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Resumo 
 
A pesquisa é parte de um projeto inter- institucional e internacional que analisa 
concepções de jovens urbanos sobre vida e morte. No caso brasileiro, em estudos 
iniciados em 2001 e ainda em andamento, são objeto de investigação jovens entre 15 e 
24 anos, moradores da cidade de São Paulo (SP), em zonas de contraste e exclusão, sul 
e oeste. As concepções de vida e morte aparecem aqui articuladas à experimentação da 
violência e às formas de consumo cultural. Interessa-nos, particularmente, captá- las na 
análise de narrativas e de material iconográfico vinculados ao segmento investigado e, 
ainda, percebê- las em sua relação com a vivência juvenil da cidade e da 
contemporaneidade. Para atingir esse objetivo, propõe-se uma perspectiva teórica que 
concebe a juventude como categoria ao mesmo tempo universal e nômade e uma 
abordagem multimetodológica que privilegia recortes de cunho qualitativo3. 
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cultura contemporânea: imagens, mídias e novas tecnologias (produção e recepção); culturas urbanas e juvenis; livros 
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Brasil e no exterior (sborelli@pucsp.br). 
Rosamaria Luiza (Rose) de Melo Rocha é professora do Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM 
e da PUC-SP. Doutorou-se em Ciências da Comunicação pela ECA/USP e fez seu pós-doutoramento em Ciências 
Sociais na PUCSP (rlmrocha@uol.com.br). 
Rita Alves Oliveira é Doutora em Antropologia e pesquisadora do Centro Universitário SENAC de São Paulo e do 
Departamento de Antropologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil (ritacao@uol.com.br).  
3 “Jovens urbanos: concepções de vida e morte, experimentação da violência e consumo cultural” 
(www.pucsp.br/projetojovensurbanos) está vinculada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais 
(PUCSP), foi financiada pela FAPESP e é parte integrante de uma rede internacional de pesquisadores. Compõem a 
equipe brasileira, em 2006: Profa. Dra. Silvia H. S. Borelli (Coordenadora – PUCSP/SENACSP); Profa. Dra. 
Rosamaria L. M. Rocha (Coordenadora – PUCSP/ESPM); Profa. Dra. Rita C. A. Oliveira (PUCSP/SENACSP); 
Euzebio S. Silva (PIBIC/CNPq); Tais Rodrigues da Silva (PIBIC/CNPq) e Cyntia Calhado (PIBIC/CNPq). 
Participaram, também, da primeira etapa da pesquisa (2001-2004) as pesquisadoras: Dra. Gislene Silva (UFSC); Dra. 
Josimey C. Silva (UFRN); Dra. Rosana L. Soares (ECAUSP). 
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Corpo do trabalho 
 
 
1) Origens: proposta colombiana 
 

• pesquisa proposta, em 2001, pelo DIUC (Universidad Central de Bogotá) 
em articulação com mais cinco instituições 

• sediada, no Brasil, na Faculdade e no Programa de Estudos Pós-
graduados em Ciências Sociais (PUCSP) 

• financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) 

 
2) Metodologia e Pesquisa de Campo: abordagem multimetodológica 
 

• mapeamento conceitual (delimitação de eixos analíticos 
multidisciplinares) 

• diferentes instrumentos de pesquisa de campo (questionários 
estruturados; entrevistas em profundidade; observação etnográfica; 
grupos de discussão) 

• locus variados de coleta de dados (bairros de contraste e exclusão, pontos 
de origem, fluxo e cruzamento) 

• montagem de bancos de dados diversificados: imagéticos, sonoros e 
clipping 

 
 
3) Resultados Obtidos 
 

3.1. Jovens urbanos/Juventude  
 

?  ser jovem é responder por inserções singulares e experimentar, de forma 
conflituosa: 

 
• a hierarquia de classes 
• as desigualdades sociais 
• a exposição à violência 
• as condições de gênero e etnia 
• o acesso ou exclusão ao consumo cultural  

 
?  responder a certos substratos universais como: 

 
• conflitos intergeracionais 
• padrões de linguagem próprios 
• rebeldia, heroísmo e aventura 
• adesão ao movimento e ao jogo 
• ligação ao presente e rejeição ao passado: recusa da experiência 
• auto-realização e exaltação da vida privada 
• ideal de beleza, amor e felicidade 
• juvenilização e longevidade juvenil (MORIN, 1984) 
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Nomadismo 
 
?  perceber-se situado em mundo “estranho/estrangeiro”(MAFFESOLI, 2000) 
 

• Espacial: deslocamento espacial e geográfico: (des)espacialização 
(MARTIN-BARBERO, 1998) 

 
“gosto de circular pela cidade e descobrir novos lugares e pessoas” (A.I.U. 18-24; 
F/ZO)  
 

• Temporal: viver tempos de passagem, alternância momentânea, 
simultaneidades: (des)centramento 

 
“só conheço a cidade quando me perco...” (M.L.A. 18-24; F/ZO)  
 

