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Resumo 

Este artigo propõe uma análise sucinta das produções identitárias e das redes 
agenciadas por moradores e ativistas das periferias, no intuito de compartilhar algumas 
inquietações de pesquisa, no entendimento do autor, metodologicamente pertinentes. 
Antes, porém, perpassará um breve histórico da formação de localidades periféricas 
de Porto Alegre, destacando a diferenciação desses territórios junto à manutenção de 
alguns aspectos das desigualdades sociais que os constituem. 
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Abstract: 

This article offers a succinct analysis of the identity productions and the networks 
in which dwellers and activists of peripheral areas act, with the purpose of sharing some 
research concerns which are methodologically pertinent from the author’s point of view. 
But it first sketches a brief history of the formation of peripheral areas in Porto Alegre, hi-
ghlighting the differences of these territories along with the maintenance of some aspects 
of the social inequalities that constitute them.
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ITINERáRIoS VERSADoS: 
REDES E IDENTIzAçõES NAS PERIFERIAS  

DE PoRTo ALEGRE

Leandro Rogério Pinheiro  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS 

o convite para tratar de redes, pertenças e modos de ser, conforme 
sugeria o título da conferência1, por mais próximo do que se propõem as 
pesquisas que tenho conduzido nas periferias de Porto Alegre, lança já de 
princípio a necessidade de uma contextualização dos esforços que temos 
realizado em campo, sumamente incursões de pesquisa qualitativa. 

A aproximação aos cotidianos produzidos em localidades de perife-
ria dispõe questão importante sobre a pluralidade das redes sociais, so-
bre a variável intensidade das identificações e sobre as dificuldades em 
delimitarmos modos de ser. Essa ressalva é importante; as caracteriza-
ções que possam ser apresentadas não deixam de compor uma produção 
discursiva que, mesmo sensível à plausibilidade das inferências que en-
fatiza, não pode perder de vista o quão diverso podem ser as malhas re-
lacionais que os sujeitos constituem, embora vivendo sob uma mesma 
delimitação topográfica.

Se nos voltamos aos bairros situados em áreas de divisa municipal, 
por exemplo, a densidade populacional e a regularidade dos fluxos migra-
tórios pendulares comuns a regiões metropolitanas estabelecem ritmos 
de interação e circulação e influem na formação de territorialidades e na 
disposição das pertenças. Neste sentido, a alusão a vínculos comunitá-
rios ou a uma identidade local unitária, muitas vezes evocados entre mo-
radores de tais localidades, constitui-se desde um tipo de narrativização 
do lugar que, a uma só vez, indicia a aproximação ou vinculação a uma 
rede sócio-histórica específica e/ou aos agenciamentos operados pelos 

1 Conferência “Itinerários versados: redes, pertenças e modos de ser nas periferias de Porto 
Alegre”, vinculada à programação do 5º Ciclo de Estudos: Metrópoles, Políticas Públicas 
e Tecnologias de Governo – a centralidade das periferias brasileiras (22/03 a 01/06/2017), 
organizado pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU.
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sujeitos, conforme se interpõe a necessidade de singularização nos 
diálogos.

Ademais, em contextos de significativa diversificação social e ampla 
circulação informacional, tal como se constituem as cidades contemporâ-
neas, os modos de identificação podem sofrer inflexões. Vale lembrar o 
que dizia Alberto Melucci sobre a produção de identidades:

Poder-se-ia definir identidade como a capacidade reflexiva de produ-
zir consciência da ação (isto é, representação simbólica da mesma) 
além dos seus conteúdos específicos. A identidade transforma-se 
em reflexividade formal, capacidade simbólica, reconhecimento da 
produção de sentido no agir. (Melucci, 2001, p. 89).

Para além de uma situação supostamente estática de delimitação de 
atribuições, a identidade configura-se como um processo e um campo, 
em que se atua conforme os vetores de identificação/reconhecimento. 
Mencionando que talvez fosse mais adequado falarmos de “identização”, 
Melucci define a identidade mais como ação do que como uma situação 
(2001b). A apropriação de tal referente se assenta, aqui, sob a hipótese 
analítica de que se, de um lado, as relações sociais levam suas dinâmicas 
de regulação e controle ao cotidiano e à mobilização dos desejos individu-
ais, de outro, as mudanças e riscos produzidos no curso da modernidade 
(crise ambiental, globalização, TICs, etc.) e os recursos informacionais 
facultados aos sujeitos neste mesmo cenário podem potencializar dinâmi-
cas reflexivas em práticas e filiações. Assim, pode-se operar na elabora-
ção de enunciados que disputem a definição de sentidos ou, pelo menos, 
experiencia-se certo autoconfronto com as ambivalências de nosso tem-
po, como afirma Ulrich Beck (2012).

Seria esse, ademais, o contexto da produção identitária conduzida 
enfaticamente ao âmbito da individuação. Recorrendo a Danilo Martuc-
celli, vivê-la-íamos na diversificação dos percursos biográficos possíveis 
e desde a governamentalidade capitalista, na responsabilização individu-
al pelas práticas e suas consequências: ao lado (e na fronteira) do disci-
plinamento, o conclamar das habilidades peculiares do indivíduo na reali-
zação de um projeto para si, ao qual se associa a prescrição da 
necessidade de participação, autonomia, independência, autenticidade 
(Martuccelli, 2007). A provocação, então, é para que nos debrucemos à 
busca de operadores analíticos para a compreensão das formas pelas 
quais os indivíduos se constituem na relação com aspectos que perpas-
sam a socialização na coletividade: uma relação que concerne à produ-
ção de identificação, mas que, para este autor, precisa ser problematiza-
da aquém e além das identidades sociais.
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 Daí a inspiração para que inventariemos itinerários para, em um 
esforço de contextualização, compreender os diferentes desafios expe-
rienciados e as redes narrados pelos sujeitos como formas de construção 
de seus espaços de possíveis numa malha relacional bastante densa e 
diferenciada, como é o caso das periferias metropolitanas. Não obstante, 
as diferenciações de gênero e étnicas e as condições materiais e culturais 
sejam marcadores importantes na delimitação dos espaços de ação de 
moradores de localidades periféricas, reflexividades identitárias e interpe-
lações por individuação-singularização também perpassam as relações 
sociais em tais locus.

