tempo moderno. Tudo aquilo que 

tem ligação com o presenteísmo, no sentido de 
oportunidade, tudo o que remete à banalidade e à força 

agregativa, ou seja, a crescente valorização do carpiem 
diem, encontra na matriz estética um ponto de afinidade e 
de ancoragem (MAFFESOLI, 2005a, p. 70). 

 

 

Essa estética social (o vibrar, o sentir e o experimentar em 

comum) se organiza em torno de quatro polos, a saber: a prevalência do 

sensível, a importância do ambiente ou do espaço, a procura do estilo e a 

valorização do sentimento tribal (MAFFESOLI, 2005a). A partir deles, 

procurei entender como se apresentam e como são vivenciados pelos 

jovens envolvidos neste trabalho de pesquisa. 

Então, questionados acerca do interesse pela dança de rua e o 

que os motivava a continuar dançando, os jovens pesquisados apontaram 

os seguintes fatores: necessidade de ser conhecido, pelo prazer e a 

ludicidade da dança, de estar com o outro, a interação do grupo, as 

amizades estabelecidas nele, a busca de valorização pelo que faziam. Eles 

assim se expressaram: 

 

 

eu queria que o grupo fosse conhecido, fosse famoso. Que 

a gente seja mais, não valorizado, porque a gente já é, 
aqui e em algumas cidades aí que a gente vai dançar; em 



 

 

 

alguns estados é mais valorizado, mais do que aqui, é isso 
que me motiva a continuar, eu não consegui meu objetivo 

ainda (C., 30 anos); 

 

pelo prazer mesmo, pela felicidade de dançar, porque 

dinheiro não traz, não dá status, é mais pelo prazer 
mesmo...pela vontade (J. 29 anos); 

 

eu me espelhei assim porque dançando em grupo porque 
todos.. sincronismo, igual (P., 20 anos). 

 

 

Nessas “falas” “experimentam” as relações sociais das quais são 

protagonistas a partir da sensibilidade; é por meio delas, portanto, que 

dizem coisas (BARBERO, 2008). O “querer artístico” é, assim, o motor das 

agregações, o mundo da cultura espaço de práticas, representações, 

símbolos e rituais; faz-se uso da dimensão simbólica para se 

expressarem; vivenciam, portanto, processos de socialização a partir dos 

grupos de dança de rua, tornando-os espaços educativos reveladores de 

uma dinâmica social plural e multifacetada. 

Para Maffesoli (2005b) são essas práticas minúsculas o terreno 

sob o qual se constrói a sociedade, em que a necessidade de pertencer é 

o que constitui o laço social, a partilha de emoções e sensações, o que o 

funda. Ainda segundo o autor, a existência social está submissa a um 

“poder” multiforme, mas existe uma potência que reafirma a solidariedade 

que favorece a fusão e estabelece uma relação táctil – na massa 

interagimos, criamos grupos, nos tocamos. Tais questões pareciam estar 

contidas nos eventos de dança de rua. As pessoas ali presentes, jovens 

em sua maioria, iam ao encontro dos outros, se confraternizavam; o 

estar-junto não apresentava um devir; a busca era pelo compartilhamento 

de emoções e sentimentos comuns. 

 



 

 

 

  

 

 

Figura 11: O “estar com” dos eventos de dança de rua em Cajazeiras, PB 

 

 

Nessa compulsão para se amontoar (seja física ou virtualmente), 

própria da época atual, ocorre o seguinte paradoxo: é estabelecido um 

vaivém constante entre o processo de massificação crescente da 

sociedade e o desenvolvimento e a aparição de uma variedade de tribos. 

Caracterizadas pela fluidez, dispersão, importância dada à aparência e 

forte envolvimento emocional, esse neotribalismo, como Maffesoli 

costuma chamar (já que o viver coletivamente é marca das diversas 

agregações societais), se preocupa com o presente vivido, com a 

proximidade, possibilitada pela vivência nos grupos dos quais pertencem, 

aderindo aos mesmos por “ideologia ou necessidade de proteção” 

(MAFFESOLI, 2004). 

Bauman (1999) em conformidade com o termo “neotribalismo” 

usado por Maffesoli para descrever o mundo atual, acrescenta que tal 

mundo se caracteriza pela incessante busca pela “comunidade”, numa 



 

 

 

procura frenética por compartilhar, tendo em vista a promessa de “abrigo” 

que a idéia ou o ato encerra.  

No livro “Comunidade: a busca por segurança no mundo atual” 

(BAUMAN, 2003), discute mais profundamente essas questões. Segundo 

ele, o termo “comunidade” se associa a algo bom, à sensação de 

aconchego e proteção, em que as pessoas podem contar umas com as 

outras, “lugar” de entendimento que “precede” as relações estabelecidas, 

ou seja, se prescinde de explicações a priori para que os acordos sejam 

feitos ou desfeitos. Neste sentido, a palavra comunidade nos remete 

àquilo de que sentimos falta e de que precisamos para viver tranquilos e 

seguros. Trata-se, portanto, no dizer de Bauman (2003, p. 09), de “um 

paraíso perdido ou paraíso ainda esperado”, que se choca e ao mesmo 

tempo se alimenta com a realidade hostil com a qual nos deparamos. 

Como conviver com a lealdade exigida pela comunidade ao oferecer 

segurança, proteção e apoio, pari passu com a liberdade “ofertada” pela 

quebra das fronteiras físicas e imaginárias da atualidade? 

O entendimento compartilhado da comunidade tem, pois, seu 

fundamento na homogeneidade e na “mesmidade”, postas à prova ou 

mesmo se extinguindo quando a comunicação entre os “de fora” e os “de 

dentro” se intensifica e passa a determinar as relações entre os membros 

internos. De natural e tácita, a unidade passa a ser construída em meio a 

uma infinidade de escolhas e promessas; a vigilância, portanto, é 

reforçada para impedir a entrada dos “estranhos” e para caçar os 

“traidores” no próprio meio. Contudo, as fronteiras não desaparecem, são 

restabelecidas devido à existência dos mais variados tipos de 

comunidades (ou tribos, como apregoa Maffesoli) oferecendo o 

aplainamento das incertezas da vida diária. Como diz Bauman (2003, p. 

21):  

 

 



 

 

 

sem dúvida marchar ombro a ombro ao longo de uma ou 
duas ruas, montar barricadas na companhia de outros ou 

roçar os cotovelos em trincheiras lotadas, isso pode 
fornecer um momento de alívio da solidão. 

 

 

Se Maffesoli, de forma bastante otimista, aposta em um 

paradigma estético que indica a propensão para vibrarmos e sentirmos em 

comum, tendo as emoções como vetor social, Bauman, mesmo 

apresentando uma sociedade medrosa, solitária e insegura, confere às 

paixões o cimento da união entre os membros das comunidades, ainda 

que (característica das paixões), estas se apresentem voláteis e 

vulneráveis às necessidades de seus membros.  

Denominada, por Bauman, de “comunidade estética”, esta se 

apresenta no “círculo aconchegante da experiência” (Maffesoli fala em 

“estética do cotidiano”) e é alimentada pelo poder do número, de modo 

que, quanto mais pessoas aderem a uma proposta, uma idéia ou ações, 

mais aprovação, confiança e tranquilidade na(s) escolha(s) feita(s) 

(sensações momentâneas ou até que surjam novas opções). São, 

portanto, comunidades ou tribos de fácil composição ou decomposição, 

tendo em vista que a decisão para sua filiação é individual, até o 

momento em que pertencer às mesmas seja sedutor e o desejo de 

ostentar os símbolos de identificação pertencentes a cada uma delas, 

persista. Segundo Bauman (1999, p. 263-264): 

 

 

As neotribos são, em outras palavras, os veículos (e 

sedimentos imaginários) da autodefinição individual. Os 
esforços de autoconstrução as geram: a inevitável 

inconclusividade e frustração desses esforços levam ao 
desmantelamento e substituição. Sua existência é 
transitória, em fluxo contínuo. Inflamam mais a imaginação 

e atraem a lealdade mais ardente quando ainda residem no 



 

 

 

reino da esperança. São formações frouxas demais para 
sobreviver ao movimento da esperança para a prática. 

 

 

Embora Maffesoli e Bauman retratem realidades distintas 

daquelas com que me deparei ao longo desse trabalho de pesquisa, visto 

que os referidos autores se reportam à vida nas grandes metrópoles, 

creio que, salvo as devidas proporções e intensidades, suas análises 

extrapolam o universo de onde partem e me fazem visualizar a 

proliferação de um ethos social impulsionado pelas transformações 

ocorridas no mundo do trabalho e a incorporação de novas tecnologias (o 

que, para Maffesoli, provoca o” reencantamento do mundo”) à vida 

cotidiana.  

Nesse sentido é que a fluidez, a dispersão, a flexibilidade, a 

ludicidade, marcas do neotribalismo, estão também presentes nos grupos 

de dança de rua investigados. Ao longo da pesquisa constatei que o 

número de “adeptos” aos grupos aumentava exponencialmente quando 

da existência de eventos (ver foto abaixo), considerando que neles era 

possível ver e ser visto, compartilhar emoções com outros, estar junto à 

toa, fazer parte, estar contido em “algo” em que podiam experimentar 

entre os seus; outrossim, o desejo em realizar atividades que 

significassem compromisso e exigissem algum tipo de periodicidade e/ou 

permanências, era, num primeiro momento, motivo de euforia, 

proporcionando idéias que reclamavam atitudes a longo prazo; contudo, 

logo esmaecidas e esquecidas, guardadas para aflorarem num eventual 

próximo encontro.  

 



 

 

 

 

Figura 12: Jovens presentes em oficina de dança de rua 

 

 

Ao longo dos anos em que acompanhei esses grupos, vários 

eventos foram realizados, com ou sem ajuda financeira do poder público. 

Para a concretude desses acontecimentos festivos e lúdicos, era 

despendida grande energia (busca por patrocínios, divulgação, ensaios, 

contatos com grupos de fora, alojamentos, alimentação, etc.). 

Questionados quanto a(aos) objetivo(s) dos encontros e de tamanho 

esforço, respondiam que era para divulgar e fortalecer o “movimento” na 

cidade e região; outros ressaltavam o cunho social da dança de rua, por 

possibilitar aos jovens pobres da cidade uma vivência coletiva, ocupando-

os, oferecendo-lhes um espaço para se expressarem por meio da cultura, 

afastando-os, portanto, do “mundo das drogas”. Finalidades distintas, 

mas complementares, tendo como eixo condutor a agregação social. A 

partir, então, desse sentimento de pertença, as “tribos”, os grupos, as 

“comunidades”, se vão constituindo, enredados em uma teia de 

comunicação que, embora diferenciados, constituem um todo orgânico.  



 

 

 

Na ânsia de organizar eventos aos quais estavam presentes os 

diversos estilos daquilo que eles denominavam dança de rua, tendo como 

eixo central o reunir pessoas, especialmente jovens para se expressarem 

através de formas de dançar (com toda a carga de preconceito que isso 

envolvia, já que, entre outros fatores, para alguns eles deveriam estar 

dançando música regional, não uma “dança americanizada”, como 

falavam) e o fato de serem, em sua grande maioria, homens, jovens e 

pobres, e “não terem o que fazer”, “deveriam estar trabalhando”, (como 

se poderia ouvir de pessoas fora da arquibancada), tornavam esses 

jovens, inevitavelmente, produtores culturais desta cidade 

arregimentando, inclusive, jovens das cidades circunvizinhas, também 

carentes por atividades dessa natureza. 