• Sensorial: absorver fluxos, filtrar, aparar, equacionar “chocs” 
(BENJAMIN, 1989); vida cotidiana tensa e intensa (relação com a 
cidade e com as tradicionais e recentes mídias): total zapping 

 
“sempre estou lendo um jornal, assistindo a TV, procurando notícias da internet...” 
(R.R.A.M. 15-17; F/ZO) 
 
“faço teatro; fiz um ano de violino; fiz reciclagem de papel e silk screen; mexo com 
computador e dou aula de informática, gosto de montar sites e dou aula de tapeçaria 
artesanal... sou muito ligado com som, música e videogame” (A.M.J. 18-24; M/ZS) 
 
 
Diferenças de Classe, Trabalho e Moratória Social 
 

• jovens, principalmente os de inserção social privilegiada, têm 
permanecido na casa dos pais por mais tempo do que as gerações 
anteriores  

 
• principais motivos para a busca de trabalho: ajudar em casa; comprar 

suas próprias coisas; ser independente 
 

• tendência para jovens da zona oeste: começam a trabalhar após os 18 
anos 

 
• tendência para jovens da zona sul: ingressam no mercado de trabalho 

mais cedo, entre 15 e 17 anos 
 

• moratória social: um dos fatores de explicitação das diferenças entre 
classes sociais e de manifestação de contrastes e exclusões que separam 
jovens moradores dos bairros de zonas sul e oeste 

 
 
Temporalidades 
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• presente: aqui e agora 

 
“não viver com a cabeça no passado ou com a cabeça no futuro; viver 100% a cada momento; 
eu “tô aqui’,  tenho que estar aqui” (A.I.U. 18-24; F/ZO) 
 
“ser jovem é curtir o momento; se posso me divertir hoje, porque vou deixar para depois?” 
(A.M.J. 18-24; M/ZS)  
 

• futuro: parece não ter vida própria 
 
“futuro? não penso, vivo como se fosse o último dia; passo tudo que tenho que passar num dia, 
não sei se no outro vou estar viva; não penso no futuro não; o presente, deixo acontecer” (P.S.B. 
15-17; F/ZS) 
  

• passado : precisaria ser esquecido 
 
“passado? foi bom, mas deixa ele lá, entendeu, prefiro não lembrar” (R.B.S 18-24; M/ZO)  
   
 
?  constata-se, entretanto, a existência de um cotidiano permeado pela  
“multiculturalidade temporal” 
 
“o que é o tempo presente? o que eu estou vivendo agora / e o futuro? / o que quero conseguir / 
e o passado? / o que já foi de ruim” (A.M.J. 18-24; M/ZS) 
 
 

3.2. Experimentação da Violência 
 
?   pressupostos 
 

• violência é ato social e dinâmica simbólica 
• sua percepção envolve produção imagética e imaginária 
• nota-se uma simbiose mídia/sociedade na percepção e na propagação da 

violência 
• jovens percebem e se posicionam diante deste contexto 

 
Violência e cotidiano urbano 
 
?   a cidade é percebida como matriz de vivências violentas: 
 
“É o que acontece hoje em dia, é com o que a gente convive. Trabalho, estudo, violência e lazer. 
Acho que toda pessoa em sua vida tem esse ritmo em cada cidade aonde mora. [São Paulo é] 
adrenalina. Saio para me divertir com aquela adrenalina pois eu não sei se irei voltar vivo. É a 
mesma coisa de estar numa montanha russa velha que não sabe se irá quebrar quando for 
passar” (A.M.J. 18-24;  M/ZS) 
 

• em sua dinâmica de velocidade, disparidade e consumo (estimulado e 
inviabilizado) 
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• no modo como nela se articulam a experimentação do lazer, as dinâmicas 
grupais e o tensionamento de relações familiares 

 
Violência e risco 
 

• a violência gera desconfiança e suspeição, tanto no que diz respeito às 
atividades de coação e controle, quanto no trato com o sentimento de 
insegurança e ameaça tácita 

 
“Viver assim é muito ruim, muito ruim mesmo. Eu não tenho segurança. Pra você ter idéia, 
chego com meu carro aqui, moro exatamente nessa pracinha, eu chego, antes faço a volta, fico 
olhando pra ver se não tem alguém. Para você chegar num lugar em que você não tem segurança 
na sua casa é horrível. Eu saio pouco. Sou super medrosa, é horrível. Também aqui no bairro 
você não pode ostentar muito, você não pode chegar com um carrinho zero, andar com sua 
bolsinha de lado, com o nariz empinado e não olhar para ninguém. Não pode, você tem que 
cumprimentar todo mundo, tem que ser a amiga de todo mundo” (M.G. 18-24; F/ZS) 
 

• violência pode se associar a atividades de lazer: seja na propulsão a uma 
cultura do risco, seja no exercício de uma socialidade que acirra a 
intolerância à diversidade 

 
Violência, mídia, sociedade  
 

• os jovens são críticos em relação à participação da mídia na construção 
de modos de ver a violência e nos mecanismos que adota de reforço a 
estereótipos 