Ainda que os aparatos institucionais modernos se instaurem de for-
ma insuficiente, quando não episódica, as apropriações daqueles que 
Certeau (2011) denominou certa vez como sujeitos de astúcia e táticas, 
indiciam escrituras urbanas e usos tecnológico-informacionais que diver-
sificam os recursos de suas enunciações. Diferentes níveis de acesso a 
recursos materiais e culturais, filiações étnicas e/ou de gênero, vincula-
ções partidárias, pertencimentos comunitários, etc. compõem um panora-
ma de narrativizações identitárias e, em articulação, de mobilização e 
trânsito, que é difícil delimitar. Considero pertinente, assim, que tomemos 
as pertenças a partir de vetores de tensionamento, procurando realçar 
elementos desde os quais percebemos os sujeitos se situarem em uma 
constituição que, em geral, é relativamente aberta e múltipla.

Para seguir nessas problematizações, proponho uma análise sucinta 
das produções identitárias e das redes agenciadas por moradores e ati-
vistas das periferias, no intuito de compartilhar algumas inquietações de 
pesquisa que entendo metodologicamente pertinentes. Antes, porém, tra-
rei um breve histórico da formação de localidades periféricas de Porto 
Alegre, destacando a diferenciação desses territórios junto à manutenção 
de alguns aspectos das desigualdades sociais que os constituem.

Periferia? Afinal, com quem se fala?

1.1 Algumas palavras sobre a produção social dos territórios

‘Periferia’ se tornou um desses termos de uso comum hoje em dia; 
quando se fala nela, em geral e sem que seja necessário discuti-lo obriga-
toriamente, parece que comungamos certo entendimento, e poderíamos 
evocar, aqui, imagens de contextos com moradias semiacabadas, em 
condição precarizada pela existência insuficiente de equipamentos e ser-
viços públicos; casas pequenas situadas junto a ruas estreitas, sem pré-
via planificação, algumas vezes em regiões fisicamente distantes dos 
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centros urbanos. Aqueles lugares onde nem sempre estivemos, mas que 
tentamos nominar e distinguir no horizonte da urbe.

Se há, de uma parte, a construção de sentidos desde essa noção e 
a produção de discursivos com vistas a designar tais espaços sociais (e, 
por certo, também disputamos sua enunciação de alguma maneira), resi-
de aí certa potência, a de um ponto de partida para conhecermos algumas 
realidades e os sujeitos que as constituem cotidianamente; para um ten-
sionamento do próprio nome e do que carrega. Ao tomarmos os bairros 
onde são constatados os maiores índices de vulnerabilidade social e vio-
lência em Porto Alegre, há grandes contingentes populacionais, algumas 
vezes superiores às populações de muitas cidades gaúchas. Este já é um 
aspecto a interpor-nos perguntas pela densidade e pela diversidade que 
configura as relações em tais territórios.

A formação desses núcleos tem antecedentes em políticas de plani-
ficação e higienização da cidade no início do século XX, que removiam as 
populações mais empobrecidas, residentes em cortiços, para as bordas 
do centro. Sua constituição ganha vulto conforme as políticas de governo 
e o crescimento industrial influem nos fluxos migratórios campo-cidade2, 
sobretudo a partir da década de 1940, sendo o êxodo rural entre os anos 
1960 e 1970 o fator mais expressivo do crescimento de localidades peri-
féricas (como em outras capitais brasileiras).

A formação dessas localidades, gestadas entre as ações do capital 
imobiliário, do poder público e das populações empobrecidas que as ha-
bitavam/habitam, guarda relação com a lógica de apropriação do espaço 
e distribuição de riqueza na sociedade (Moura, 1996). Compondo a urba-
nização das metrópoles, este cenário foi, aliás, disparador de pesquisas e 
análises que, a partir dos anos 1960 sobretudo, problematizavam as con-
dições de marginalização populacional associado ao crescimento das 
metrópoles no Brasil e na América Latina.

A noção de “marginalidade” se referia a populações que passavam a 
residir em localidades constituídas à margem do corpo urbano tradicional, 
na maioria dos casos, em condições infraestruturais inferiores aos pa-
drões estabelecidos para a região urbana central. Maolino (2005) comen-
ta, neste sentido, que se opunham duas grandes vertentes teóricas: uma 
visão dualista, que concebia o segmento marginal como parte passível de 
integração aos setores desenvolvidos, mediante adoções de políticas pú-

2 Aqui, poderíamos citar a formação das chamadas “vilas de malocas”, referência pejorativa 
a áreas de moradias precarizadas existentes entre os anos 1950 e 1960 em Porto Alegre 
(Sommer, 2011). Estas serão alvo de ações de remoção efetivadas pelo poder público e, no 
final dos anos 1960, praticamente deixarão de existir nas imediações do centro histórico da 
cidade.
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blicas; e outra que se erigia na análise das condições de integração peri-
férica de trabalhadores à produção capitalista, compreendendo-a como 
parte da configuração do modo de produção. Embora esta classificação 
não resuma as nuances das análises referidas à marginalização, cuja ca-
racterização não caberia nesta sucinta análise, ela nos sinaliza para as 
preocupações que circundavam os contextos em discussão aqui. E, vale 
lembrar, é neste cenário que a noção de “periferia” ganha expressão tam-
bém, como uma das maneiras de designar contingentes de trabalhadores 
marginalizados no acesso a recursos sociais da cidade.