Dayrell (2005) aposta no significado que a organização de 

eventos dessa natureza (envolvendo elementos do hip hop) traz para a 

compreensão da juventude e para a sociedade que a envolve. Para o 

autor, a produção ou animação cultural que promovem indica uma 

insurgência contra uma determinação social que os põe na condição de 

subalternos, sem direito a lazer, inclusive; indica ainda a capacidade e o 

que isso carrega de positividade, em produzir expressões culturais que 

consideram próprias de sua condição de jovens e pobres (embora eivados 

de influências externas); demonstra também, na insistência em manter 

viva essa cena cultural, uma necessidade de se inserirem na sociedade 

por outra via, vendo na cultura o caminho para construir um outro modo 

de vida.  

Tais questões também eram possíveis de perceber entre os 

jovens de Cajazeiras. Apesar de todas as dificuldades para organizar os 

eventos, embora não frequentes, sempre aconteciam e conseguiam 

mobilizar a cidade, trazendo para o centro das atenções (já que as 

atividades se realizavam em ambientes públicos e bem frequentados por 

toda a sociedade) aqueles que, de outro modo, não estariam visíveis pela 



 

 

 

escola, nem pelo mundo do trabalho nem ainda, pelas políticas públicas, 

especialmente as culturais.  

 

 

 

Figura 13: Público presente ao FENERD no Teatro Íracles Pires em Cajazeiras, 

PB 

 

Desse modo, os eventos programados e efetuados pelos jovens 

em questão, são “rituais” (enquanto sentimento de pertença) que, 

segundo Maffesoli (1998a, p. 137), servem de cimento para a sociedade e 

é, juntamente com a constituição dos microgrupos, que engendram, a 

“expressão mais acabada da criatividade das massas”. Esses rituais 

revelam a importância dos afetos, das sensações e das emoções como 

essenciais na construção social da realidade em marcha (MAFFESOLI, 

2005a). 

É assim que Maffesoli aponta para “a experiência do sensível”, 

imputando à emoção coletiva, ao “sensualismo”, o motor das várias 

relações que constituem a sociedade, posto que favorece a interação, o 



 

 

 

contato com o outro. Busca-se, a todo tempo, o prazer de estar junto, 

trabalha-se para ampliar o tempo livre, a não-ação. O prazer, segundo o 

autor, torna-se cultura; nesta perspectiva, as “banalidades”(o festivo, o 

coletivo) constituem a base da construção da realidade; a vida cotidiana é 

o que fundamenta as maneiras de ser. Aqui, o político, o econômico e o 

religioso, não são contestados mas se situam “às margens” dos grupos; é 

o prazer dos sentidos, os detalhes da vida social, as coisas sem qualidade 

que fazem perdurar a sociedade. 

Bauman (2003), fazendo referência à guetificação51 enquanto 

mecanismo de segregação e exclusão, aponta que este foi gerado pela 

negação da “sociedade” (corporificada na idéia de Estado, Nação) em não 

garantir mais proteção e segurança de que os cidadãos necessitam, 

abandonando-os à própria sorte. Para o autor, o conforto por uma 

existência segura precisa ser encontrado em outros meios, cabendo a 

cada um a tarefa de buscá-los. Seriam os grupos de dança de rua um 

desses meios? Estariam encobrindo as incertezas sociais a que estão 

submetidos, canalizando-as na formação desses grupos?  

Não se trata de apresentar os agrupamentos juvenis em torno da 

dança de rua como uma reação ao “risco” a que estão expostos com o 

processo de globalização. Esta forma de compreender as culturas juvenis 

foi apresentada pela Escola de Birmingham, ao formular o conceito de 

“subculturas”. Para o grupo de pesquisadores ligados àquela escola, elas 

(as subculturas) expressariam resistências às contradições sociais a que 

estariam submetidos (DAYRELL, 2005). Se assim fosse, estaria negando 

as premissas que balizaram esse trabalho, tendo em vista que o mesmo 

                                                 
51  Bauman (2003, p. 106) distingue dois tipos de gueto: o “verdadeiro” (faz referência 

aos bairros étnicos e raciais espalhados pelas metrópoles do mundo inteiro, 

especialmente nos países desenvolvidos), “depósito de pobres, de casas de trabalhadores 

decadentes e grupos marginais de indivíduos” (2003, pág. 108); e o “voluntário”, 

condomínios fechados com forte esquema de segurança interna. A diferença entre um e 

outro é que, no primeiro, os seus habitantes estão confinados, impedidos de sair pela sua 

condição social; no segundo os indivíduos optaram pelo “confinamento espacial e 

fechamento social”. “Os guetos reais implicam na negação da liberdade. Os guetos 

voluntários pretendem servir à causa da liberdade” 



 

 

 

não comunga com a idéia de que haja apenas o aspecto econômico como 

determinante das práticas dos indivíduos nos diversos âmbitos em que 

atua. Contudo, a origem social e as condições concretas de existência dos 

jovens dos quais me aproximei, não podem ser relegadas, servindo como 

contraponto às questões postas pelos autores com os quais dialogo. 

Nesse sentido, concordo com Maffesoli (2005a, 2005b), quando 

afirma que o interesse pelo agregarismo não se explica apenas pelo viés 

economicista; a sociedade composta não só de relações econômicas e 

políticas, mas de afetos, sensações, emoções; os grandes temas 

explicativos da modernidade (Estado, Ideologia, etc.) dando lugar à 

importância do local, do cotidiano; do homem autônomo, protagonista da 

história, o que se perde na massa. 

Daí que a temática do neotribalismo enquanto uma “necessidade 

de solidariedade e proteção”, característica de todo o conjunto social 

(idem, 2004), influenciada pela “estetização da vida cotidiana” 

(FEATHERSTONE, 1995) toma corpo na atualidade. À imagem é dada uma 

importância ímpar: ela contribui na constituição de sujeitos que, 

incentivados pelo consumo (seja simbólico ou material), vivem à procura 

de modas, estilos, sensações que a todo instante se modificam ou se 

reatualizam, na busca frenética pelo novo; enfim, são esses modos 

próprios de vivenciar a realidade que constituem a mola para as 

agregações sociais, principalmente entre os jovens. 

Nesse contexto incluo a dança de rua de Cajazeiras enquanto um 

símbolo de identificação dos jovens, possuidora de estilo próprio, marcado 

por modos de vestir e de se expressar corporalmente que traduz a 

diversidade e a pluralidade do todo social. Fortemente influenciada por 

um sistema global de comunicação que conecta (e promove agregações) 

a todos, especialmente os jovens, as imagens que veicula a todo instante 

possibilitam a formação de identidades juvenis, essas também plurais e 

multifacetadas. 



 

 

 

5.3 Os jovens e a dança de rua: uma questão de estilo 

 

 

A dança de rua é considerada, neste trabalho, um estilo que, 

através de elementos materiais (modos de vestir, dançar, preferências 

musicais) e imateriais (o sentir em comum, o prazer de dançar, as 

identidades que cria) expressa nas experiências que promovem o desejo 

de ocupar espaços, possibilitar encontros entre os seus e demais 

membros da sociedade, ter visibilidade e reconhecimento social, demarcar 

identidades, sejam individuais ou coletivas. 

Os jovens de Cajazeiras se diferenciam (segundo eles próprios) 

pelos modos de vestir, pela expressão cultural que abraçam (já que é 

uma dança que “vem de fora”), pelo tipo de música que escutam, pelos 

eventos que promovem e até, de acordo com alguns deles, pela cor da 

pele, pela sua condição social. Um desses assim se expressou: 

 

Porque eu não vim do lado rico, se eu tivesse vindo do lado 
rico, acho que eu ia querer balé. Eu vim do estilo mais 

pobre; porque a maioria dos pobre quer dança de rua, por 
que é de casa, coisa que vem do sangue já, de dançar (P. 
20 anos). 

 

 

Na constituição desse estilo, revelam o consumo cultural do qual 

se apropriam, modificando e ressignificando o uso que fazem dos objetos 

que elegem para a construção de sua identidade, enquanto grupo. De 

acordo com Herschmann (2000) através desse consumo as práticas dos 

jovens produzem uma desterritorialização ao mesmo tempo em que se 

reterritorializam, ou seja, a partir da dança de rua são elaborados 



 

 

 

sentidos, valores, que afirmam o local, o lugar onde se inserem, e 

revelam estarem antenados com o mundo cada vez mais globalizado. 

Nesse trajeto, portanto, de construção de uma identidade, dão 

novos significados às práticas originais do break dance (vindas dos 

Estados Unidos) tendo em vista as condições existentes para ensaios, 

tempo disponível (e interesse) para atualizações referentes ao estilo 

adotado, apropriação da linguagem própria da dança de rua, produzindo, 

portanto, um estilo sincrético e multifacetado (FEIXA, 1998), o que é 

possível de ser visualizado na figura seguinte: 

 

 

Figura 14: Participantes do I Festival de B-boy, do Alto Sertão 

Paraibano 

 

Das apresentações de dança de rua a que assisti em Cajazeiras, 

pude ver isso de perto. De fato, o estilo que adotam, em que pese a 

busca por aprenderem os tipos de dança que o estilo “original” possui, se 

“distanciavam” deste pelas performances, danças e vestimentas que 

elegiam, e até mesmo pelas habilidades que eram exigidas para a 



 

 

 

execução daquelas. Para efeito deste trabalho, referidas diferenças 

importaram pouco; o que me mobilizou foram os indícios da busca pelo 

outro, a agregação juvenil, possibilitada também pela adoção do estilo em 

questão. Deste modo, concordo com Herschmann (2000) quando diz que 

as expressões culturais, quando hibridizadas pelos mais diferentes usos, 

perdem sua autenticidade, desligando-se assim dos traços que as ligavam 

aos lugares de origem. 

Apropriar-se de um estilo criado em outro país, como é o caso da 

dança de rua, implica em reconhecer que os elementos assimilados e 

partilhados são passíveis de recodificação, expressando o contexto social 

e as maneiras próprias de ser dos grupos. Seguindo tal orientação, 

reitero-a a partir da citação abaixo: 

 

 

Um estilo expressa tanto o processo de globalização, com 
questões universais , quanto relações locais e a leitura 

própria do contexto no qual se inserem. Enfim, apontam 
para a importância atribuída pelos jovens à convivência 

com um grupo de iguais, o compartilhar de sentimentos de 
pertencimento e as experiências cotidianas possibilitadas 

pela vivência mediada pelo estilo (DAYREL, 2005, p. 44). 

 

 

O estilo para Maffesoli (1995) não só diz respeito a ritualizações, 

gostos estéticos e expressões artísticas, mas também se encontra nas 

práticas de linguagem, nas ideologias de um dado momento; para ele, o 

estilo demarca um modo próprio de viver na atualidade e está ligado ao 

consumo, ao mercado, à produção. Revela, pois, a sociedade de uma 

época em que o homem só “é” quando faz parte de um grupo e se 

exprime por imagens as quais, por sua vez, não são exatas, mas vetores 



 

 

 

de contemplação, de comunhão com os outros; não pretendem o 

absoluto, colocam as coisas em relação.  

Assim, a imagem, o fenômeno, a aparência, não possuem uma 

finalidade instrumental; são da ordem do lúdico, da fantasia. Para 

Maffesoli, no mundo imaginal todos os elementos mundanos entram em 

interação; a profusão de imagens anuncia uma realidade menos utilitária, 

mais mística: há uma religiosidade que contamina a vida social. É o 

retorno do homus religiosus posto que o indivíduo e a sociedade não se 

baseiam na distinção mas na empatia com o outro, ligado a um conjunto 

de idéias e emoções comuns. 

Ainda segundo o autor, as imagens, o simbólico, possibilitam 

uma “confiança mínima” que me permite reconhecer a partir do 

reconhecimento do outro, seja  esse “outro” um indivíduo, um espaço, um 

objeto, uma idéia, etc. 