 
“A mídia fala da violência excessivamente sem apontar perspectiva, sempre colocando 
culpados. Enfocam porque atingiu a elite. As pessoas que controlam a mídia não estão 
preocupadas com a distribuição de renda, não estão preocupadas com democracia. Elas estão 
com medo. O morro está se armando e a elite teme isso, teme que aconteça alguma coisa. 
Porque as [outras] pessoas estão com muito mais medo de perder o emprego do que de tomar 
um tiro” (P. A. 15-17; M/ZO) 
  

• a mídia, em contrapartida, é referência utilizada em narrativas de 
interpretação dos fenômenos de violência 

 
Vítimas e protagonistas 
 

• jovens se percebem e percebem a outros jovens como vítimas da 
violência urbana 

 
• jovens tendem, ao elaborar suas narrativas, a perceberem “outros jovens” 

como protagonistas da violência 
 
 

3.3. Consumo Cultural 
 

• escolhas e apropriações simbólicas 
• aquisição e uso de mercadorias 
• espaço para pensar, refletir 
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• constituinte do imaginário juvenil 
• base para compreender suas representações e concepções de vida e morte 
• importante na definição dos estilos de vida e na estruturação das 

narrativas juvenis 
 
Consumo simbólico e vivência urbana 
 

• cotidiano que cultua o movimento físico e a circulação constante em 
busca das atividade de lazer 

• na zona oeste: circulação pela cidade toda 
• na zona sul: pelos bairros da região 

 
Quarto de dormir 
 

• espaço de intimidade e autonomia 
• território de definição das subjetividades 
• principal atividade: ouvir música 
• música: tradução do momento emocional 

 
“eu gosto bastante de música, acho que todo momento quando você está brava, quando você 
está triste, quando você está alegre, tudo tem uma música que encaixa, mesmo pra te deixar 
mais triste ainda” (R.R.A.M. 15-17; F/ZO) 
 

• letras de música: preferência pelas músicas brasileiras 
 
“em primeiro lugar, eu só gosto de música brasileira, porque eu só gosto de música que eu possa 
cantar”(L.M.A. 18-24; F/ZO) 
 
 
Consumo, exclusão, desigualdade  
 

• percepção acentuada sobre as dinâmicas de exclusão social e 
desigualdade econômica 

• crítica à sociedade de consumo 
• desejo de inclusão sócio-cultural: acesso a bens materiais e simbólicos 

 
 
Consumo e novas sensibilidades 
 
?   Internet 
 

• espaço de convívio social e fonte de informações; absorção da atenção, 
perda da noção do tempo 

• na zona sul: pouca relação com computadores e acesso regular à rede 
 
?   Jogos eletrônicos, RPG 
 

• viver no limiar real/virtual impulsionados pela imaginação; adoção de 
diferentes personalidades com a restituição de antigos temas lendários e 
mitológicos 
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“procuro algo diferente e até mesmo irreal, sei que aquilo não é real, mas eu me divirto. Se 
estou num jogo de guerra sei que não é aquilo que está realmente acontecendo e mata uma 
pessoa facilmente ou dirige um caso. Sabe que não é aquilo. Mas se diverte e se imagina ali 
dentro” (A.M.J, 18-24, M/ZS). 
  
?   Televisão 
 

• Bastante criticada; ocupa, entretanto, boa parte do tempo livre doméstico 
• na zona sul: importante pela ausência de outras atividade de lazer 

 
“meu lazer é televisão, praticamente isso, o único lazer que eu tenho praticamente” (MG, 18-24, 
F/ZS). 
 
 
Consumo e estilo pessoal 
 

• estilos de apresentação visual e vestimentas: considerados expressões 
singulares, pessoais 

• estilo próprio: criação de estratégias de aquisição como alternativa às 
imposições das mídias e homogeneizações 

• corpo: adequação aos padrões de beleza mais como rendição e menos 
como contraposição (tatuagem, piercing, cirurgias plásticas, bulimia) 

 
 

3.4. Experiências urbanas e concepções juvenis de vida e morte 
 

• confirmação do quão complexa, intensa e conflituosa é a experimentação 
juvenil do espaço e tempo urbanos 

• são inúmeros e por vezes paradoxais os sentimentos desenhados a partir 
do que seriam, para alguns destes jovens, as demarcações que a vida 
metropolitana confere a sua existência, a sua sobrevivência e a tudo 
aquilo que, grosso modo, poder-se-ia incluir no plano dos seus desejos e 
expectativas 

• trata-se de perceber como a vivência urbana interage com as concepções 
juvenis de vida e de morte, em suas expectativas de futuro e no modo 
como vivem seu presente e seu passado, inclusive na maneira como, 
nesta perspectiva, agenciam suas perdas e conquistas 

 
4. Pesquisa hoje  
 

• atualização dos dados de campo 
• atualização de dados macro 
• alimentação dos bancos imagéticos e criação de banco sonoro 
• produção de material para divulgação científica 
• formação permanente de jovens pesquisadores 
• relacionamento com parceiros nacionais e internacionais (consolidação 

de convênios inter- institucionais e internacionais) 
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