De outra parte, cabe assinalar que os anos 1970 e início dos 1980 foi 
período de forte mobilização de moradores por melhorias das condições 
de infraestrutura nesses bairros. Não raro, as organizações criadas nes-
ses contextos, sejam elas políticas ou recreativas, reúnem atividades di-
versas, conforme as demandas comunitárias, o desejo dos gestores/fun-
dadores e as necessidades de manutenção financeira. No curso das lutas 
impetradas, associações de moradores, escolas de samba, clubes de fu-
tebol concorrem para criação de narrativas identitárias associadas à no-
ção de “comunidade”, ora para destacar laços de reciprocidade entre vizi-
nhos, ora para unificar e distinguir aquelas localidades desde uma história 
de conquistas que cria marcadores cronotópicos, sinalizando para um 
“antes” e um “depois”, “ausências” e “conquistas” (Lindón, 2016).

Em relação à enunciação da “comunidade”, é importante termos em 
conta, como assinala Bauman (2003), que não falamos do sentido estrito 
da vivência de entendimento comum e/ou de referencialidades normati-
vas tácitas e totalizantes; seria mais prudente considerar a produção de 
identidades frente ao tensionamento do que se entendia e almejava como 
relações de convívio necessárias, a evocar a comunidade como origem 
ou condição3. A existência de memórias em comum, de laços de recipro-
cidade ou mesmo de condições semirrurais em alguns dos recantos em 
que foram desenvolvidas as localidades de periferia podem inspirar tal 
compreensão (sobretudo se consideramos a experiência cultural de mo-
radores advindos por êxodo rural). Porém, quando a experiência periféri-
ca se erige de forma massiva, dá-se na interdependência com o “centro” 
produzido sócio-historicamente, dadas especialmente nos fluxos de tra-
balho e nas disputas por melhores condições de vida nos marcos de uma 
vida urbana e de suas promessas de modernização.

Voltando à categoria “periferia”, esta terá, contudo, seus usos acadê-
micos secundarizados nos anos 1990. A polarização de que ela era tributá-

3  Bauman (2003) refere ainda que a busca contemporânea da ‘comunidade’ se associa mais 
claramente a um desejo de segurança em tempos incertos, instáveis, violentos.
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ria, a relação “centro-periferia”, corporificada fisicamente em áreas urbanas 
diferenciadas e distantes, fora reconfigurada na medida em que as cidades 
passaram a comportar múltiplas centralidades, por conta da criação de nú-
cleos habitacionais diversos, sendo que as formas de segregação socioes-
paciais se dispersavam em diferentes territórios (Santos, 2009).

É preciso considerar tanto o crescimento e alastramento da urbe 
quanto a implantação de condomínios de classe média em bairros afasta-
dos das áreas centrais antigas (e os equipamentos públicos e serviços co-
merciais que os acompanham), onde dividem espaço com segmentos po-
pulacionais vulnerabilizados. Noutras situações, centralidades gestadas na 
diversificação das comunidades nominadas como periféricas, por conta da 
conquista de recursos públicos de maneira desigual e fragmentária. o trân-
sito por Porto Alegre é ilustrativo neste sentido, a nos mostrar cenários cuja 
conformação e cujo crescimento dispõem lado a lado localidades bastante 
desiguais em quase todas as regiões. Se observarmos o mapa da cidade, 
podemos verificar que os bairros mais empobrecidos estão em diferentes 
partes, em convívio com populações mais abastadas. Em alguns casos, é 
possível visualizar que tais localidades são contíguas, estendendo-se de 
áreas de divisa a de morros, atravessando o município.

Em relação à topografia do município, enfim, temos por periféricas 
regiões constituídas conforme o alastramento e densificação metropolita-
na, sendo sua disposição geográfica cambiante à medida que sua popu-
lação era/é deslocada para regiões mais distantes e/ou com infraestrutura 
urbana frágil ou inexistente, segundo atuavam/atuam os fluxos em busca 
de trabalho, as pressões do mercado imobiliário, os movimentos de se-
gregação entre moradores4 e as intervenções do poder público.

1.2 A esboçar um panorama no presente: vulnerabilidade social, diversi-
dade e multilocalização

Conforme os parâmetros adotados, podemos encontrar semelhan-
ças entre as situações das diferentes localidades chamadas ‘periféricas’. 
A periferização inclui a fragilização dos capitais econômicos e culturais de 
segmentos populacionais numericamente expressivos, seja porque os 
aloca em relações exploratórias e de insuficiência no acesso a equipa-
mentos públicos e recursos socialmente produzidos, seja porque deslegi-
tima ou “invisibiliza” os esforços e saberes produzidos por grupos identi-
tários lá situados. os históricos de remoção (mais ou menos deliberada) 
de populações empobrecidas, com destaque ao contingente negro, as 
migrações por necessidades laborais ou pressões do mercado imobiliário, 

4 Rosa (2014) destaca registros de reclamações e pedidos de despejo de moradores na 
Colônia Africana que ganhavam conotações racializadas em detrimento de famílias negras.
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a afluência desigual a tecnologias sociais e serviços básicos de qualidade 
são parte desse processo; e as discriminações atualizadas por diferencia-
ções socioespaciais, étnicas e, é bom frisar, de gênero também compõem 
o cenário de precarizações.