Nos eventos de que pude participar ao longo dessa pesquisa, os 

jovens que a eles se dirigiam se sentiam à vontade; muitos deles se 

vestiam a caráter, exibindo os sinais de uma identidade que queriam 

mostrar. Para esses, ornamentar e enfeitar seus corpos era de 

fundamental importância; a preocupação com a aparência estava 

evidente; assim, colares, lenços amarrados na cabeça, correntes, viseiras, 

bonés, brincos, bandanas, calças largas, camisetas pintadas por um dos 

integrantes de um dos grupos com desenhos de dançarinos ou até mesmo 

caricaturas deles próprios, eram comuns entre eles.  

No caso das “meninas”, a maioria preferia o uso de roupas 

“comuns”, embora se percebesse que as que tinham namorado ou esposo 

(cujos trajes estavam de acordo com a descrição acima), ousavam e 

também se paramentavam um pouco mais.  

Como grupo, enquanto identidade coletiva, no seu dia-a-dia se 

diziam marginalizados pelas escolhas que realizavam, mas ali, em meio 



 

 

 

aos seus “iguais”, podiam misturar, se “oferecer em espetáculo”, 

“teatralizar suas existências”. 

Denominado por jovens ligados ao movimento hip hop, 

pesquisados por Martins (2005), como “estilo favela”, ou “estilo periferia”, 

esse modo de se apresentar à sociedade ainda causa certo impacto, visto 

que foge aos padrões tradicionalmente aceitos por todos, o que se 

evidenciava no posicionamento de um dos dançarinos entrevistado, 

membro do grupo “B”. 

 

muitos dançarinos se vestem como se fosse um 
maconheiro, entendeu. Eu não sou a favor disso. Eu sou 
dançarino, só que eu gosto do meu tenizinho, meu short, 

minha camisa, entendeu; eu não gosto daquele shortão lá 
embaixo, camisa folgada, de boné prá trás, entendeu. Eu 

acho que isso não faz parte de um estilo, o pessoal 
exagera, entendeu. Eles se vestem assim prá se exibir, 
entendeu professora, aí eu acho que isso não precisa não. 

Eu não gosto, não gosto nem um pouquinho não (C. 20 
anos). 

 

 

Nesta fala, a presença da heterogeneidade de gostos e estilos 

embora (principalmente para “os de fora”), os jovens da dança de rua de 

Cajazeiras se constituam um grupo homogêneo, com características 

similares. 

Embora Maffesoli seja criticado (MAGNANI, 2005; CANEVACCI, 

2005) ao usar a metáfora da “tribo” em razão de, em seu sentido original, 

o termo designar algo fixo e ordenado, com permanências e 

regularidades, ao contrário da fragmentação e do nomadismo que 

apregoam, as tribos, para este autor não são uniformes; são 

diferenciadas e possuem suas preferências e estilos, mesmo que 

constituam um todo orgânico tendendo a assegurar a solidez do conjunto. 

É um dinamismo cultural e individual que se apóia na tensão entre 



 

 

 

elementos heterogêneos; ao invés de unidade, Maffesoli (1998a) fala em 

“unicidade”, que trataria da junção de elementos diversos tendo a 

multiplicidade como princípio vital. 

Seguindo tais premissas, creio que o estilo se constrói de várias 

maneiras, multiplicidade que pode ser explicada pela saturação do 

princípio da identidade e pela emergência de “identificações sucessivas” 

(MAFFESOLI, 1995).  

Nesse sentido, e num contexto social que os nega e os 

marginaliza, os jovens se metamorfoseiam, assumindo diversos papéis; o 

“eu”, portanto, se multiplica e se apresenta no coletivo. É assim que um 

dos jovens entrevistados se coloca perante o todo social do qual faz 

parte: 

 

 

se eu fosse arrumar um emprego, se eu chegasse com a 
roupa que eu costumo ensaiar, tudo mais, dificilmente eu 

ganharia. Quando eu vou pra uma proposta de emprego, eu 
tenho que ir me vestindo socialmente como a sociedade 

quer, senão não tem (D., 29 anos). 

 

 

Não há, portanto, formas estáveis; as pessoas entram e saem 

dos grupos constantemente, assumindo o traje apropriado a cada espaço 

que frequenta. “É uma sequência de conformismos cambiantes” 

(MAFFESOLI, 2005, p. 180). Deste modo, o “eu” se define a partir de suas 

diversas interferências com o mundo circundante (outros indivíduos, 

situações diversas). O sujeito é um “efeito de composição”, diz Maffesoli 

(2005, p. 305). Neste sentido, as relações são estabelecidas a partir de 

uma série de identificações em que, de acordo com a oportunidade, cada 

pessoa se reveste de uma máscara que exprime parte de si mesma. 



 

 

 

A lógica da identificação se contrapõe à idéia de uma identidade 

fixa e estável (que se encontra saturada). O modo de compreender a 

identidade prevalece na modernidade e denota uma visão teológica ou 

normativa do mundo de que deve ser isso ou aquilo; ao contrário há, para 

Maffesoli (2005), uma fragilização do eu, já que este não se define uma 

vez por todas; a individualidade, portanto, é incerta e flutuante, não é um 

dado definitivo, mas progressivo; mudamos sempre e em diferentes 

direções. 

As constatações apontadas por Maffesoli são de fato visíveis nas 

diversas formas de ser da sociedade atual; entretanto, para mim se 

apresentam insuficientes e incompletas para explicar a heterogeneidade 

da realidade social, na perspectiva em que situo este estudo. Por isso, a 

elas acrescento algumas idéias e contribuições de Bauman que, 

associadas as do autor mencionado, possibilitam uma compreensão 

melhor da temática abordada. 

Às idéias de uma identidade cambiante, flexível e líquida, 

Bauman (2005) acrescenta que a identificação também é um poderoso 

fator de estratificação e de diferenciação. Neste sentido, num amplo leque 

de escolhas, há, de um lado, os que se sentem à vontade em criar e 

desfazer de suas identidades de acordo com suas vontades; do outro 

lado, estão os que se vêem “presos” a identidades determinadas por 

“outros”, das quais não conseguem se livrar; são identidades que 

esteriotipam, estigmatizam, humilham. Para Bauman, é a exclusão, muito 

mais que a exploração apontada por Karl Marx em sua produção, a base 

da “polarização social” vividas na atualidade.  

Com efeito, de acordo com os jovens sujeitos dessa pesquisa, 

optar pela dança de rua (embora aos poucos isso se venha modificando 

devido à ampliação do movimento, principalmente com a visibilidade que 

tem através da mídia), significava serem postos à margem da sociedade 

em que viviam. Eles assim se expressaram: 



 

 

 

 

 

eu sinto que algumas pessoas não dão muito valor não 

porque talvez acham que por conta do estilo da gente de se 
vestir mesmo, a música, deve ser alguma coisa 

marginalizada, entendeu? (W. 22 anos); 

 

Vê com uma forma discriminada; somos tido como pessoas 

desocupadas, que não quer nada, que é...marginais; isso é 
dança de marginal, isso é coisa de marginal (J. 29 anos); 

 

quando eu comecei era tipo discriminado. Diziam “home tu 
vai deixar de fazer uma coisa que vai te dar dinheiro prá ir 

dançar, dançar logo esse tipo de dança, dança de asilado”, 
essas coisas assim, que prá mim não é (P.20 anos); 

 

 

Essa mesma sociedade que, segundo eles, os marginalizava por 

dançarem, por se vestirem de determinada forma, chamando-os de 

“asilados”52, “maconheiros”, também vai aos seus eventos e considerava 

“bonito” o que faziam.  Tratava-se, portanto, de uma atitude ambígua da 

sociedade: de um lado “valorizam”, de outro criticam, por achar que “não 

leva a nada”. No modo de expressar de P (b-boy, 20 anos):  

 

 

É que é aquele negócio...é que nem um vaso, chega na 
casa de alguém tem aquele vaso, vixe, ali é bonito, né? 
Mas quando sai é mesmo que nada. Só chama atenção 

naquela hora, porque vê o pessoal saltando, essas coisas, é 

                                                 
52  Expressão comum nesta cidade para indicar menosprezo por determinada pessoa que, 

segundo eles, não “fazem e não querem nada da vida”, por isso são desprezados e 

marginalizados 



 

 

 

bonito...depois que saem, dizem, não, esse pessoal, eles 
usam drogas prá fazer isso, isso e aquilo. 

 

 

Desligitimar o “outro” por ser diferente dos “demais”, é uma 

prática comum na sociedade moderna (BAUMAN, 1999, p. 17). O que não 

pode ser definido ou que se autodefine deve ser combatido. Há a 

necessidade premente da ordem e esta, para existir, paradoxalmente, 

precisa do caos. Negar, portanto, torna-se a “positividade da cultura 

moderna”.  

Nessa perspectiva, tem-se horror à mistura e se instaura a 

necessidade da separação. Assim, na divisão e classificação da sociedade 

se produzem refugos. Seriam esses jovens “refugos” de uma sociedade 

fragmentada, que na ânsia por ordenamento se torna, ao contrário, mais 

caótica?  

A insistência dos jovens em se apresentarem, em realizar 

eventos, estarem “em cena” nessa sociedade é, pois, indício de resistência 

à mesma, de negação aos espaços consagrados aos que não estão dentro 

dos padrões estabelecidos (sociais, econômicos). Uma luta contínua, 

incerta e silenciosa em busca de satisfação, prazer, alegria, mas também 

por valorização, visibilidade e respeito. 

Dayrel (2005) constata, em sua pesquisa com jovens funkeiros e 

rappers, a estigmatização do movimento por ser um estilo de pobres e 

negros que apresenta ritmos, tempos e concepções próprias de uma 

cultura juvenil popular que se constrói num contexto de uma sociedade 

desigual, “destoando” das coisas “normais”, significadas como superiores 

ou melhores.  

Mesmo sendo outsiders, tal como nos sugere Norbert Elias 

(2000), os grupos se proliferam em torno de símbolos e rituais. Afora o 



 

 

 

aspecto midiático que os fazem crescer em número, as emoções que 

experimentam, as vibrações que sentem em comum e o desejo de 

segurança, de pertencer, são aspectos indissociáveis. Se os símbolos 

identitários são vastos, “experimentar” se torna a tônica do momento; as 

pessoas que constituem as tribos (ensimesmadas, fechadas em torno de 

si mesmas, organizadas pela lógica do “segredo”) circulam de um grupo 

para outro, na busca do exercício da “pluralidade de suas máscaras” 

(MAFFESOLI, 2004).  

A multiplicidade de si mesmo, contudo, é, para Carrano (2003, 

p. 154), fator de preocupação, já que com a crescente tribalização da 

sociedade poderíamos perder de vista aspectos e instituições reguladoras 

da sociedade. Neste sentido, questiona: “Os códigos civis e a ética pública 

deveriam dar lugar às éticas de quarteirão de cada uma das tribos? Uma 

tribo de ideologia racista poderia agir livremente na execução de suas 

ações ofensivas?”.  O receio de Carrano é que se percam as referências 

universalistas, necessárias, segundo ele para a elaboração das 

experiências que os sujeitos e suas tribos criam em seus cotidianos, numa 

relação, portanto, entre o geral e o particular. 

O referido autor parte da perspectiva de que as escolhas não são 

apenas individuais havendo, em princípio, determinantes sociais, 

“constelação de circunstâncias” que ditam as relações que estabelecemos 

no nosso dia a dia. Neste sentido, para o autor, os grupos culturais da 

juventude se formam a partir de fatores que seus membros elegem mas 

não somente enquanto ações que provêm das tribos que participam; 

sexo, faixa etária, ocupação, lugar de origem, instrução, entre outros, 

também são condições importantes que facilitam e promovem a formação 

dos grupos/tribos. 

