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INTRODUÇÃO 

 

 

  A compreensão do processo de construção de um ideário1 sobre o país é uma 

questão que vêm pautando minha trajetória acadêmica e, também de certa forma, minha 

atuação profissional. Após o acúmulo de experiências na interface da Educação com a 

Comunicação, a inquietação e curiosidade iniciais se desdobraram na presente dissertação, 

cujo eixo norteador é a investigação do processo de construção de retratos sobre o “ser 

brasileiro” por jovens do ensino médio. Em linhas gerais, buscamos compreender de que 

maneira parte da juventude pensa o país.  

  Trata-se de um significativo desafio. São muitos os autores que, 

historicamente, têm se dedicado a compreender, revelar ou desvendar o Brasil e seus 

contrastes culturais, sociais, lingüísticos, naturais, entre outros (Silva, 2000). Também não 

podemos deixar de mencionar que tanto na literatura, como no cinema, no rádio ou na 

televisão esta empreitada se confunde, muitas vezes, com uma constante “busca pelo povo 

brasileiro” (Ridenti, 2000) e pelo “autenticamente brasileiro” (Silva, 2000). Nas palavras de 
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para todos nós sempre foi muito difícil compreender as ciladas da travessia, 
os desafios e a riqueza da nossa inautenticidade, do nosso hibridismo, da 
nossa lentidão e do nosso vir-a-ser que não se cumpre senão de modo sempre 
incompleto e sempre insuficiente. Temos medo de ser o que somos ou o que 
temos podido ser (2000:12-13).  
 

  Tal como o autor pondera, essa dimensão sociológica da nossa realidade 

                                                 
1 Segundo o Michaelis - Moderno Dicionário da Língua Portuguesa – o termo ideário pode ser compreendido 

como uma “coletânea de idéias políticas, científicas, econômicas, sociais, etc”. É nesse sentido que 
tomaremos a palavra para fins dessa dissertação. Também consideramos que em um ideário sobre o Brasil é 
possível encontrarmos imagens e impressões contraditórias, como veremos na análise dos dados coletados 
durante o trabalho de campo. 
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aparece com clareza e considerável beleza na travessia de Guimarães Rosa: é o atravessar 

sem chegar, o inacabado e o permanentemente inconcluso que marcam nossos modos de ser e 

viver. E é exatamente essa hibridez e esse eterno vir-a-ser, que nos interessam. 

  Partimos da hipótese de que esse “retrato sobre o Brasil” é construído a partir 

de uma pluralidade de espaços pelos quais circulamos: escola, grupos religiosos, trabalho, 

grupos de afinidade, família e, também, os meios de comunicação, entre muitos outros. Um 

dos primeiros – e significativos - desafios que se impuseram à essa pesquisa pode ser definido 

pela singularidade do processo de socialização na contemporaneidade, pois, além da atual 

multiplicidade de agentes socializadores, não há como negar as profundas transformações que 

vêm tomando corpo no seio das agências tradicionais de educação.  

  Não obstante, tomamos, nesse cenário, o indivíduo como sujeito ativo no 

processo de sua aprendizagem e/ou socialização. Ou seja, todos aprendemos e negociamos 

sentidos com cada um desses subespaços formadores. Por se tratar de um assunto bastante 

complexo, definimos como objeto de estudo uma parte dele: a escola e as mídias. Isso implica 

em compreendermos a escola como matriz de cultura, mas também torna indispensável 

considerarmos a emergência de outros agentes socializadores - como as mídias - atuantes 

como parceiros na formação dos sujeitos contemporâneos. Em outras palavras, o que nos 

predispomos a compreender é o rearranjo de instâncias sociais educativas, que compartilham 

a responsabilidade na formação das subjetividades e representações dos sujeitos na atualidade.  

  Entretanto, é possível notar um debate ainda tímido no que tange à 

particularidade do processo de socialização experimentado na contemporaneidade. Dessa 

forma, faz-se imperioso construir o referencial teórico embasador desse propósito, na tentativa 

de articular os saberes escolares e midíaticos na construção de uma brasilidade
2
.   