Seguindo descritores dos censos do IBGE, tomemos quatro bairros 
considerados periféricos em Porto Alegre: Bom Jesus, Lomba do Pinhei-
ro, Mario Quintana e Restinga. Todos têm histórico de crescimento popu-
lacional expressivo nos anos 1960-70 por conta de fluxos migratórios re-
sultantes de êxodo rural ou de deslocamentos de moradores entre regiões 
do município. Considerando séries estatísticas publicadas pelo observa-
tório da Cidade de Porto Alegre (oBSERVAPoA, 2015) com base nos 
censos populacionais, uma análise comparativa evidencia que estas loca-
lidades estavam entre as mais vulnerabilizadas do município (sem ponde-
rar, aqui, as diferenciações internas aos bairros). os índices educacionais 
(analfabetismo, anos de estudo dos responsáveis por domicílio, abando-
no escolar, IDEB) demonstram acessos fragilizados à instituição escolar, 
com destaque ao abandono do ensino médio, que chega a ser o dobro ou 
quase o triplo do índice municipal (10,5% para Porto Alegre e 29,6% no 
bairro Lomba do Pinheiro). os dados para número de “domicílios pobres” 
são os indicadores que sinalizavam de maneira mais aguda as desigual-
dades de ordem material (9,8% para a cidade e 31,1% para o bairro Mario 
Quintana, por exemplo). Agregue-se a isso a constatação de que o aces-
so a recursos sociais (destacadamente, ao trabalho e à renda) é precari-
zado se observamos os números para a população autodeclarada negra 
e, nesta, para as mulheres (Marcondes, 2013), sendo que, nos bairros 
mais empobrecidos, a população negra é expressivamente maior5. Nes-
tes territórios, os índices de violência também realçam precarizações his-
tóricas: é onde se observam mais homicídios por armas de fogo (o indica-
dor de ‘homicídio juvenil negro’ é de 58% em Porto Alegre, enquanto 
chegava a 72,7% na Restinga, por exemplo).

Aludindo segregações socioespaciais e discriminação étnica, as fi-
guras abaixo podem ser ilustrativas de certa territorialização das perife-
rias em Porto Alegre atualmente. Destaca-se a aproximação entre áreas 

5 Vale registrar, são citados como territórios negros antigos: Areal da Baronesa, Ilhota (am-
bos no que hoje conhecemos como bairro Cidade Baixa), Colônia Africana (atuais bairros 
Rio Branco, Bom Fim e Mont’Serrat) e Três Figueiras. E, na atualidade: Comunidade Luiz 
Guaranha (Quilombo do Areal); Quilombo da Família Silva (remanescentes da Colônia Afri-
cana – no bairro Três Figueiras); Quilombo da Família Fidélix (antes Ilhota); Quilombo dos 
Alpes (bairro Cascata). Dados censitários indicam habitação especialmente em: Bom Jesus 
(40,68%), Mário Quintana (38,62%), Restinga (38,50%), Cel. Aparício Borges (35,68%), 
Cascata (34,75%), Santa Tereza (34,42%), São José (33,5%), Lomba do Pinheiro (32,9%), 
Jardim Carvalho (31,32%), Serraria (30,62%) e Farrapos (30,6%).
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de aglomerados subnormais e os locais de concentração de população 
autodeclarada negra. observada junto aos índices citados acima, dese-
nha-se a confluência de diferentes aspectos de desigualdade:

Figura 1 – Contraste entre as distribuições de aglomerados subnormais e habi-
tantes autodeclarados negros em Porto Alegre. 

Fonte: Mapas observaPoa, conforme Censo IBGE 2010.

No entanto, se marcadores econômicos, culturais, étnicos e de gê-
nero são importantes para interpretarmos as periferias; se é possível per-
ceber marcas comuns de uma história de inclusões precarizadas, como já 
aludido antes, a disposição geográfica de cada localidade apresenta rela-
ções diferentes com o centro político municipal e com outros bairros, con-
forme a proximidade, as circunstâncias de conurbação e os fluxos migra-
tórios pendulares existentes no município e na região metropolitana. 
Ademais, as experiências dos citadinos de tais territórios se constituem 
desde diferenciações socioespaciais internas variadas e demonstram or-
ganização política e cultural distinta, conforme se estabelece estratifica-
ção das regiões nominadas como periféricas.

Chegando ao cotidiano, podemos observar territorialidades distin-
tas em cada localidade. Em expressões como “lá em cima” ou “lá embai-
xo”, por exemplo, pode-se indiciar mais que uma divisão topográfica, 
distinguem-se níveis socioeconômicos em uma malha relacional. Em 
depoimentos empáticos e solidários em relação aos mais empobreci-
dos, moradores indiciam diferenciações entre as pessoas residentes no 
mesmo bairro.



Cadernos ihU ideias • 11

A diversidade também se expressa nas formas de experienciar a 
identificação com aqueles lugares. Há aqueles que transitam entre o bair-
ro e o centro histórico, enquanto outros pouco saem de suas localidades; 
alguns criaram redes de circulação e sociabilidade entre diferentes territó-
rios (na cidade, na região metropolitana, no país) e fazem da condição 
periférica uma pertença comum e mote de seus enunciados; e há quem 
perceba desigualdades, mas não interprete seu lugar e seu cotidiano des-
de a noção de “periferia”, lembrando-nos de que esta é também construc-
to relacionalmente produzido.

o cotidiano por “lá” desenha, além disso, um quadro de práticas 
distintas a constituir as experiências dos sujeitos. Conforme ocupam os 
dias entre suas atividades e suas sociabilidades, configuram espaços 
de relação que fazem da urbe um lugar singularizado para vivências e 
pertenças variadas; espaços de ação que atravessam contextos, articu-
lam periferias ao “não periférico”, e, embora se realizem em um mesmo 
território vicinal, nem sempre proporcionam encontros entre os morado-
res do que nós, observadores, podemos denominar uma mesma “comu-
nidade”. Tais realidades demandam-nos o reconhecimento de sua con-
dição diversa e caleidoscópica e uma abordagem topológica das 
relações que as constituem.

Para “ir à periferia”, enfim, seria recomendável reconhecermos 
que, ao adentrarmos territórios socialmente vulnerabilizados, que não 
raro são estigmatizados como localidades homogêneas, encontrare-
mos condições de vida distintas e modos diversos de concretização do 
cotidiano. Desta forma, os parâmetros que possamos adotar na com-
paração do acesso histórico a recursos que produzimos socialmente 
são apenas o ponto de partida de uma contextualização relacional, 
para, então, refletirmos sobre as práticas e reflexividades que são 
construídas naqueles cenários.

