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Resumo 

 

Analisar as culturas juvenis e os modos através dos quais os jovens vivem suas vidas, sonham seu futuro e compreendem seu passado está 

acompanhada de uma hipótese: ela nos fala da relevância da comunicação como estratégia expressiva e como recurso teórico fundamental nos 

modos de narrar as experiências juvenis, seja nas interpretações de si e dos outros, seja na maneira como vêm sendo representados em diferentes 

instâncias sociais. A metrópole é suporte por meio do qual se faz circular uma miríade de linguagens juvenis. Essa perspectiva fica evidente na 

pesquisa etnográfica que dá base a este livro. Quando abordados diretamente em seus lugares de encontro e de fluxo os jovens entrevistados 

apontam as dimensões cultural/comunicacional de sua existência, percebendo o potencial de comunicação de seus corpos e dos espaços que 

freqüentam, neles deixando a inscrição de suas marcas. 
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