  Por se tratar de um debate ainda em construção, é preciso alertar para o caráter 

exploratório dessa dissertação. Investigar a articulação entre as agências socializadoras 

                                                 
2 A idéia de que o Estado brasileiro se formou a partir de um complexo processo já não é nova. A 

historiografia recente, por sua vez, também tem indicado consenso em não reduzi-lo a uma simples ruptura 
do pacto político que integrava partes da América ao império português. Nesse sentido, é interessante 
acompanharmos como os termos nação, Estado e pátria foram socialmente construídos ao longo da nossa 
história recente. Essa discussão é de nosso interesse justamente para circunscrevermos as idéias de ser 
“brasileiro” ou até mesmo ser “brasiliense” ou “brasilianos”. Abordaremos o assunto com a devida atenção 
no capítulo 3 dessa dissertação. Para outras informações, consultar JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo 
G. “Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência de identidade nacional brasileira)”. 
IN: MOTA, Carlos Guilherme (Org). Viagem Incompleta. A experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: 
Senac, 2000. 
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implica em deter-se à abordagem de um processo em construção de sentidos e, no nosso caso, 

de um ideário a respeito do Brasil. E como todo processo é dinâmico, por vezes pode também 

ser instável e de difícil acesso. Assim, nessa dissertação, investigamos se é, realmente, 

possível apreendermos processos de construção de saberes híbridos para, então, 

compreendemos como o jovem da atualidade articula saberes e informações para construir um 

retrato do Brasil. Retrato esse que pode ser parcial e estático, mas, no entanto, revelador de 

uma forma característica de expressar um conhecimento sobre a realidade que ajudam a 

construir.  

  Neste contexto, ressaltamos que a metodologia do trabalho de investigação 

também é exploratória. Tendo em vista o amadurecimento ainda em vigência dos estudos 

dessa área, estamos cientes do caráter inovador da presente pesquisa. Nossa intenção é  

contribuir com os estudos realizados no âmbito da Sociologia da Educação e, dessa forma, 

incentivar as pesquisas que buscam compreender a articulação de saberes.  

  Ianni (2000), ao retomar o sentido real e metafórico da viagem na história dos 

povos, avalia que todo cientista social se propõe algum tipo de travessia quando estuda, 

ensina ou pesquisa. Dessa forma, a viagem – enquanto realidade ou metáfora – está sempre 

presente no imaginário das ciências sociais e é atravessada tanto pela curiosidade como pelo 

aborrecimento. Nesse trajeto a inquietação e a interrogação caminham lado a lado, assumindo 

a possibilidade de encontrarem o óbvio ou o novo, o insólito ou o apaixonante.  

  Durante seu percurso, o viajante / pesquisador se propõe a ultrapassar 

fronteiras, dissolvendo-as ou recriando-as, ao mesmo tempo em que demarca diferenças, 

alteridades, semelhanças e ressonâncias. Tal qual um viajante, o pesquisador nunca está 

sozinho, uma vez que o movimento da travessia é coletivo, ou seja, “nós” vamos em busca 

dos “outros”. Mas, como os caminhos do mundo não estão dados, todo viajante busca abrir 

um percurso novo, desvendar o desconhecido e, finalmente, alcançar a surpresa. Para tanto, é 

necessária a construção de métodos e trajetórias que ainda não estão postas.  

  Essa dissertação, por sua vez, se propõe a construir um caminho de viagem ou 

travessia, cujo ponto de partida foi a Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo 

(USP). Jovens do terceiro ano do ensino médio foram envolvidos na pesquisa de campo e é a 

partir do olhar deles que esboçamos alguns possíveis retratos do Brasil. 

  O trajeto que essa dissertação percorre está estruturado em quatro capítulos. No 
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primeiro contextualizamos e localizamos a presente pesquisa no âmbito da Sociologia da 

Educação – mais especificamente na Sociologia da Socialização -, na expectativa de 

compreendemos a nova configuração de saberes tão característica da contemporaneidade. 