Para Mafesoli (1998a), entretanto, não há um universal abstrato 

a ser seguido; o modelo de racionalidade imposto pelo iluminismo já não é 

o único que existe; o afetual e o simbólico possuem sua própria lógica 



 

 

 

racional; nela, partilhamos com outros um conjunto de referências que 

constituem redes que o autor chama de “centralidade subterrânea”.  

Nesse modelo de racionalidade ocorrem dois movimentos: o de 

abertura e de fechamento. No primeiro, ocorre a circulação entre os 

diferentes grupos e espaços em que a efervescência do cotidiano é uma 

de suas manifestações, o lúdico, sua característica principal; no segundo, 

o fechamento, é o pertencer a um grupo, a um lugar onde se reúne e se 

reconhece no outro; pertence-se a um lugar, mas não definitivamente: é 

um “enraizamento dinâmico” (MAFFESOLI, 2005). Para W., dançarino de 

um dos grupos de dança de rua, tais questões (proximidade, ludicidade, 

pertencimento) estiveram presentes no seu primeiro contato com a 

dança: 

 

 

O primeiro grupo que assisti, é o grupo que tô hoje, foi 
numa festa, se eu não me engano era das crianças; eles 

dançaram na rua, que era perto da comunidade lá. Daí eu 
assisti e achei aquilo maravilhoso, aquele monte de gente 

dançando igual, eu achei muito bonito, aí me despertou o 
interesse e pensar: será que um dia ...talvez achasse que 
nunca estaria aqui falando sobre isso; foi uma coisa meio 

que tipo pega de surpresa...vi, e gostei do estilo, achei 
interessante (W. 22 anos). 

 

 

Ao apontar questões importantes no que diz respeito à temática 

da identidade/identificação, nos diversos aspectos que a envolve, adentro 

na ordem do indefinido, do incerto, do indeterminado, características que 

refletem um “ambiente de vida líquido-moderno [onde] as identidades 

talvez sejam as encarnações mais comuns, mais aguçadas, mais 

profundamente sentidas e perturbadoras da ambivalência” (BAUMAN, 

2005, p. 38 – destaque do autor). Desta forma, a ambivalência se 



 

 

 

apresenta, de um lado, em um mundo em constante movimento e com 

uma infinidade de escolhas a fazer, em que não é possível falar em uma 

identidade estática e, do outro, a necessidade de encontrar ou criar 

grupos com os quais possamos nos “sentir em casa”.  

Esse é o “caldo cultural e social”, no qual todos nós nos 

encontramos inseridos, sentido mais de perto pelos jovens, enquanto 

segmento social que vivencia esse “fervilhar existencial”. Nele, a 

aparência, as imagens, os objetos, permitem o compartilhar de emoções 

que se tornam vetores de socialidade. São modos espetaculares de 

aparecimento (ABRAMO, 1994) que formam tribos determinadas por seus 

estilos. Entre eles situo a dança de rua. 

 

 

 

5.4 Ver...ser visto 

 

 

Nas formas “espetaculares de aparecimento”, as imagens, a 

aparência, são pivôs da vida social, onde o culto ao corpo, a busca 

incessante do prazer e do gozo, a valorização exacerbada da moda, são, 

entre outras, expressões de sua teatralidade. 

Os jovens que praticam a dança de rua, sujeitos desta pesquisa, 

na exibição de seus corpos, seja através dos ornamentos que carregam, 

seja através das habilidades necessárias para o desempenho que o estilo 

exige, exprimem um modo próprio de fazer sociedade, de se relacionar 

com o/s outro/os. Neste sentido, a aparência se torna causa e efeito de 

uma intensa atividade comunicacional, de uma “socialidade dinâmica” 



 

 

 

(MAFFESOLI, 2005), em que a acentuação da imagem, do corpo, conduz a 

um aparecimento-desaparecimento, ou seja, “sou visto”, “apareço”, 

“existo perante os outros”, em relação a eles; em contrapartida, 

“desapareço” no “corpo coletivo”, me “perco” nele. No modo de expressar 

de alguns dançarinos: 

 

 

Quando eu tô no palco dançando e eu vejo aquela platéia 
batendo palma eu fico muito alegre, eu fico satisfeito, eu 

fico muito, nossa, não tem como nem explicar...muita 
emoção quando vejo a platéia batendo palmas, gosto disso, 
entendeu, gosto de divertir o pessoal (C. 20 anos); 

 

você se mostra pro povo o seu dom, seu grupo, a qualidade 

de seu grupo, se ele ta bom...; é bom sabe, o grupo se 
apresenta assim, conhece o grupo todo, outras pessoas, 

sempre é convidado, vai pro festival de uma cidade prá 
outra. Sente emoção. Todo dançarino sente aquele 
friozinho na barriga quando sobre no palco e vê aquele, 

aquela multidão todinha olhando prá você... (V. 13 anos); 

 

 

Desse modo, a “aparência” revela menos uma individualidade e 

mais um coletivo do qual se faz parte. Para Maffesoli (2005, p. 177), a 

aparência social seria, assim, “objetividade habitada por subjetividades 

em constante interação”. Trata-se da espetacularização da existência, não 

mais restrita a ambientes fechados como teatros, casas noturnas, bares, 

etc; ela está no cotidiano das pessoas, presente no “mundo físico e 

social”.  

Apesar da concordância quanto a vivermos numa “sociedade do 

espetáculo”, Guy Debord (1997) lhe faz severas críticas. Segundo ele, o 

espetáculo se confunde com a realidade, ao transmiti-la e irradiá-la; o que 



 

 

 

existe na cultura e na natureza é transformado e “poluído” de acordo com 

os interesses da razão mercantil (o que rege a sociedade 

espetacularizada). Ainda de acordo com Debord, a incessante circulação 

da informação imobiliza o presente, pois esquece o passado e não acredita 

no futuro; anunciam então as “mesmas tolices”, esquecendo as notícias 

de “fato importantes”. Essas tolices, segundo o autor, é a própria 

condenação deste mundo, pronunciada contra ele próprio. Para o autor 

mencionado, a inércia existe em toda parte e ninguém mais ri dela; dá-se 

importância ao que é instantâneo, que sempre é substituído por algo 

também instantâneo, numa “eternidade da não importância”. 

Para Debord (1997, p. 189 e 191) vivemos a “experiência 

concreta da submissão permanente” razão da unânime adesão a tudo que 

está posto na sociedade, sem críticas a mesma. E ele, com sua “veia 

sarcástica”, assevera: “A conversação já está quase extinta e em breve 

também estarão mortos muitos dos que sabiam falar”. Então, os 

indivíduos que vivenciam este mundo espetacularizado e empobrecido, se 

tornam sujeitos a serviço da ordem estabelecida, embora não intentem 

isso; eles “obedecer[ão] à linguagem do espetáculo, a única que 

conhece[m], aquela que ensinaram a falar”. 

Para Maffesoli (1995, p. 82), entretanto, não importa que essa 

comunicação seja vazia de sentido. A televisão, por exemplo, diz ele, ecoa 

o que vem das massas; ela é espelho dos diversos narcisismos presentes 

na sociedade e não transmite um sentido pré-estabelecido; este é 

compartilhado, visto que há um “contexto interlocutivo comum”. Não há, 

portanto, para esse autor, a ausência de conteúdos significativos e, em 

consequência, uma ausência de comunicação (tendo em vista que os 

indivíduos são passivos no processo de recepção); há, de fato, uma 

comunicação cujo objetivo é tocar o outro, seja direta ou indiretamente.  

Referida comunicação é, para Maffesoli (2006, p. 33), a 

valorização do vivenciado, do próximo, do concreto. Apesar da imagem 



 

 

 

comercial que veicula, os objetos surgem como vetores de estética (fazem 

experimentar emoções, a de vibrar em comum); cria-se uma nova ordem 

simbólica; porém, nela somos mais dominados que dominantes (pelo 

outro, pelo grupo, pelos “objetos” que acreditamos possuir), mais 

sujeitados que sujeitos, menos criador de imagens que forjado por elas. 

Neste paradoxo em que se insere a realidade social, não há “sujeitos 

autônomos”; há indivíduos interdependentes e é a partir de um vasto 

sistema simbólico, em que partilhamos imagens, objetos, aparências, que 

nos “desapossamos de si ao ser possuído pelo outro”. Portanto, o sujeito 

empírico para Maffesoli é individualizado mas está também situado num 

lugar, com outros, em relação a outros. 

É nessa perspectiva, apontada por Mafesoli, que situo os jovens 

dessa pesquisa: não é possível afastá-los dessa discussão tendo em vista 

ser a dança de rua também um objeto midiático, fruto, portanto, das 

mudanças de todo tipo que engendram (mas que igualmente influenciam) 

a sociedade espetacularizada da qual participamos e contribuímos para 

sua dominância. 

Assim, para esses jovens, pertencerem à dança de rua, 

compartilhar de seu estilo se adornarem, estar no palco, estar em relação 

com outros, fazer parte do “espetáculo”, é uma experiência através da 

qual eles se expressam do seguinte modo: 

 

 

 por causa que, eu vejo assim, primeiramente a minha 
diversão e vejo que o povo gostam e eu gosto de fazer 
assim, o que o povo acha melhor; o povo gosta, pra dar um 

divertimento pro povo. O público; eles que dá a força a 
gente (R. 17 anos); 

 

A sociedade comprou nossa idéia, a sociedade comprou 
nossa idéia. Hoje você liga... você vê uma propaganda de 



 

 

 

um carrão, um carro desses aí tem um cara dançando hip 
hop. Você liga a TV, na abertura de um programa é um hip 

hop, um rapper; você vê que teve o...as olimpíadas 
mundial, tinha grupos de dança de rua lá (F. 29 anos). 

 

 

Ao exprimirem suas idéias, esses jovens indicam a “graça” de 

estarem juntos; a ligação do corpo individual ao social é o objetivo maior 

a ser alcançado; parece que vale muito estar relacionado ao outros, para 

eles, com eles, cada um existindo “no e através do olhar do outro” 

(MAFFESOLI, 2004, p. 82). Para tanto, a festa, o encontro, os eventos, as 

viagens, são indispensáveis enquanto espaços de celebração onde o lúdico 

prevalece. Tais espaços são forjados por eles próprios e para eles 

mesmos, aos quais vão em busca de aprimorar os “rituais” já aprendidos 

e de onde se vê os já “iniciados”. Segundo Maffesoli, 

 

 

Trata-se de lugares em que é possível o indivíduo se 
reconhecer enquanto se identifica com os outros, lugares 

em que, sem nos preocuparmos com o controle do futuro, 
administramos nosso presente, lugares, enfim, onde se 
elabora a forma de liberdade intersticial que está em 

contato direto com o que é próximo e concreto. Tudo isso 
faz do espaço vivenciado não o refúgio de um 

individualismo amedrontado e imóvel, mas a base a partir 
da qual se efetuam as incursões, as “investidas” que, pouco 
a pouco, vão constituindo a órbita de uma nova socialidade 

(op.cit. p. 66). 

 

 

Nesses espaços de socialidade onde sentem e experimentam em 

comum, os jovens se apresentam como artistas, criadores, sujeitos, ou 

seja, se afirmam como “alguém” numa sociedade que os transforma em 

anônimos. São, portanto, reconhecidos no meio em que vivem. 



 

 

 

A importância dada à minha presença durante os eventos de que 

participava, sinalizava como uma forma de se sentirem valorizados pelo 

fato da dança de rua de Cajazeiras estar sendo objeto de estudo de uma 

instituição (representada por mim) que simbolizava, para eles, distinção, 

status, valor. Ser, portanto, reconhecido pelo que estavam realizando, 

apresentava-se como novo e positivo. 