Se desejamos manter o constructo para designar contextos de con-
fluência de múltiplas desigualdades sociais, penso ser mais adequado 
falarmos de “periferias”, acentuando sua pluralidade e as movimentações 
que produzem na habitação e ocupação da urbe.

Nesse sentido, deve-se ter em conta que a noção de “periferia” (as-
sim como seus correlatos, “quebrada”, “vila”, “favela”, etc.) foi retomada 
no momento em que vivia sua secundarização como categoria acadêmi-
ca, mediante a apropriação por moradores nas metrópoles como um es-
paço-tempo de produção social de alternativas reflexivas e estéticas de 
“fronteira”. As expressões artísticas de contextos vulnerabilizados a partir 
dos anos 1980, e especialmente nos 1990, com destaque às frentes de 
ação do Funk e do Hip Hop, contribuíram para a formação de signos de 
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identificação neste sentido, com apelo especialmente entre os jovens na 
“conversão do estigma em emblema”, como afirma Rossana Reguillo 
(2012). Tal dinâmica realoca as tensões “centro-periferia”, narrativizando
-as em mídias informacionais e em performances e/ou visibilizando-as em 
diferentes lugares e espaços de ação, quando as esquinas do centro his-
tórico são apropriadas por dançarinos de breaking6, por exemplo, ou 
quando observamos as lutas de movimentos por moradia representadas 
nas ocupações urbanas.

Redes, identizações e individuação: os contrastes de um coorte etário

Gostaria, agora, de prosseguir na análise dos elementos que narra-
va no final do item anterior, trazendo inferências da imersão no cotidiano 
de moradores de ‘periferias’. Para fins da argumentação em curso aqui, 
darei ênfase ao contraste de itinerários biográficos desde um coorte etá-
rio7, propondo para esta ocasião o reconhecimento de alguns vetores 
analíticos que podem contribuir a diálogos atentos à compreensão das 
experiências do periférico.

Dentre outros possíveis, trabalharei com quatro eixos de tensiona-
mento das produções identitárias nos contextos em tela, de modo a narrar 
brevemente parte da pluralidade que constitui as bases relacionais desde 
as quais os sujeitos produzem a si e seus espaços de ação. Proponho 
como artifício interpretativo o uso de categorias duais, por vezes binárias, 
que, alçadas ao conjunto, provoquem-nos a pensar a composição em tes-
situra de possibilidades diversas e abertas. Serão elas: territorialidades
-redes; pertenças-identizações; astúcias-reflexividades; e individuação-
singularização. Passemos à primeira.

Territorialidades-redes

Há conjuntos de acontecimentos ou condições narrados por meus 
interlocutores em campo que podem nos ajudar a distinguir experiências 
diferentes dos territórios que habitam, remontando às características das 
redes que integram/constroem. Se nos debruçamos nos itinerários narra-

6 Cabe lembrar, em articulação, que antecederam as práticas juvenis as escrituras operadas 
por grupos negros na cidade de Porto Alegre, quando ocupavam espaços do centro históri-
co para atividades lúdicas e sociabilizantes (Bittencourt, 1995).

7 o contraste resulta de interlocuções com grupos de jovens (15 a 29 anos), adultos (30 a 55 
anos) e idosos (56 a 75 anos), realçando nesta narrativa as diferenças entre os extremos. 
Esta divisão cronológica e reconhecidamente arbitrária procura adotar parâmetros social-
mente estabelecidos com o fito de criar um esquema analítico-narrativo cuja plausibilidade 
precisa ser tensionada regularmente. os diálogos em análise incluíram entrevistas narrati-
vas, rodas de conversa, produção conjunta de ensaios fotográficos e vídeos e observação 
de rotinas em campo, entre 2011 e 2016.

http://www.ihu.unisinos.br/540624-a-juventude-como-categoria-social-esta-morrendo-de-exito
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dos por pessoas idosas, os percursos incluem vivências de migração 
campo-cidade em muitos casos. A busca de melhor lugar para viver, indo 
da conquista de uma residência à disputa por recursos infraestruturais 
para o bairro em algumas situações, é parte das territorialidades.

Para o caso de pessoas negras, destacadamente as mulheres, a 
escolha pela migração podia incluir deixar atrás situações de trabalho se-
miescravo experienciadas no interior do estado desde a infância, em afa-
zeres do cuidado e da domesticidade8. Não raro, os relatos traziam práti-
cas astuciosas, seja para se lograr a chegada à capital, seja para, uma 
vez em Porto Alegre, encontrar labuta conforme os saberes desenvolvi-
dos na trajetória. o trânsito realizado se apoiava em relações familiares 
na maioria das vezes e a moradia inicial na cidade também.

As possibilidades de trabalho, as alternativas de sociabilidade e a 
circulação pela cidade daí resultantes delimitavam territórios de circula-
ção. As redes, entendidas aqui como arranjos relacionais relativamente 
estáveis, eram suporte às movimentações na urbe. As narrativizações no 
âmbito da pertença étnica negra podem ser ilustrativas neste sentido. os 
depoimentos de meus interlocutores sinalizam para circuitos específicos 
de partilha, festividades e musicalidade que atravessavam as localidades. 
Aí estavam os bailes, os carnavais, os piqueniques, as conversas com 
vizinhos, os clubes e associações, os esportes (sobretudo futebol e 
bocha).

