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Resumo

Inserido no âmbito dos estudos sobre sociologia urbana, arte e comportamento juvenil, essa
pesquisa encontra-se em andamento e objetiva descrever e analisar as manifestações da
cultura urbana entre jovens estudantes e residentes no bairro de Santa Maria, Aracaju,
Sergipe, Brasil. O objeto, portanto, do estudo ora proposto trata da observação dos
componentes estético-visuais da expressividade juvenil através de suas “performances”
cotidianas, na representação de Tribos Urbanas, tendo como referente empírico a periferia de
Aracaju, mais precisamente o bairro Santa Maria.

Palavras-Chave: Cultura urbana, juventude e identidade

Resumen
Se incluye en el ámbito de los estudios sobre la sociología urbana, el arte y la conducta de los
jóvenes, esta investigación está en curso y tiene como objetivo describir y analizar las
manifestaciones de la cultura urbana entre los estudiantes y los residentes en el barrio de
Santa María, Aracaju, Sergipe, Brasil. El objeto, por lo tanto, del estudio que aquí se propone
trata de la observación de los componentes estético-visuales de la expresividad en la
juventud a través de sus "performances" todos los días, en la representación de las tribus
urbanas, cuyo referente empírico es la periferia de Aracaju, más precisamente el barrio de
Santa Maria.

Palabras clave: Cultura urbana, la juventud y la identidad.

Inserido no âmbito dos estudos sobre sociologia urbana, arte e comportamento juvenil, esse
paper pretende abordar os aspectos da pesquisa em curso[1] que descreve e analisa as
manifestações da cultura urbana entre jovens estudantes e residentes no bairro Santa Maria,
Aracaju, Sergipe, Brasil. O objeto do estudo trata da observação dos componentes
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estético-visuais da expressividade juvenil através de suas “performances” cotidianas, na
representação de Tribos Urbanas, tendo como referente empírico a periferia de Aracaju, mais
precisamente o bairro Santa Maria.

O bairro em questão é conhecido pela sua complexa inserção socioeconômica na cidade de
Aracaju, constituindo-se em um dos mais problemáticos locais, em decorrência não apenas
do seu histórico de povoamento a partir de uma lixeira, como igualmente pela condição
“periférica” com que até hoje se mantém em relação a outros bairros suburbanos de Aracaju.

O principal de depósito de lixo de Aracaju era localizado no bairro Soledade, no município de
Nossa Senhora de Socorro, e foi transferido para a “Terra Dura” em 1985. Com efeito, a
“Terra Dura” vai aos poucos sendo caracterizada como “periferia”, não pelo critério geográfico
de estar longe do centro urbano, mas pela atribuição pejorativa que se forma sobre aqueles
que ali residem. Segundo estudo de Ewerton Vieira (2011), as causas da marginalização do
bairro podem ser atribuídas a dois grandes fatores:

“1- A política habitacional, desenvolvida no final dos anos oitenta e no
decorrer da década de noventa, removeu boa parte da população que vivia
em áreas irregulares da cidade para os conjuntos habitacionais construídos
sem infraestrutura adequada na “Terra Dura”, além de atrair outra
significativa parcela de indivíduos do interior e da própria capital que vivia em
vilas ou em outras moradias alugadas; 2- A transferência do depósito de lixo
para a “Terra Dura” contribuiu, embora de maneira perversa, com o aumento
da acessibilidade na área, mas ao mesmo tempo demarcou do ponto de vista
representacional e objetivo a marca de miséria e violência da localidade. O
depósito que foi denominado posteriormente de “Lixeira da Terra Dura” atraiu
centenas de catadores de lixo oriundos de diversas áreas da cidade, que
foram motivados tanto pelo sonho de obter uma casa própria quanto de
conseguir sobreviver dos resíduos jogados na Lixeira” (VIEIRA, 2011)

Atualmente, a configuração socioeconômica e cultural do bairro mudou substantivamente,
sobretudo a partir de uma ação conjunta do Ministério Público de Sergipe, Governo Estadual,
Prefeitura Municipal e empresas municipais que deu origem a um complexo de ações nas
áreas de educação e segurança pública. Destaque para a criação do Colégio Estadual Vitoria
de Santa Maria, que hoje abriga muitos alunos da comunidade e funciona em tempo integral,
no âmbito do projeto de centros de excelência.