Que sinais estariam implícitos? Qual a importância dos mesmos 

para a percepção do meu objeto de estudo? Como compreendê-los? Que 

reflexões suscitavam? Tais questões me remeteram, em primeiro plano, à 

importância do reconhecimento, à necessidade e à busca do mesmo numa 

sociedade desigual que obnubila desejos dos que pertencem a estratos 

mais baixos da população.  

Para Honneth53 (2007), a busca por reconhecimento se inicia a 

partir da experiência do desrespeito, tornando-se este uma fonte emotiva 

e cognitiva para resistir socialmente e politicamente, às injustiças sociais.  

Nesse sentido, aponta três formas de reconhecimento: a 

primeira é o amor, que leva o indivíduo a desenvolver “autoconfiança 

corporal” (o desrespeito corresponderia aos maus tratos físicos) – o 

indivíduo se sente satisfeito ou reconhecido quando é aceito e encorajado 

afetivamente obtendo, então, confiança em si próprio. Trata-se de um 

reconhecimento presente nas relações sociais primárias (família, amigos, 

relações amorosas). 

O segundo tipo de reconhecimento advém da negação dos 

direitos morais e legais, geradores, portanto, de exclusão social. A esse 

tipo de desrespeito estaria associada a consideração dos indivíduos 

enquanto portadores de direitos iguais. Ao adquirir autorespeito 

                                                 
53

  Não pretendo, aqui, adentrar na temática movediça e complexa da Teoria do 

Reconhecimento, mas intento fazer alusão à mesma, trazendo para a arena das 

discussões aqui levantadas breves contribuições a fim de enriquecer o tema que ora 

desenvolvo 
 



 

 

 

(consequência desse reconhecimento), os sujeitos compartilham os 

direitos e deveres disponíveis universalmente a todos de sua comunidade. 

O terceiro tipo de desrespeito trata da desconsideração pelas 

formas de vida ou habilidades adquiridas pelos sujeitos ao longo de suas 

vidas e se refere à questão da estima social; o seu contraponto, ou seja, a 

atitude positiva frente às opções ou estilo de vida adotados pelos 

indivíduos, diz respeito à autoestima, onde se encontraria a aceitação da 

individualidade, formada pelas experiências de vida adotadas.  

Segundo Honneth (2007, p. 01), a busca por reconhecimento 

está atrelada à luta por autorrealização, que não depende exclusivamente 

dos sujeitos individualmente; ela só pode ser alcançada com a ajuda dos 

parceiros em interação. Esta forma de compreender a sociedade anuncia 

uma “mudança de perspectiva na [sua] ordem moral”; o objetivo, 

portanto, não mais seria a igualdade econômica, mas o “reconhecimento 

da dignidade pessoal de todos os indivíduos”.  

Desse modo, para um dos entrevistados, a dança lhe possibilitou 

“sair” de uma condição para outra; lhe possibilitou também conhecer 

“pessoas”, como anuncia abaixo:   

 

 

por morar num bairro excluído como a “Asa”, que até hoje 
é excluído, então me ajudou muito né, a chegar mais perto 

de pessoas (J. 29 anos). 

 

 

Honneth (em que pese o caráter polêmico das assertivas 

mencionadas54) aponta a emergência de uma nova “sensibilidade moral” e 

                                                 
54  Para ampliar o debate, sugiro também a leitura de Bauman (2003), em que o autor 

afirma que o reconhecimento deve ser colocado no quadro da justiça social e não no 

contexto da autorrealização. Para ele, redistribuição feita em nome da igualdade leva à 



 

 

 

chama a atenção para o significado da experiência do desrespeito social 

e/ou cultural e postula que o reconhecimento da dignidade dos indivíduos 

e seus grupos representam uma parte importante de seu conceito de 

justiça. 

Considerando essa teoria, pode-se compreender que a 

necessidade de reconhecimento que os jovens de Cajazeiras almejam, 

está associada à busca por estima social, não querendo dizer, com isto, 

que os outros padrões de reconhecimento estejam neligenciados. Eles 

apenas proclamam o “prazer”, a ludicidade como formas adequadas para 

alcançarem respeito e consideração pelos seus pares e pelos demais 

membros da comunidade de que fazem parte.  Para tanto, oferecem seus 

corpos em espetáculo, servindo como meio de reconhecimento 

(MAFFESOLI, 2007a). 

Nos movimentos que realizam continuamente em direção à 

estima social, à valorização pelo que são e pelo que fazem, está em jogo a 

importância dada ao presente, ao vivido, às coisas como elas são. A 

realidade para eles nem é boa nem é ruim, ou melhor dizendo, às vezes é 

boa e às vezes é ruim, sem caráter de generalização ou um “para sempre” 

em relação aos acontecimentos de suas vidas. Nas palavras de alguns 

deles: 

 

minha realidade? Normal, tem seus altos e baixos, mas 
normal (P.20 anos); 

 

Eu acho que é isso, a gente somo uma coisa boa de muitas 

coisas boas que tem em um mundo ruim, entendeu? (W. 22 
anos); 

 

                                                                                                                                                         
integração, enquanto a busca por reconhecimento em termos de distinção cultural, 

promove divisão. Deste modo, as demandas por reconhecimento impedem a distribuição 

equitativa das oportunidades 



 

 

 

Eu vejo de modo ruim e ao mesmo tempo bom, mais ou 
menos né? (P. 25 anos). 

 

 

Pelo exposto, as dificuldades que passam (seja em nível social, 

econômico e político) não impedem que busquem viver melhor o 

cotidiano; elas se tornam impulsos para viver aquilo que se pode viver e 

isso se dá na vivência do que está próximo, ao alcance das mãos. É no 

espaço doméstico que se resiste às imposições externas. É uma 

alternativa ao político. 

 

 

O essencial da existência acha-se constituído pelo e no 

parecer, que precisamos reconhecer como sendo nada 
menos que unificado, puro e coerente. (...) É justamente 
isto que nos deve conduzir à teatralidade social toda a 

eficácia que lhe cabe (MAFFESOLI, 2007a, p. 125 – 
destaque do autor). 

 

 

Nesta lógica há um “desligamento” dos imperativos político-

econômicos e a vida se desenrola nas pequenas relações do cotidiano, as 

utopias não se referem às grandes questões mas às pequenas coisas do 

dia a dia (o próximo festival, a nova coreografia, os patrocínios, o público, 

espaço para ensaiar, etc), contendo nelas um ethos comum que se baseia 

especialmente na proximidade. No recuo ao político, um dinamismo 

renovado da sociedade (MAFFESOLI, 1998a) com “outra cara”, ocorrendo 

de modo subterrâneo, fora dos modelos instituídos e estabelecidos pela 

modernidade. Seguindo os caminhos dessa socialidade cambiante e 

heterogênea, o instante se torna único e eterno. 

 



 

 

 

 

5.5 A lógica do viver mais 

 

 

Como exposto acima, as imagens, a aparência, o espetáculo, são 

elementos que promovem proximidade, ligação, comunhão com o/s 

outro/os. Pela necessidade de pertencer, “nossos jovens” criam laços que, 

embora frágeis e movediços, os fazem experimentar e vibrar em comum. 

Nas fusões que realizam não criam uma identidade única e imutável; esta 

é cambiante e possui várias máscaras, de acordo com o ambiente e as 

circunstâncias das quais participam. O interesse por se agregar, portanto, 

não se explica apenas pelo viés economicista; há outras dimensões que 

estão presentes nessa nova dinâmica societal com forte interferência do 

aspecto emocional, lúdico, festivo, como demonstra a “fala” a seguir: 

  

 

então, hoje o jovem ele busca se agrupar onde ele se sente 
bem, onde ele se sente bem...e a dança traz esse prazer; 

você reúne com o grupo, você discute, você briga, você vai 
prá casa diz que vai abandonar, depois volta, então tem 
essa coisa muito de interação, sabe, e essa coisa muito de 

união, a união mesmo é que os prende a essa coisa (J. 29 
anos). 

 

 

Ao partilhar emoções e sensações, vivenciadas através da dança 

de rua, os que dela participam revelam também e paradoxalmente, a 

aparente “artificialidade” da existência caracterizada pela efemeridade, 

pela “permanência do insignificante” (MAFFESOLI, 2005b, p. 48), pela 



 

 

 

finitude e tragicidade. Como um espaço de troca e de circulação de afetos 

e paixões (pela dança, pelo público, pelos amigos, a si mesmo) pode 

assim ser caracterizado?  

Para Maffesoli (2003) todas as obras humanas possuem o selo 

da impermanência, sejam elas sociais, econômicas, culturais e até mesmo 

afetivas. Neste sentido, a precariedade e a brevidade da vida se 

expressam pela intensidade com que tudo é consumido. Na verdade, diz 

ele, não há simples consumo, há uma grande e voraz consumação 

marcada pelo desejo de se querer as coisas e de forma imediata. Nesta 

busca intensa pelo prazer está, pois, a consciência da tragicidade da vida 

humana traduzidas, entre outras práticas, pelo culto ao corpo, a 

valorização do presente, a busca do supérfluo, etc.; nessa cultura do 

prazer, em que as situações são vividas com avidez (já que se esgotam no 

ato mesmo de existir), não há projeções para um futuro, já que este não 

é algo que se possa prever e dominar à nossa própria vontade. 

Nessas circunstâncias vive-se como a realidade se mostra e não 

como deveria ser, fruto de desejos e projetos, às vezes impraticados e/ou 

impraticáveis. No cuidado com o presente há implícito (e exteriorizado nas 

práticas juvenis) um modo de viver o que se apresenta e o que acontece, 

caracterizado na dança que realizam. Os rapazes de Cajazeiras, mesmo 

conscientes de suas dificuldades (ausência de espaços para ensaiar, a 

busca pela sobrevivência, a falta de dinheiro para participar de festivais, a 

distância física dos grandes centros e de grupos e pessoas com mais 

experiências no estilo de dança que abraçaram) “cavam” periodicamente 

seus momentos de celebração, quebrando a monotonia cotidiana 

revelando, portanto, no dizer de Maffesoli (2003), um querer viver 

marcado por uma “sucessão de agoras”, uma “concatenação de instantes 

vividos”. Assim os demonstraram nas entrevistas: 

 

 



 

 

 

depois que eu to ali dançando, ensaiando, eu não sou mais 
eu, já sou outra pessoa, esqueço de tudo (C. 20 anos); 

 

é tipo uma libertação; a gente às vezes quer se expressar, 
às vezes não acha como, aí a gente encontra na dança de 

rua uma forma de expressão. Não tem espaço prá se 
expressar, eu pessoalmente não. Em casa mesmo ninguém 

conversa comigo não, nunca conversaram, aí comecei a 
dançar, aí chegava lá dançava, dançava, aí pronto, morreu 
meus problemas, ficou ali mesmo (G. 20 anos). 

 

 

Desse modo, o presente vivido, o cotidiano dos grupos e dos 

indivíduos em particular, permitem o “conhecimento de si e o 

reconhecimento do outro” (MAFFESOLI, 2003, p.58). E anuncia um 

paradoxo: viver no presente é viver a intensidade do trágico, posto que se 

experimenta o fim a todo momento. Como diz o autor indicado, “viver no 

presente é viver sua morte de todos os dias”.  

Apesar disso, os jovens pesquisados, mesmo marcados pela 

efemeridade das coisas, esta favorecendo o quietismo e a indiferença, 

com a prática de dança que realizam, estão incrustados em uma outra 

lógica, não mais unicamente dominados pela casualidade, linearidade da 

vida social, caracterizada pela suspensão, abstenção e negação de si 

mesmo e do outro. Não vivem, portanto, sob a ordem da passividade; 

“gastam” energia de outros modos, em situações que vão além da 

perspectiva utilitária das ações. Sendo assim, são “movidos” pela busca 

do prazer vivido no cotidiano, na vida do bairro, nas amizades que 

cultivam, nas relações amorosas, nas inúmeras festas das quais 

participam, nos “transes” coletivos oferecidos pelos mais variados espaços 

de “celebração” de que participam (MAFFESOLI, 2003). 