De outra forma, o segmento de jovens narra sumamente percursos 
urbanos metropolitanos, muitas vezes permanecendo em um mesmo 
bairro ou, então, mudando-se para outra localidade de condição socioe-
conômica semelhante na cidade. A territorialidade se erige desde circuitos 
mais diversos, estendidos pela cidade e a região metropolitana e, em al-
guns casos, pelo país, em que pese ainda os limites estabelecidos pelas 
condições financeiras.

os arranjos relacionais podem ganhar a virtualidade de contatos por 
redes sociais e, conforme a inserção em práticas culturais, levar mesmo 
ao trânsito frequente desde conexões em diferentes localidades periféri-
cas. Neste caso, ainda que evoquem signos de seu próprio bairro ou re-
gião, estes estão situados em narrativizações de uma condição identitária 
comum, como que em territórios glocais. 

Além disso, a territorialização de espaços urbanos, na forma de es-
crituras pelo convívio, a sociabilidade e intervenções artísticas, ou, então, 
nas ocupações urbanas (além e em articulação à contundência de suas 

8  É importante assinalar que se trata de situação de semiescravidão de crianças e/ou jovens 
nos anos 1950 ou 1960, mais de 70 anos após a abolição. Situação perversa e lastimável 
de discriminação que incide nos níveis de desigualdade social vividos em nosso estado.
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bandeiras) se constitui também como estratégia de enunciação da pre-
sença e das reivindicações; de afirmação de diferenças e mobilização 
estética pela convocação ao convívio (com quem costumeiramente não 
habita certos espaços).

Pertenças-identizações

Em certa confluência com o que observava no tópico anterior, as 
pertenças podem ser contrastadas segundo os espaços relacionais e a 
maneira como se produzem identificações. Entre aqueles moradores 
que participaram da organização de pautas políticas em aglomerados 
periféricos nos anos 1970, a narrativização da ‘comunidade’ que men-
cionava antes se faz presente de forma bastante abrangente. Isso não 
significa que ela não ocorra entre adultos ou jovens. Com estes, confor-
me se pode depreender em minhas pesquisas até o momento, ela se 
apresenta de maneira mais dispersa, conforme a socialização familiar 
na localidade e as atividades com quais se envolve o sujeito (como edu-
cador social, por exemplo)9.

É importante ressaltar que o senso de comunidade se mantém por 
ser também parte de um tipo de capital simbólico, na forma como o define 
Bourdieu (2000). A atuação que se associa ao ideal comunitário traz a si 
certo quantum de poder no locus, mediante a conversão de certa concor-
dância acerca do que se deve preservar e respeitar em condições e mo-
mentos determinados. Assim, parece-se ser o caso de ativistas e educa-
dores sociais que logram transitar entre áreas dominadas por diferentes 
grupos de tráfico de drogas, quando os responsáveis pelo domínio territo-
rial os reconhecem como vizinhos ou preletores10.

As narrativas de pessoas idosas são também aquelas que trazem 
com mais evidência os apelos por laços de reciprocidade e os exemplos 
de exercício de dom e contradom. Há a expectativa deles com familiares 
e vizinhos, em congruência com que assinala Fonseca (2004) acerca 
das dinâmicas familiares. Ali, ademais, estão as citações de relações 
pessoalizadas no curso das disputas políticas (como o ser supostamen-

9 E convém realçar que essa condição expressa justamente o que se deseja configurar inter-
pretativamente com os vetores analíticos pensados em tessitura, de modo que se sinalizem 
para eixos de tensionamento identitário e de individuação de apropriação múltipla e variável 
nas malhas relacionais e segundo as condições etárias.

10 Convém mencionar, neste sentido, que o capital simbólico de ativistas e educadores sociais 
vem sendo sistematicamente tensionado pelas disputas do tráfico de drogas, que, conforme 
as alianças estabelecidas entre grupos locais e externos em determinadas regiões, podem 
ignorar os laços de confiança e reciprocidade até então construídos.
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te “amigo íntimo” de figura pública e de prestígio) e nas buscas por re-
cursos para a comunidade.

Essa configuração relacional que se constitui e/ou prima por vínculos 
com entes próximos (ou gestada na busca de aproximação), ainda que 
estenda a grupos jovens, está tensionada em alguns aspectos. A recipro-
cidade é estendida mais enfaticamente aos amigos, com quem afirmam 
também a composição de “famílias’’, indicando a intensidade do elo ainda 
que o laço de amizade tenda a ser descrito sem a compulsoriedade de 
atribuições do âmbito familiar e, portanto, se estabeleça desde vincula-
ções mais flexíveis.

A pertença, tomada por afiliação forte e nem sempre refletida, con-
corre com identificações narrativizadas que podem mesmo tomar a iden-
tidade como pauta entre adultos e jovens. Por diferentes formas – vesti-
mentas, tatuagens, modos de gesticular, textos, perfis em redes sociais –, 
os sujeitos comunicam escolhas e vinculações diversas, em relação às 
quais, algumas vezes, elaboram amplas explicações.

As práticas culturais, para fruição ou mesmo produção, ganham 
lugar especial entre os jovens. o hábito de escutar música regular-
mente, o gosto por momentos de sociabilidade enquanto atuam em 
atividades artísticas, esportivas ou na conversação sobre seus consu-
mos e a ênfase interativa da apropriação de tecnologias de informação 
sinalizam para a valorização mais intensiva de experiências estéticas, 
construídas em dinâmicas relacionais de reconhecimento das individu-
alidades entre pares. 

De alguma forma, mais que ser assimilado à identidade de um grupo 
ou lugar determinado, implica-se em coletivos que constituam sentidos11.