É sobre essa realidade em transição que este projeto foca seu interesse de estudo, em
particular nas diversas formas de manifestações de uma cultura urbana relacionada à
juventude. Sabe-se que a cultura urbana juvenil tem como principal características um certo
sentido ritual de suas vivências cotidianas. A respeito desse caráter essencialmente
ritualístico e dramático da vida cotidiana, Clifford Geertz (1991) reafirma, dentre outros
aspectos, como os elementos estético-visuais compõem um quadro simbólico da ação
política. Dessa forma, mais do que um simples ornamento ou adorno, os componentes visuais
da vida social são reconhecidos pela importância simbólica que são capazes de reter e
expressar. Essa premissa, aplicada especificamente aos estudos sobre a cidade, foi
igualmente reafirmada por Georg Simmel (2003), em suas análises estéticas sobre as cidades
italianas. Dizia Simmel, acerca da bela Florença, que “A unidade da imagem de Florença dá a
cada um dos seus pormenores um significado mais profundo e mais amplo, só comparável ao
significado que o pormenor da obra da arte adquire ao ser integrado nesta” (2003:118).

É sobre esses “pormenores” estéticos e visuais da cultura urbana juvenil, de relevante carga
simbólica para a construção da imagem da cidade moderna e o do homem moderno, que se
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ocupa este projeto de pesquisa.

Esta pesquisa em andamento trata da observação dos componentes estético-visuais da
expressividade juvenil através de suas “performances” cotidianas, na representação de Tribos
Urbanas, tendo como referente empírico a periferia de Aracaju, mais precisamente o bairro
Santa Maria. As pessoas e a cidade estão intrinsecamente ligadas em um envolvimento
simbiótico de usos, criações e resignificados. O comportamento do jovem tem relação direta
com local em que vivem, suas expectativas, contextos familiares, sociais e políticos. É grande
o leque de fatores que envolvem suas decisões, ações e formas de se expressar no mundo
contemporâneo. O que nos chama atenção como objeto de pesquisa é a unidade dessas
expressões em ações mais ou menos sincronizadas, com padrões estilísticos e performáticos
predeterminados; são as chamadas “Tribos Juvenis”, como explica José Machado Pais:

Não é certamente por acaso que muitos grupos de jovens levam com
o apodo de Tribo. É que as suas condutas são vistas como
desalinhadas, confrontativas, exóticas. De fato, a designação de
“Tribo Juvenil” é usada para traduzir sociabilidade Juvenis que pautam
vivencias consideradas desajustadas, contestatárias, subversivas.
(2004; pp.14)

As sociabilidades que orientam essas tribos estão organizadas por normas auto-referenciais
de natureza estética e ética e que se assentam na produção de vínculos identitarios. No
entanto, essas tribos são constantemente vítimas da etiquetagem da mídia de massa, onde
os jovens são expostos ao preconceito e a ações violentas dos mais variados tipos. Rotulados
como gangs, bandos, marginais ou tribos, eles vivem quase sempre a margem da sociedade.
Vez ou outra, quando aliados a alguma manifestação considerada artística, ou esportiva, são
tolerados. Essas relações e esses comportamentos presentes cada vez mais nas juventudes
latejam nas sociedades, e em especial nos grandes centros urbanos e suas periferias:

De fato, da mesma forma que as antigas tribos se identificavam com
determinados “meio-ambientes”, também as novas tribos urbanas se
identificam com o asfalto, bairros, ruas, lugares de agrupamentos de
sociabilidades. (PAIS, 2004; pp.18)

Esses ambientes, habitados pelas “Tribos Urbanas”, e espelhados pela cidade, como apontou
Machado Pais, são extremamente importantes para as representações performáticas dos
grupos. Em alguns casos o lugar é tão importante, que sem ele a manifestação perde seu
sentido de ser.

Um lugar bastante interessante para essa pesquisa e onde podemos encontrar personagens
de diversos grupos é a escola. Local que se transforma em um verdadeiro ponto de
convergência de identidades que pulsam no dia a dia do ano letivo como partes de vários
quebra-cabeças misturados em um mesmo tabuleiro da vida social. São como cartas de um
mesmo baralho onde são jogados diferentes jogos com as mais diferentes regras norteando
as jogadas. Os limites entre esses vários grupos estão extremamente bem demarcados entre
os jovens, no entanto parecem superficialmente vistos como semelhantes ou iguais para os
de “fora”. As informações fornecidas pelos meios de comunicação de massa delineiam como
futilmente semelhantes e sem causa as manifestações do diferente. Fazer parte de uma
“tribo”, pode significar estar seguro nesse mundo de tantas possibilidades:

(...) as “tribos” geram um sentimento de pertença que assegura marcos
convivais que são garante de afirmações identitarias. Por isso, nas chamadas
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“tribos” encontramos manifestações de resistência à adversidade, mas
também vínculos de sociabilidades e de integração social. (PAIS, 2004;
pp.18)

É como se, ao pertencer a uma tribo, o jovem pudesse ao ser diferente e questionar o mundo
em que vive, ser também acolhido em um grupo de semelhantes, numa forma de
sociabilidade. É interessante observar que a grande maioria dos jovens nessa fase
conturbada da vida, encontra-se na escola. A escola é também um lugar, e esse lugar faz
parte da rotina juvenil, da rotina das tribos.

Para muitos jovens o mundo da escola parece aleatório: as avaliações são
aleatórias, os diplomas idem, o futuro “aspas, aspas”, apesar dos suportes
familiares. O mundo real da “vida verdadeira”, é cheio de incertezas. (PAIS,
2004; pp.12).

É sobre essas dimensões praticas e simbólicas da cultura urbana juvenil escolar que este
estudo tem ajustado seu foco de analise, objetivando contribuir para melhor entendermos a
vida cotidiana, as rotinas e manifestações dos jovens na cultura urbana das tribos do bairro
Santa Maria.

De forma geral a pesquisa tem objetivado descrever e analisar as manifestações mais
representativas da cultura urbana juvenil e sua inserção como recurso atrativo para o uso do
espaço urbano e envolvimento da comunidade local, tendo como referente empírico a Escola
Estadual Vitoria de Santa Maria no bairro Santa Maria, em Aracaju–SE.

Atualmente, o projeto está na etapa de levantamento histórico-documental e iconográfico das
principais representações da cultura urbana, com ênfase nas tribos urbanas presentes nas
periferias do Brasil. Para tal, foram criadas fichas de catalogação dessas representações e as
áreas do território nacional foram divididas por capitais. Posteriormente a essa fase, se
iniciará um estudo exploratório de possíveis representações das tribos urbanas no bairro
Santa Maria, utilizando a escola como local de mapeamento inicial, a descrição das
manifestações encontradas e a construção de um mapa preliminar das tribos do bairro. [iii]

Conclusões:

Embora a pesquisa esteja em sua fase inicial, pode-se observar que o estudo dos grupos
juvenis ou Tribos urbanas tem uma relevância destacada, sobretudo no Brasil, após as
manifestações públicas de 20 de julho. Muitos grupos, antes “desconhecidos”, a exemplo da
mídia Ninja, se desatacaram como aglutinadores de demandas represadas da sociedade em
geral e da juventude em particular.

Embora se reconheça que o cotidiano se constitui mediante certa rotinização, gostaríamos de
poder discutir, em outra perspectiva, de que a contingência não apenas lhe é igualmente
constitutiva como lhe é imprescindível. Desse modo, retomamos aqui a perspectiva de José
Machado Pais, quando afirma que “[...] do ponto de vista de uma sociologia do cotidiano, não
é apenas importante aquilo que fixa regularidades da vida social; é também importante
aquilo que a perturba” (2007:84).

Essa “perturbação” dos fluxos regulares da rotinização tem duplo valor heurístico para a
compreensão da vida cotidiana no contexto contemporâneo, e sobretudo quando se deseja
estudar comportamento juvenil e culturas urbanas: 1) por possibilitar o entendimento de
certas ações cotidianas que não se circunscrevem à normatividade predominante nos
contextos de vida pública; 2) por permitir compreender a dimensão profundamente
conflitante da vida urbana contemporânea e os distintos mecanismos que subsidiam as
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práticas sociais que alteram a vida cotidiana.

Nosso argumento, portanto, gravita em torno da idéia de que o cotidiano na experiência
urbana contemporânea é contingente na normatividade e imprevisível na rotinização. Mais do
que uma configuração fluida – algo como lapsos de impulsividades não esperados, em
contraposição a severidade normativa e suas respectivas condutas esperadas,.

A existência de condutas deliberadamente ambíguas que são fugidias ao enquadramento
conceitual tradicional, do tipo conduta normativa ou ação desregrada, desafiam nosso olhar e
nossa pedagogia da compreensão. Não pretendemos com essa assertiva negar inteiramente o
caráter recursivo das ações cotidianas que asseguram certas regularidades socais
necessárias. Pretende,os tão somente reafirmar que certas rupturas reincidentes que
ocorrem nos interstícios da vida pública, não põem em risco a cotidianidade – embora a
desafie –, mas ao contrário, garantem certas dinâmicas necessárias às práticas sociais
geradoras da contestação e da mudança.