Em contraponto com tais idéias, Bauman (2007) não parece ter 

uma visão muito otimista da sociedade atual, caracterizada por ele como 



 

 

 

“líquido-moderna”, na qual a forma de vida que predomina é uma “vida 

líquida”, marcada pela precariedade e incerteza constantes. Trata-se 

também de uma vida de consumo, em que se vive no presente e pelo 

presente; a busca para obter satisfação se torna uma constante, não 

havendo espaço para inquietações, senão aquilo que pode ser vivenciado 

e consumido de modo instantâneo.  

Para Bauman, não está em questão apenas a busca por 

sensações; nos modos de vida atuais, valores, visões de mundo, 

concepções acerca dos caminhos que se deve percorrer e as formas de 

fazê-lo, demonstram uma sociedade em que os indivíduos estão 

insatisfeitos consigo mesmos. 

Então, viver numa sociedade de valores cambiantes, 

despreocupada com o futuro e hedonista, não é um “privilégio” de todos. 

Praticar a “vida líquida” com suas inovações, instabilidades, incertezas e 

hibridismos, são para aqueles (as) que estão no “topo da pirâmide do 

poder global” (BAUMAN, 2007, p. 10). São eles e elas que se movimentam 

com rapidez, possuem uma rede de possibilidades a seu dispor, convivem 

com a indeterminação, a falta de direção, etc. Cabe aos demais se 

adaptarem às novas “regras do jogo”, já que participar do mesmo não se 

trata de uma escolha própria – não há como ficar de fora. 

Embora as oportunidades se diferenciem e sejam desiguais a 

princípio, Bauman (2001) anuncia que vivemos numa sociedade marcada 

pela precariedade, insegurança e incerteza. Tais fatores promovem a 

necessidade da satisfação imediata enquanto estratégia de sobrevivência. 

Adiar o prazer não é um bom “negócio”, já que não se sabe o que virá no 

dia seguinte. Serão dadas as condições para o usufruto dessa satisfação 

adiada? Terá o mesmo “sabor”? Será tão atraente? Não se tornará 

obsoleta, fora de moda ou de propósito? Diante de condições precárias de 

vida, aprendemos a descartar facilmente as coisas; já não temos 

paciência para consertar o que está danificado (inclusive as relações entre 



 

 

 

as pessoas): somos rápidos e trocamos as “peças” que já não nos servem 

mais. 

Daí, se não há futuro, a palavra de ordem do momento é viver o 

“agora”, aproveitar as oportunidades que surgem, perdê-las é algo 

imperdoável. Por isso, diz Bauman (2007), os compromissos devem ser 

leves e fluidos para não se perder muito tempo e se tornam coisas a 

serem consumidas até o momento em que está gerando satisfação. A 

existência social para esse autor se transforma, portanto, em produtos 

para serem digeridos de imediato, o que pode gerar intolerância às 

pessoas e/ou coisas que não se tornam mais relevantes para a satisfação 

do desejo em voga. 

Contudo, para os jovens sujeitos desta pesquisa, viver o 

presente a partir da ludicidade que a dança possibilita, não indica negação 

de projetos futuros. Alguns entrevistados apontaram a escola como 

importante fator de mobilidade social; a dança, um passatempo, um 

momento da vida, possibilitado pela fase juvenil que vivenciam; algo, 

portanto, passageiro, experienciado muitas vezes de modo “irresponsável” 

(sem horários rígidos a cumprir), ao “sabor” das vontades que vêm e que 

vão, ininterruptamente. Ao contrário disso, o trabalho e a profissão que 

desejam abraçar são da ordem do que é “sério” e prioritário, pois que 

tratam da busca do estável e do palpável. 

Por outro lado, reconhecem a dança de rua como espaço 

educativo e de inclusão social, sendo, portanto, um movimento cultural de 

cunho político. Em entrevista, dois coordenadores assim se posicionaram:  

 

 

As pessoas viram que a dança hoje ela tem um cunho social 
enorme prá questão de integração e de inclusão prá 
trabalhar com jovens. (J. 29 anos);  



 

 

 

 

É um projeto que a gente quer fazer; eu vejo que a 

molecada tá se interessando muito; moleque de rua; a 
gente organiza uma roda de b-boy todo ano; a gente quer 
tirar esses moleques aí; trazer mais pro lado cultural.  (C. 

30 anos, coordenador e também dançarino). 

 

 

Durante os grupos focais, ao ser abordado o tema da cultura 

juvenil, reiteraram ser o hip hop um importante instrumento de inclusão 

social já que o mesmo retirava os jovens da ociosidade e os incentivava 

“a tirar boas notas na escola”. Ao tempo, a dança de rua enquanto 

cultura juvenil também é vista por eles como “uma ponte”, ou seja, eles 

saem de uma condição e estão em outra. Tais formas de pensar, em que 

pese seu caráter ingênuo e utópico, indicam uma íntima relação com a 

percepção da dança como espaço de reconhecimento e pertencimento 

social. Sinalizavam, portanto, a importância de articular a juventude a 

partir de suas práticas culturais, para assim envolvê-las nas questões 

sociais e políticas de relevância. 

Em um dos eventos de que participei, promovido pela ACADE 

(Associação Cajazeirense de Dança) em parceria com a Rede Cidadã55, o 

tema abordado era “Educação e cultura hip hop” e visava, entre outras 

coisas, trazer à tona elementos sociopolítico e educativos ao ato de 

dançar. Tais elementos, para muitos adeptos do hip hop, são próprios 

desse movimento, possuindo, portanto, no seu agir cultural, um forte 

                                                 
55  “Criada graças à iniciativa do Frei Betto, a Rede de Educação Cidadã tem a missão de 

realizar processos sistemáticos de sensibilização, mobilização e educação cidadã junto à 

população brasileira, promovendo a participação ativa e consciente na formulação e 

controle social nas políticas estruturantes de segurança alimentar e nutricional, 

incentivadas pelo Fome Zero, na superação da miséria, afirmando um projeto popular, 

democrático e soberano de nação. A Rede de Educação Cidadã, hoje presente em 26 

Estados da Federação e no Distrito Federal com os talheres estaduais, microrregionais e 

municipais, conta com o trabalho e adesão voluntária de mais de 500 educadores 

populares. Ela se propõe a articular a luta de entidades da sociedade civil que investem 

no desenvolvimento da economia solidária, na geração de emprego e renda e na defesa 

de todos os direitos conquistados pela população” (Retirado de www.redid.org.br em 

02/12/2009) 

http://www.redid.org.br/


 

 

 

caráter político e ideológico. A tônica do evento girou, portanto, em torno 

da junção entre a dança e a preocupação de que os jovens voltassem 

seus olhares para temas sociais e políticos, considerados pelos 

idealizadores do mesmo, presentes no cotidiano dos participantes, e/ou 

por serem temas candentes na atualidade. 

Ao final do evento, alguns encaminhamentos foram dados. As 

propostas, embora de pouco impacto político-social, apontavam um 

desejo de engajamento a partir da ludicidade que a dança propiciava. A 

vontade de contribuir de alguma forma para amenizar os problemas 

sociais com que se deparavam corriqueiramente, sobretudo os 

relacionados às crianças de seus bairros, foi um forte componente 

também das entrevistas. Tais jovens consideravam a dança de rua um 

espaço de inclusão que afastava as crianças e os jovens das ruas e das 

drogas; daí, que o fato de terem adquirido certas habilidades os levavam 

a se sentirem corresponsáveis para disseminar o “movimento”. Sobre esta 

questão, um dos rapazes assim se expressou:  

 

 

O que eu poderia fazer de mim, que eu ainda vou fazer 

isso, que é usar o que eu tenho para ajudar as pessoas que 
precisam, oportunidade, como tem crianças da periferia. Eu 
tenho muita vontade, de repente... voluntariamente 

disponibilizei, várias vezes...nunca me preocupei assim, se 
alguém precisar de mim, pra mim dar, ensinar um pouco 

do que eu sei, pra tipo, tirar crianças da rua, coisa do tipo, 
com certeza pra mim seria um prazer, porque acho quando 
não se pode ajudar de alguma forma, você usa o que tem 

pra tentar fazer alguma coisa (W, 21 anos). 

 

 

Tratava-se, no entanto, de uma aspiração que se esvanecia em 

meio à luta pela sobrevivência. Restavam àqueles que ingressavam em 

programas do governo federal (PETI, Pro-jovem) e conseguiam serem 



 

 

 

pagos (embora a quantia irrisória e de caráter provisório) fazer o que 

gostavam, qual seja, dançar com fins também sociais. A valorização pela 

atividade de dançar ultrapassava, portanto, os limites da fruição e do 

prazer; estava associada ao desejo de profissionalização, de viver de sua 

expressão maior que era a dança.  

Assim, embora de forma aleatória, não organizada nos moldes 

requeridos pela sociedade civil (ou seja, através de sindicatos, partidos 

políticos, agremiações, etc.), a dança de rua propiciava uma reflexão 

sobre a própria realidade, o jogo de forças nela presente, representava 

esses jovens, veladamente ou não, submetidos em seus cotidianos, a 

privações e negações.  

Neste “novo” jeito de se comportar enquanto sujeitos políticos, 

presente uma característica da atual sociedade: diz respeito à saturação 

do político, uma desconfiança em relação aos poderes instituídos. Para 

Maffesoli (2007a), trata-se de um dado revelador de um dinamismo 

renovado dessa sociedade, marcada pela existência do pluralismo não 

totalmente domesticável, num otimismo que destoa do coro ressonante 

presente nas mais diversas instâncias sociais, que apregoam a ausência 

de compromisso, de participação, de interesse pelas questões coletivas 

por parte dos indivíduos, em especial dos jovens. 

Para Maffesoli (2007a) tal comportamento revela que a atual 

configuração societal não comporta modos de agir e pensar característicos 

da era moderna. Outrossim, na esteira dessas considerações, afirma que, 

por trás da aparente apatia, ocorre uma desconstrução da idéia de um 

indivíduo autônomo e centrado, senhor de si mesmo e de sua história 

(esta, por sua vez, não linear, já que inexiste uma única história em 

marcha, mas várias delas),  

O “desengajamento político” é, portanto, a demonstração de 

uma negação do longíquo; é o querer viver aqui e agora (Maffesoli, 1995). 



 

 

 

Neste sentido, as incertezas e insegurança quanto ao futuro, 

marcas da sociedade atual, afetam sobremaneira esses jovens devido à 

condição social à qual estão submetidos. Continuar dançando para muitos 

deles se torna, possivelmente, uma maneira encontrada para driblar as 

indeterminações que experimentam em seus cotidianos. 

Assim, são a ambivalência, a contradição, a incerteza e a 

insegurança, modos convergentes que os autores aludidos neste tópico 

(Bauman e Maffesoli), vêem a realidade atual. Divergem, contudo, nas 

conclusões que dela extraem, ou seja, onde o primeiro vê 

enfraquecimento e decomposição dos laços humanos, o segundo aponta 

novas possibilidades de socialidade, um novo jeito de estar-junto.  

Tais autores trazem contribuições valiosas, embora divergentes 

nos pressupostos que embasam suas proposições. Suas análises revelam 

que na busca em viver mais, no querer viver que rege a sociedade atual, 

estão postos elementos presentes de modo significativo nas falas e nas 

práticas dos sujeitos pesquisados. 