Para tanto, buscamos apoio teórico em autores como Stuart Hall, John B. Thompson, François 

Dubet, Peter Berger, Thomas Luckmann, Bernard Lahire e Maria da Graça Jacintho Setton. 

Ainda nesse momento, autores como Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Forquin 

e Tomaz Tadeu da Silva nos permitiram compreender e contextualizar o papel formador da 

escola. Já Jesús Martín-Barbero, Raymond Williams e Néstor García Canclini embasaram as 

nossas reflexões no que diz respeito ao papel das mídias e ao hibridismo das disposições 

culturais na atualidade. 

  No segundo capítulo compreendemos e repensamos o conceito juventude, bem 

como o espaço destinado à ela na produção científica. Nesse momento, autores como Wright 

Mills, Marilia Pontes Sposito, Juarez Dayrell, Marialice M. Foracchi, Helena Wendel Abramo 

e Gilberto Velho, entre outros, nos oferecem suporte teórico. 

  No terceiro capítulo, abordamos as linhas norteadoras da metodologia do 

trabalho de campo. Para tanto, os estudos de Bernard Charlot e de Stuart Hall foram 

fundamentais. Cumpre-nos ressaltar que ao investigarmos o processo de construção juvenil de 

um ideário sobre o Brasil, inspiramo-nos, especialmente, na pesquisa de Charlot acerca da 

relação entre fracasso escolar e origem social. Para tanto, o autor privilegiou a elaboração de 

inventários escritos, por meio dos quais foi possível analisar as práticas discursivas juvenis e 

por conseqüência, a relação desses jovens com o saber.  

  Neste contexto, os jovens envolvidos na presente pesquisa elaboraram uma 

carta em que discursaram sobre o Brasil. Esses textos nos permitiram a verificação de alguns 

temas recorrentes e seu agrupamento em grandes grupos, além de nos possibilitarem a 

identificação dos processos pelos quais certos elementos aparecem regularmente encadeados. 

Não podemos deixar de mencionar, que essa identificação, tomando como base a produção 

textual dos jovens, é a questão central que nos colocamos. 

  É no quarto capítulo que traçamos um panorama da Escola de Aplicação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, envolvida na pesquisa de campo, e 

também trazemos a análise consolidada dos dados quantitativos e qualitativos coletados, para, 

logo na seqüência, partirmos para as considerações finais. É nesse momento que autores como 
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Renato Ortiz e Marcelo Ridenti, entre outros, nos auxiliam a compreender esses retratos 

sobre o Brasil. 

  Para concluir, convém ressaltar que a principal questão motivadora dessa 

pesquisa, qual seja: qual a idéia de país que o jovem brasileiro constrói sobre sua nação e 

como se dá esse processo?, está presente de maneira transversal em todos os capítulos, muito 

embora apareça com maior ênfase nos capítulos finais.  

  É certo que verificamos certa timidez nas reflexões voltadas a desvendar a 

profunda e significativa reorganização nos modos de ler e também na maneira de articular 

informações, possibilitada pela pluralidade e heterogeneidade de textos (escritos, orais, 

visuais, televisuais, etc) que circulam na modernidade. Todavia, não podemos nos equivocar 

no que diz respeito à relevância do assunto. Essa, aliás, é uma provocação que devemos nos 

fazer, como indica o teórico Jesús Martín-Barbero: 

 

Não só a escola, mas também o sistema educativo inteiro se nega a fazer 
perguntas como estas: que atenção estão prestando as escolas, e inclusive as 
faculdades de educação, às modificações profundas na percepção do espaço 
e do tempo vividas pelos adolescentes, inseridos em processos vertiginosos 
de desterritorialização da experiência e da identidade, apegados a uma 
contemporaneidade cada dia mais reduzida à atualidade e no fluxo incessante 
e embriagador de informações e imagens? (Martín-Barbero, 2001: 58) 

   

  A presente dissertação se propõe a contribuir nas investigações acerca dessas 

questões. 