Entre as tão distintas concepções teóricas que direta ou indiretamente abordam ou se
referem ao cotidiano, paira ao menos uma tendência convergente a considerar o cotidiano
como um campo da rotina. O termo não é isento de pequenas nuances conceituais. Contudo
ele normalmente é entendido, como ressalta José Machado Pais, como algo próximo à
cotidianeidade e expressa o grau de perenidade, continuidade ou mesmo de repetição das
ações diárias:

“É certo que, considerado do ponto de vista da sua regularidade,
normatividade e repetividade, o quotidiano manifesta-se como um campo
de ritualidades” (2007: 30).

Mesmo quando se reconhece que o cotidiano suporta uma espontaneidade quase imanente,
que o torna um campo de ações apenas prováveis de acontecer, não é raro o reconhecimento
subseqüente de que é desejável que o cotidiano seja, do ponto de vista das sua regularidade
normativa, algo moralmente adequado. Nesse sentido, não se nega que as ações cotidianas
possuem alternativas e possibilidades de escolha distintas daquelas normalmente esperadas,
mas também se afirma que, quanto mais essas ações se dispersam mediante escolhas
individuais e de risco, menos se pode falar em uma decisão cotidiana.

O peso que se atribui a importância dessas frações criativas de rupturas das expectativas das
ações cotidianas varia muito de acordo com a abordagem em foco. Normalmente se
reconhece que o cotidiano se expressa como campo de ritualidades, mas, ao mesmo tempo,
admite e defende uma abordagem do cotidiano que foque justamente nos interstícios fugidios
dessa cotidianidade, com o mesmo “status ontológico” com que se analisam as ações
rotineiramente previstas pela sua inserção estrutural. Essa perspectiva é obviamente
heterodoxa para as principais perspectivas que abordam ou se referem ao cotidiano, uma vez
que a ênfase que predomina é justamente sobre o caráter recorrente do cotidiano, como se
ele fosse tão somente um pano de fundo das ações sociais, crítica essa já feita por Michel de
Certeau.

Nessa direção, o cotidiano é similar à categoria “espaço” na teoria social em geral, uma vez
que igualmente essas abordagens tomam essa categoria mais como cenário passivo da vida
social, uma espécie de variável dependente seja das ações, sejam das estruturas sociais. Não
creio ser possível pensar sociologicamente a cidade contemporânea sem aludir a certas
regularidades que imprimem uma rotinização cotidiana. É conhecida a assertiva de Simmel
acerca da característica “mecânica” da vida na metrópole, em virtude da monetarização da
economia que transforma igualmente pessoas em objetos, numa espécie de engrenagem que
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corrói a individualidade. A atitude blasé a que se refere Simmel seria uma espécie de
escapismo autodefensivo a essa uniformização do cotidiano que, embora necessária, geraria
uma demasiada impessoalidade da vida urbana. Disso decorre uma inevitável reflexão: as
regularidades existem, são necessárias para assegurar o que Anthony Giddens chamou de
“segurança ontológica” ou “senso de confiança”, mas o excesso pode induzir a existência da
atitude blasé, comprometendo a estabilidade cotidiana, na medida em que atitudes
defensivas em relação ao “estranho” do tipo “comunidades destrutivas” a qual se referiu
Sennett. Atitudes individualizadas do tipo blasé incidem contrariamente às expectativas de
interação rotineira que as regularidades cotidianas deveriam ter. É nesse sentido que penso
serem necessárias as regularidades tanto quanto as irregularidades; tanto a ação
normativamente ordenada, quanto a ação contingente.

Desse modo, dado o caráter fragmentado e multifacetado da cultura urbana contemporânea,
creio não ser igualmente possível pensar sociologicamente a cidade contemporânea sem
aludir às rupturas que certas práticas sociais imprimem à vida cotidiana, tornando instáveis e
rompendo certas regularidades sociais reais ou esperadas. A discussão conceitual que dá
sustentação lógica a essa idéia é reconhecidamente um terreno movediço. O desafio não é
simples. Além de movediço, esse terreno é cheio de ondulações que mais parecem os
espaços estriados de Deleuze e Guatarri.
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