A meu ver, e a partir dos dados que apresento neste trabalho, 

nessas distintas formas de pensar a vida se encontram os jovens da dança 

de rua. Eles, nem de um lado nem de outro, mas de um lado e do outro 

também, ou seja, vivenciando as contradições apresentadas sem, 

contudo, apontar o certo ou o errado dessas lucubrações. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. IN-Conclusões 

 

Verdade 

“A porta da verdade estava aberta, 

Mas só deixava passar meia pessoa de 

cada vez. 

Assim não era possível assumir toda a 

verdade, 

Porque a meia pessoa que entrava 

Só trazia o perfil de meia verdade (...) 

(...) Chegou-se a discutir qual a metade 

mais bela. 

Nenhuma das duas era totalmente bela. 

E carecia optar. Cada uma optou 

conforme  

Seu capricho, sua ilusão, sua miopia.” 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

Apontar direções, oferecer respostas, não é o caminho que 

pretendo percorrer ao final dessa trajetória. Sinto necessidade de falar 

dos percalços, dos dissabores, das incertezas que pautaram a feitura 

deste trabalho, sem me esquecer, contudo, da boniteza que foi/é gerá-lo, 

vê-lo fermentar, definindo-se a partir das escolhas teórico/metodológicas 

feitas, do contato com os grupos de dança de rua de Cajazeiras, fazer 

parte (de certo modo) do seu universo, compartilhar seus momentos de 

ludicidade e com eles perscrutar detalhes, movimentos, mudanças, 

permanências, carências, abundâncias... 

Nesse emaranhado de subjetividades, de imanentes turbulências 

e incertezas, eis que se fez necessário definir, traçar rumos, optar 

segundo o “capricho”, a “ilusão”, a “miopia”, como diz o poeta. Afinal, 

embora se diga corriqueiramente que o momento é de incertezas e que 

não há verdades prontas a seguir, estamos persistentemente em busca de 

algumas delas para ancorar nossas dúvidas, nem que seja por um 



 

 

 

instante de “tranquilidade” que o fim de um trabalho de pesquisa possa 

gerar.  

Na Academia nos vemos impelidos a buscar saídas, requeremos 

afirmações, buscamos traçar rotas seguras e imaculadas, advertimos a ter 

cuidados com “misturas”. Exigências, contudo, cabíveis e necessárias para 

o resguardo do rigor científico, embora a realidade se mostre 

multifacetada e “fuja das mãos”.  

É assim, permeada de questionamentos e com diferentes e 

possíveis percursos a me direcionar, que me aproximei da teoria de Michel 

Maffesoli. Os primeiros contatos foram de estranheza, talvez por ter tido 

uma formação acadêmica com fortes colorações marxistas, as quais, 

entretanto, se apresentaram insuficientes para compreender a policromia 

que as questões com que me desafiavam e que me propunha entender, 

apresentavam. 

Sendo assim, alguns dos conceitos maffesolianos foram aceitos 

(em detrimento de outros). A compreensão da sociedade atual que 

apontava, especificamente, no tocante ao modo como as pessoas se 

aproximam uma das outras, mediadas que são pela imagem e pelo 

consumo cultural que a prevalência daquela deriva,  me ajudou a perquirir 

o  objeto de estudo que tinha abraçado, a partir de uma visão “generosa” 

das relações que ali se travavam, ou seja, vê-lo segundo suas próprias 

configurações, o “como” se apropriavam e norteavam as aquisições dadas 

pelo universo simbólico disponível, sem proposições de “verdades” já 

antecipadamente incrustadas em mim. 

Seguindo tal orientação chego ao fim deste trabalho de pesquisa, 

segura de que a originalidade nele contida, mais uma exigência posta 

desde o início do curso, se trata menos de uma nova teoria sobre a 

juventude e suas formas de se manifestar socialmente, mas uma outra 

forma de dizer acerca do estar-junto juvenil, a partir de um olhar que é 

único, idiossincrático, sobre o que foi visto e ouvido por também outros 



 

 

 

seres únicos, que falam de um lugar específico, embora semelhantes 

(seres e lugares) naquilo que nos une culturalmente, socialmente, 

politicamente, economicamente. Desta forma, vale menos a 

invariabilidade que a variedade do fenômeno que se apresenta, com seu 

alcance, suas implicações, capaz ou não de revelar os processos sociais 

e/ou educacionais nele subjacentes. 

Portanto, este trabalho apresentou a dança de rua feita por 

jovens de Cajazeiras, PB, constituída e constituinte de elementos 

socioculturais e educacionais, que a faz uma experiência tradutora da 

dinâmica social na qual se vive atualmente. Assim, a mesma se constitui 

parte de uma rede que entrecruza saberes e aprendizagens, que nomeei 

de “redes de educabilidades”, essas nem sempre boas, nem sempre más 

no seu conjunto.  Então, a globalização econômica e cultural, propiciada 

pelos avanços tecnológicos e informacionais; a mídia e as 

imagens/símbolos que veicula, são propagadores de configurações 

societais que sinalizam formas de ver e estar no mundo. Outrossim, não 

só os elementos macro estruturais educam os indivíduos. Estes, em suas 

localidades, através de suas formas de agir e ser, criam alternativas, 

buscam expressões, assumem identidades e se fazem mesmo em meio às 

adversidades. 

O que essas redes, sejam em níveis macro ou micro apontam, é 

que a educação dos indivíduos ocorre em diferentes e diversos espaços, 

situações, contextos, não estando circunscrita às instituições que a 

sociedade delega como próprias para promover o desenvolvimento das 

pessoas o que, na verdade, não se trata de nenhuma novidade teórica. 

Entretanto, reconhecer a experiência estética, vista como vivência do 

sensível, criadora de sentidos para a vida, como educativa, geradora de 

aprendizagens e saberes, traz novos desafios para a prática pedagógica 

dos profissionais da educação. 



 

 

 

Nesse sentido é que a dança de rua experienciada em 

Cajazeiras, PB, é condicionada pelas redes de educabilidades trazidas por 

uma cultural juvenil que se globaliza e que, através dos instrumentos 

midiáticos dos quais dispõem os jovens que dela participam (sem entrar 

no mérito da abrangência ou qualidade dos mesmos), produzem, nas 

diversas localidades em que se frutifica, encontros, descobertas, fruição, 

sendo aquelas, contudo, ressignificadas. A dança, portanto, foi vista aqui 

enquanto um objeto estético e foi analisada por aquilo que ela expressa e 

pelo sentido que transmite aos jovens que a praticam, produzindo e 

reproduzindo práticas educativas que absorvem da sociedade, em conexão 

e interação com esta.  

Não pretendi, ao longo da pesquisa, desconsiderar os discursos 

proferidos em torno dos problemas trazidos pelo processo de globalização 

econômica e cultural, principalmente para a população jovem de países 

com graves problemas sociais, como o Brasil. Sem negá-los, busquei ver 

de perto como os jovens de Cajazeiras, mesmo demarcados material e 

culturalmente, agiam nessa sociedade, ainda que “fora” daquilo que, 

convencionalmente, se configurou como “participação política”.  

O que “disseram”, então os jovens de Cajazeiras a partir de sua 

dança? Estariam resistindo à sociedade que lhes nega espaços públicos de 

lazer, de acesso a bens culturais produzidos, a escolas de qualidade, a 

uma profissão? Reagiriam à situação de esquecimento, de estarem à 

margem dos processos sociais, buscando assim “um lugar ao sol”? 

Afirmariam um mercado de consumo, seja ele cultural ou estético, 

advindo da globalização econômica que não poupa indivíduos nem 

lugares, sejam eles os mais recônditos possíveis? As identidades que 

criaram em torno de suas expressões seriam apenas fabricadas por tal 

mercado de consumo?  

Impossível negar a existência de tais questões, cada uma delas 

capaz de gerar outros tantos trabalhos como este. Entretanto, mesmo 



 

 

 

concordando que na atualidade somos mais pensados que pensamos, os 

jovens, sujeitos dessa pesquisa, através de seu desejo de gregarismo, do 

estilo que adotaram para se diferenciarem dos demais, revelaram uma 

lógica societária que, mesmo gestada a partir do consumo midiático (e 

cultural), é regida pelo prazer, pela ludicidade, pelo encontro com si 

mesmo e com o(s) outro(s), numa luta por reconhecimento e visibilidade. 

A partir daí, promovem, mesmo que de forma incipiente para realizar 

transformações de longo alcance, um “embate” com a organização social a 

qual pertencem, a partir dos símbolos que carregam como seus modos de 

vestir, a dança que escolheram, as músicas que ouvem, tudo isso atrelado 

às suas condições de jovens pobres, considerados, pelo que fazem, 

desocupados, “marginais”. 

Nesse sentido, também são produtores de educabilidades; 

educam-se e, a partir do que apresentam em seus eventos, sejam eles 

nas praças, no teatro ou em cidades vizinhas, “convidam” o público, seus 

pares ou não, a aprender a olhá-los através das performances que 

desenvolvem. Como disse um deles em entrevista, se consideram “uma 

coisa boa de muitas coisas boas que tem em um mundo ruim”.  

Com isso, não negam as dificuldades que passam nas suas vidas 

cotidianas; nas entrevistas apontam o desejo de alegrar os outros, se 

sentem úteis em promover os eventos que possibilitam a agregação de 

pessoas. O público, por sua vez, responde de forma calorosa aos diversos 

“apelos” trazidos nas coreografias apresentadas. Nessas oportunidades de 

encontro se sentem à vontade em “abusar” dos símbolos que os fazem 

pertencer a grupos não apenas locais, mas de âmbito geral. Nos “rituais 

de celebração” se tribalizam, são sabedores de que, naqueles espaços, o 

uso de uma das “máscaras” que abraçaram como forma de se colocarem 

como sujeitos e cidadãos, é viável, ou seja, ali podem assumir a condição 

de jovens que são. Nos lugares de encontro, fruição e lazer, ampliam suas 

redes de socialidades, lidam com as diferenças e conflitos inerentes a toda 



 

 

 

formação humana, criam identidades e se vêem respeitados pelas 

escolhas que fizeram.  

Aqui cabe relembrar uma frase de um dos entrevistados, que 

afirma estar sendo respeitado pelo que faz pois, segundo ele, “já 

conhe[ce] vários policiais, autoridades”. No caso desse rapaz e de outros, 

a dança de rua se apresenta como um estilo que lhes abre espaço para 

sonhar com alternativas de vida, antes não imaginadas (como ser 

conhecido por autoridades), diferentes daquelas impostas pela sua 

condição social (quando não está dançando este rapaz é ajudante de 

pedreiro). É, pois, pela experiência estética através da dança de rua, que 

os jovens de Cajazeiras criam novas possibilidades para as situações já 

instituídas, como é o caso, por exemplo, do preconceito (uma das 

questões mais aludidas) que sofrem, tendo em vista o estilo que adotam 

e, segundo eles próprios, pela condição de pobres e negros que são. 

É, portanto, na dança de rua, que esses jovens com os quais 

mantive contato, encontram espaços de ajuda mútua, partilham 

sentimentos e se sentem seguros e aceitos. Nos ambientes festivos que 

frequentam, nas viagens que realizam, existem no e através do olhar do 

outro, compartilham referências, exercitam suas diferentes formas de 

estarem presentes no mundo. Reporto-me, assim, à pluralidade de 

identidades presentes nos jovens que participam da dança de rua. 

Construída sobre marcadores identitários plurais, como raça, gênero, 

classe social, cultura, linguagem, cada identidade constituída na 

hibridação (movimento de articulação e síntese dinâmica entre aqueles 

determinantes), tais indivíduos, apesar de fazerem parte de grupos que os 

demarcam socialmente, não se restringem, nos seus cotidianos, a eles, 

desconstruindo, portanto, um conceito de juventude enquanto unitário, 

mostrando-se diversos. 