Astúcias-reflexividades

o astucioso é aquele que, dada a insuficiência estampada entre o 
prometido-legitimado e o instituído em seu cotidiano, cria formas de agir 
para “captura em voo” (Certeau, 2011), o que não altera a precariedade 
estrutural que vive, mas resolve o dilema existencial imediato. É, então, 
um sujeito propenso a certo distanciamento da norma, ainda que não 
exercite um questionamento radical da mesma: digamos, uma pessoa 

11 Em publicação anterior (Pinheiro, 2015), procurei analisar a produção de dançarinos de bre-
aking de grupo que conhecera no bairro Restinga, em Porto Alegre, indicando como seus trei-
nos em espaços públicos compunham dinâmicas em que a qualidade da aprendizagem da 
dança se estabelecia não só pela mimetização, mas pela singularização de estilos. Esse pro-
cesso estava fortemente ligado ao reconhecimento dos pares e a pertença grupal se construía 
em articulação e tensionamento com a valorização de percursos e atuações individuais.
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desconfiada do sistema e seus representantes, se estes não estão no 
seu círculo de identificação-reciprocidade. Em alguns casos, isso contri-
bui para identificação fugidia com o que lhe chega, operando uma apro-
priação específica de práticas e enunciados que lhe são oportunizados, 
ao dispô-los consciente ou intuitivamente entre os arranjos de seu espa-
ço de possíveis.

Aí reside, assim, certa reflexividade para a prática. Como disposição, 
a astúcia pode ser evocada em situações diferentes conforme demanda a 
necessidade e a ausência de poder, podendo não operar em muitas ou-
tras. Contemplando os diálogos que tenho produzido em campo, há, no 
entanto, outras formas de reflexividade que se erigem em associação ou 
a parte das táticas. Essas se orientam a uma autorreferencialidade na 
interação, que ministra informações no confronto com adversidades e/ou 
no ímpeto de diferenciação. Tomemos duas citações como exemplos12:

E aí, então, um dia, eu morava ainda nos fundos da casa da minha 
irmã, né? E o Gilvan disse pra mim “Eva, tão invadindo a associa-
ção”. Eu digo, ele disse assim “Vamos invadir também?”. Eu digo 
“Não, não vamos invadir nada”, eu digo “Vamos esperar”. Daí eu dis-
se assim: “não, Gilvan, vamos colocar na mão de Deus. Eu vou orar. 
Se até o amanhecer, aquele outro lado tiver vazio, é uma resposta 
de Deus que é para nós”. E aí, dito e feito. Eu orei, coloquei na mão 
de Deus, no outro dia, ele olhou e disse assim: “Eva, o outro lado tá 
vazio!”, eu digo “Então, a gente vai se mudar pra lá!”.

Aí, eu tava limpando com a mangueira, lavando tudo. Nisso, che-
gou o presidente da associação, que era o Beto. Ele chegou e disse 
“Quem é que ta aí?”. Eu digo “Sou eu, Beto”. Ele disse: “ah, Eva, 
graças a Deus, esse lugar aqui era guardado pra senhora.” (Rose, 56 
anos, evangélica – Mar/2015)

Pra se inventar o passo, tu faz uma pesquisa. Tu pesquisa vários ví-
deos de outros dançarinos pra ver a forma como eles estão fazendo 
aquele passo. Daí, tu tenta errar aquele passo. Depois que eu fiz ele 
errado, eu vou tentar fazer ele errado o tempo todo, entendeu?, pra 
eu criar uma identidade e as pessoas ver que eu não estou errando. 
Não é um erro porque eu não sei fazer, mas sim um erro porque eu 
quero fazer daquela forma, pra ti ter reconhecimento, entendeu? (Ju-
linho, 29 anos, bboy – Jan/2014)

No primeiro caso, Rose nos apresenta uma prática astuciosa, mas a 
concebe elaborando uma justificação moral e, além disso, citando a anu-
ência de um vizinho. Assim, a tática que contorna uma suposta regra, a 

12  os nomes atribuídos são fictícios.
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uma só vez, é avalizada por códigos associados ao plano transcendente 
(e partilhada entre entes próximos) e publicada em entrevista. Não se 
trata somente de uma tática discreta compartilhada entre parceiros na 
“captura em voo”. Consolidada a conquista, ela é alçada como signo de 
diferenciação na trajetória. 

Já no segundo exemplo, Julinho explica sua prática associando cla-
ramente à formação de uma identidade-diferença. A própria atividade nar-
rada é concebida desde a diferenciação, que a vinculação preferencial à 
prática artística lhe oportuniza. De toda forma, o que desejo assinalar aqui 
é que, seja na forma de apropriações individualizadas de referentes sim-
bólicos, seja na forma de singularização de práticas, indiciam-se produ-
ções de cunho reflexivo no cotidiano de contextos de periferias.

Articulando o tópico anterior, diria que, pela intrusão de elementos 
informacionais (no uso da internet ou da TV, por exemplo), e/ou pela pre-
sença de dinâmicas de socialização que convocam os sujeitos conceber 
práticas e expectativas de forma autorreferida (talvez mais visibilizados 
nos casos de igrejas evangélicas neopentecostais, no Hip Hop em produ-
ções do Funk)13, dinâmicas reflexivas operam um tensionamento das per-
tenças, de modo que a produção identitária se faz identização e se con-
substancia no âmbito da individuação.

Individuação-singularização

Neste último tópico, procurarei narrar as condições de individuação 
nas periferias em que tenho feito incursões, destacando três das arenas 
de produção social que constituem o cotidiano de meus interlocutores. 
Neste arranjo, indico inflexões que tenho sistematizado acerca da cons-
trução social dos indivíduos-sujeitos. No mais, associando este eixo aos 
pontos acima, conduzo a escrita também ao alinhavo de minhas conside-
rações finais.