Entre os jovens pesquisados há os já casados, com filhos, que 

querem permanecer dançando, se exercitarem; entre os mais jovens (13 



 

 

 

a 18 anos) os que desejam seguir dançando e os que dançam como mero 

passatempo; há, também, aqueles que querem se profissionalizar, 

trabalhar com outros jovens, serem remunerados pelo que fazem; há, 

também, os mais idealistas, sonham em fazer da dança um espaço de 

integração social; e os que não concluíram o ensino médio (esses em 

maior número) que trabalham em ocupações variadas. Nessas diferenças, 

o desejo de vivenciar sua condição juvenil, usufruir o presente no que ele 

tem de possível, com diversão, prazer, mas recheado também de 

incerteza, sonhos não realizados, desejos insatisfeitos. Ser jovem, 

portanto, passa a ser muito mais que uma preparação para o futuro, como 

eles próprios afirmaram ser e como a sociedade se acostumou a entender 

esta condição social. Torna-se tempo de possibilidades, de perspectivas 

em construção, de fazeres postergados porque ainda se tem “fôlego”. 

Nesse caso, ser jovem se transforma na sociedade atual em 

“modelo cultural”. Não é à toa que encontrei, em Cajazeiras, “jovens 

adultos” que vivenciam a dança de rua, seja como dançarinos, 

aprendendo novas técnicas, apresentando-se ao público, seja como 

copartícipes do processo de construção e ampliação de espaços para a 

prática da dança, na luta por lugares para ensaiarem, na busca por 

financiamentos para seus eventos, abrindo e solidificando canais de 

participação dos dançarinos com mais experiência em esferas públicas de 

intervenção. Em sua maioria, consideram a dança de rua um importante 

instrumento educativo de intervenção social, tirando crianças e jovens da 

rota das drogas, problema que se avoluma nesta cidade com a 

proliferação do consumo de crack.  

Quanto à relação com a cultural local, para a maioria dos jovens 

praticantes da dança de rua o forró é a expressão cultural por excelência 

da região que habitavam. Neste caso, para eles não havia motivo de 

preocupação quando se tratava da ligação entre manifestações culturais 

de estilos e origens distintas. Se havia críticas por se identificarem com 

uma cultura que “vem de fora”, tampouco se sentiam “traidores” dos 



 

 

 

valores e gostos difundidos pela região que habitavam. Alguns negavam 

afeição pelo forró; entretanto, por falta de opções de lazer iam às festas 

nas quais predominava este ritmo; por outro lado, em alguns eventos de 

dança de rua pude assistir a apresentações de grupos que dançavam 

semelhante às coreografias com que as inúmeras bandas de forró se 

apresentam em seus shows. Para a maioria, entretanto, não havia 

descaracterização da proposta do festival, mas apenas abertura para 

grupos da cidade mostrarem seu “trabalho”, mesmo com propostas tão 

distintas. Contudo, reclamavam por, às vezes, serem “escanteados” pelo 

poder público, já que este ajudava financeiramente grupos folclóricos com 

figurinos, locomoção para eventos em cidades vizinhas, o que não ocorria, 

na maioria das vezes, com eles, exceto com grupos ou pessoas que 

tivessem aproximações com políticos locais, prática corriqueira nos 

meandros da política brasileira, mais fortemente sentida nas cidades 

interioranas.   

Pelo exposto é possível considerar que a dança de rua, em 

Cajazeiras, com seus conflitos e contradições, se constitui enquanto um 

campo de socialização de idéias e criação de alternativas que, através da 

criatividade e cooperação entre seus membros, mobiliza sentimentos, 

percepções, comportamentos e atitudes. Neste sentido, trata-se de uma 

prática educativa. 

É importante salientar que não se trata de endeusar tal 

expressão cultural, como se esta se apresentasse como “a solução para 

todos os males” da juventude que dela faz parte. Havia em seu interior e 

de modos diferentes nos grupos pelos quais passei, a produção e a 

partilha de significados e sentidos, potencializadores de crescimento 

individual e grupal, através da sintonia de que necessitavam para o 

sucesso do grupo, da cooperação, do agir coletivo. A configuração em 

círculo nas rodas de dança permitia que todos se olhassem e trocassem 

sinais quando chegada a vez de entrar ou sair do meio. Em seu caráter 

agregador, por facilitar um contato com a coletividade a dança propiciava 



 

 

 

vivências geradoras de educabilidades, ou seja, em seu caráter 

pedagógico contribuía na formação desses jovens ultrapassando, 

inclusive, o ato de dançar.  

Entretanto, também pude perceber práticas impregnadas de 

personalismo, de domínio sobre os demais que geravam subserviência, 

passividade, etc. 

Trazida pelas redes de educabilidades que giram em torno do 

processo de globalização, da mídia, do consumo cultural, a dança de rua, 

nos lugares específicos em que se aloja, como no caso de Cajazeiras, PB, 

e tantos outros lugares, se hibridiza, toma a forma do local, assumindo 

processos específicos de conduzir suas atividades, inclusive com 

finalidades distintas. A meu ver, as demandas e carências socioculturais e 

as necessidades particulares dos sujeitos que se envolvem com tal 

manifestação estética, dão o tom a cada forma com que os grupos se 

apresentam. Na cidade aludida, os grupos se dividem em estilos distintos. 

Nenhum deles é original nas propostas que defendem, já que seguem 

padrões rítmicos definidos exteriormente, mas se distanciam entre si pelo 

modo de fazer e de criar suas coreografias. Um grupo não se constrange 

em afirmar que exibe performances já apresentadas por determinado 

grupo da região sudeste brasileira; o outro sustenta que cria suas próprias 

coreografias, embora “pesquise” na web o que se vem fazendo em outros 

lugares.  

Havia, portanto, distintas formas de fazer, segundo a perspectiva 

de cada “lider” dos grupos anunciados. Aqui, a semelhança com práticas 

já conhecidas advindas de processos educativos convencionais, talvez não 

seja mera coincidência. O personalismo, com diferentes nuances nos 

grupos referenciados nesta pesquisa, estava presente com bastante 

evidência. Ser coreógrafo do grupo era ser o “dono” do mesmo. Era 

corrente o uso de expressões do tipo “meu grupo”, “minha idéia”, “minha 



 

 

 

coreografia”, num personalismo ora anunciado com empáfia, ora com 

modéstia, presente nos dois grupos. 

O personalismo de uns se coadunava com a aquiescência dos 

demais. A valorização do líder era evidente, respeitando sua experiência e 

saber advindos de anos de prática na dança. Cabia a todos os outros 

membros a execução das performances trazidas prontas (fato mais 

presente em um grupo que em outro). Tais fazeres, presentes no seio da 

sociedade e nas instituições educativas, impregnavam a prática social de 

jovens, sendo por eles reproduzidas em seus momentos de fruição e de 

formação de suas identidades.  

São nesses espaços de contradição que sinto a necessidade do 

comprometimento, enquanto educadora que sou, com essa parcela da 

população. Não cabe esperar apenas da escola que responda às demandas 

postas pelos jovens. Estaria ela suficientemente preparada para tanto? 

Será ela sozinha a responsável por tais feitos? O saber só existe se for 

sacramentado pela escola? Tal saber é condição sine qua non para o 

exercício do poder (no sentido de ter direito, possibilidade, capacidade)? 

Parece-me, ao contrário, que os espaços de produção de saberes não se 

restringem à escola mas aos lugares onde as pessoas partilham vivências; 

os indivíduos constroem a si mesmos pela criação de um modo próprio de 

existência, permitindo compreendê-la como “lugar” de criação de 

“ensinos” e de “aprendizagens”. São saberes que não possuem 

legitimidade científica mas que se apresentam como campo de 

possibilidades para a produção de valores e sentidos. 

Durante todo o trabalho de campo foi-me possível detectar o 

quanto há distâncias entre a escola e/ou o mundo letrado para a expressa 

maioria dos jovens entrevistados. Estes não se sentiam à vontade em 

emitir opiniões, mesmo quando se referiam às questões supostamente do 

seu universo. Em suas falas e escritas, entretanto, o desejo, mas a 

imensa dificuldade em manusear com as palavras, embora conseguissem, 



 

 

 

obviamente, se comunicar, se fazer entender. Seria suficiente na atual 

sociedade? Não estariam esses jovens fadados a continuarem imersos em 

um mundo de poucas possibilidades, “refugos” de uma sociedade que 

classifica e ordena? 

Durante as entrevistas, nos grupos focais, nas conversas 

informais, era corriqueiro o uso de expressões e/ou palavras que fugiam 

aos padrões da norma culta veiculada pela escola, aceita e cobrada pela 

sociedade; expressavam suas idéias com concisão. Às perguntas feitas, os 

jovens titubeavam, não concluíam suas idéias, não davam continuidade às 

mesmas, se sentiam confusos ao tentarem organizá-las. Nelas (nas falas), 

a denúncia de um déficit na formação escolar ou, dito de outra forma, a 

ausência de um “capital cultural”56 (que vai além da questão escolar) que 

possibilitasse maior fluência em suas narrativas.  

Contudo, adentrar no universo escolar com as questões que 

envolvem a discussão acima como currículo, formação de professores, 

livro didático, leitura, escrita, entre outras, não fazia parte do escopo 

deste trabalho; entretanto, compreendo que tais temáticas, 

principalmente no trato com a juventude, não devem prescindir de 

reflexões que ultrapassem os portões das escolas. Faz-se necessário ver 

que os jovens, nos diferentes modos de estarem juntos, partilham 

vivências, valores, sentidos e identidades, refletindo a sociedade em que 

vivem com suas contradições, ambivalências, incertezas e inseguranças, 

mas também marcadas (as vivências) pelo desejo de agir sobre o meio 

em que se vive, interpretando-o a partir das escolhas que fazem, das 

experimentações, do lazer, da fruição. 

                                                 
56 “Num sentido estrito, capital cultural aponta para o conjunto dos instrumentos de 

apropriação dos bens simbólicos. Sob este aspecto, considerando-se a questão do ponto 

de vista do consumo cultural – um dos modos de apropriação dos bens simbólicos – a 

alfabetização integra o capital cultural ou capital simbólico de um indivíduo tanto quanto 

sua educação em geral e seu treinamento para apreciar a música, a pintura, o cinema ou 

qualquer outra modalidade cultural”. Retirado de 

http://wiki.educartis.com/wiki/index.php?title=Capital_cultural em 05 de dezembro de 

2009 
 

http://wiki.educartis.com/wiki/index.php?title=Capital_cultural


 

 

 

Concebo a juventude, portanto, não como mera reprodutora do 

consumo cultural, fruto de um processo de massificação crescente. Se 

assim considerasse estaria destituindo-os de capacidade de 

discernimento, mesmo ciente de suas limitações, quer sociais, econômicas 

e culturais. Prefiro imaginar que não há um único percurso a ser seguido, 

embora as macroquestões que nos envolvem nos fazem sentir seguidores 

de uma única trajetória. 

Em consonância com a teoria abraçada para entender os dados 

aqui apresentados, quis “apreciar” a realidade em seu constante devir, 

dando ênfase ao que move os jovens, perscrutando a carga de vitalidade 

que possuem sem, ao meu ver, assumir “discursos convencionais” de 

compreensão do fenômeno em pauta. Difícil imaginar que caminhos 

levarão processos sociais, que também são educativos, como esses; 

inegável são as realidades múltiplas que os encharcam.  

Eis, talvez, nosso papel enquanto “heréticos intelectuais”: estar 

em sintonia com os “heréticos existenciais” (Maffesoli, 2007b, p. 209), 

apostando que a “experiência em seu devir, em seu aspecto aleatório e 

perigoso, é o critério essencial de uma vida plenamente vivida”. 
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