13 Poderia reforçar o argumento em questão desde percepções relativas à expressão de reli-
giosidade nos contextos em tela. Para além de admitir a existência das já conhecidas prá-
ticas sincréticas, creio necessário traçar algumas considerações. Junto a casos de vincu-
lação religiosa institucional intensas (como as neopentecostais muitas vezes), as periferias 
comportam também a expressão de certo distanciamento dos aparatos institucionais reli-
giosos. Por reclamações em relação a exigências doutrinárias ou litúrgicas, pela indicação 
de contradições nas práticas de sacerdotes, veiculam a preferência pela manutenção da fé 
sem frequência a cultos, afirmam crença numa transcendência unitária, individualizando-a 
ao mesmo tempo que essa tomada de posição é base de partilha com outras pessoas 
(filiadas religiosamente ou não). Também neste caso podemos identificar a presença de 
reflexividade, de um autoconfronto com o instituído, possível porque seus representantes 
são considerados passíveis de crítica e relativização.
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Inicio, então, pelas dinâmicas familiares. As narrativas que me che-
gam trazem desafios experienciais de diferentes tipos14. Assinalaria, ini-
cialmente, aqueles relacionados à criação e formação dos filhos, desta-
cando-se menções das pessoas nos papéis de responsáveis sobre a 
maneira de fazê-la e a necessidade de oportunizar condições distintas da 
sua própria quando criança. Nos depoimentos, “cuidar dos filhos” signifi-
cava oferecer especialmente melhores condições materiais e de acesso à 
educação, para que estes seguissem caminhos de mobilidade mais exito-
sos. Creio que os posicionamentos identificados guardam relação com o 
quadro de redução do número de filhos e, sobretudo, com as inflexões 
relativas ao lugar da criança no núcleo familiar (Vieira, 2012), ampliando 
potencialmente a dedicação a cada novo integrante e valorizando-o como 
sujeito de escolhas. 

Mas o que se dispõe como discurso comum sofre nuances quando 
observamos uma vez mais as diferentes trajetórias por um coorte etário. 
A vivência da infância e da juventude para os idosos foi perpassada por 
trabalho e responsabilização precoce (para os parâmetros legais atuais), 
ao passo que com os demais esta característica se atenuava. Entre os 
mais jovens, a exigência (inclusive moral) de dedicação ao trabalho se 
mostrava presente, mas era postergada até o início da juventude muitaz 
vezes, quando se conjugava com escolarização ou preponderava sobre 
esta15. E os jovens na condição de responsáveis por filhos, embora apre-
sentassem em comum, de um lado, a expectativa de possibilitar mobilida-
de e, de outro, a demanda para que os filhos assumissem responsabilida-
des e se imbuíssem da busca por independência, sinalizavam que os 

14 Martuccelli (2017) sugere que nos atenhamos aos desafios narrados pelos sujeitos de pes-
quisa, tomando-os como parte de provas sociais pelas quais as pessoas se constituem 
‘indivíduos’ na integração às condições macrossociais e históricas. Assim, temos um tipo 
de operador analítico para interpretações contextualizadas sobre as inflexões na produção 
social de individualidades (assumindo, aqui, nossa vinculação à modernidade e/ou sua he-
rança). E, então, cabe distinguir a noção de ‘individuação’. Mais além de refletirmos sobre 
as formas de socialização que levam à formação de seres individualizados, mediante a 
ação de instituições e/ou na conformação de procedimentos disciplinadores, a individuação 
reconhece a produção social de indivíduos outorgando a estes a participação no processo. 
Significa considerar os movimentos gestados pelos sujeitos no curso de seus itinerários 
e em articulação a desafios estruturais em contextos que tendem a demandar escolhas e 
participações em sociedades altamente diferenciadas.

15 Lembramos, aqui, dados do IBGE (2015) já bastante divulgados sobre a redução das 
taxas de natalidade no Brasil (por exemplo, em 1960 era de 6,3%, em 1990, 2,9%, e em 
2010, 1,9%), assim como a tendência a que as mulheres tenham filhos mais tarde. Em 
geral, as análises associam estes fenômenos à propagação de métodos contraceptivos e 
o ingresso feminino no mercado de trabalho, especialmente a partir dos anos 1960. outro 
dado que merece ser considerado é a ampliação do acesso à escolarização pública, mais 
marcadamente a partir dos anos 1990, o que colaboraria para uma diminuição do tempo 
dedicado ao trabalho.
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tensionamentos entre estas tomadas de posição se alteravam rumo a 
uma ampliação dos recursos disponilizados, notadamente no investimen-
to em anos de estudos.

Ao mesmo tempo que as relações com parentes eram o contexto 
da responsabilização por tarefas quando ainda eram crianças ou jo-
vens, estas conformavam também redes de reciprocidade que podiam 
se estender aos vizinhos, sendo a salva-guarda quando da necessida-
de de recurso, acolhida e pouso para migrações inclusive. A qualidade 
de tais relações variava sobremaneira e podia interferir nas possibili-
dades de obtenção de trabalho ou na gestação de referências simbóli-
cas que acompanhassem meus interlocutores em seus itinerários e na 
relação consigo.

outra ambiência importante na configuração de desafios narrados co-
mo pertinentes aos itinerários biográficos é a relação com o mundo do traba-
lho. A situação de vulnerabilidade das pessoas que residem em periferias 
dispõe esta arena como espaço crucial de buscas. A conquista de vínculos 
mais estáveis (“com carteira assinada”, por exemplo) é signo disto, ao mes-
mo tempo que o trânsito, as oscilações e a astúcia parecem compor percur-
sos em que os sujeitos precisam desenhar trilhas e laços para a subsistência. 
Em muitos casos, trata-se de trabalhar a partir do que aprendera no espaço 
doméstico (e as disposições de gênero são marcantes para as mulheres) ou 
com colegas em atividades informais e/ou precárias. Importante frisar que 
nem sempre parece haver demonstração de pertença aos ambientes de tra-
balho; havia históricos de relações pessoalizadas (patrão-empregado) entre 
os mais velhos, mas o que se sobressaía era a necessidade de se ter como 
indivíduo capaz de subsistência para si e os seus. A independência aqui não 
representava uma conquista individual simplesmente, e podia estar associa-
da a buscas que incluiam o apoio a parentes e amigos.

Apesar da condição comum de trajetórias de informalidade e de buscas 
por vínculos formais, há uma mudança a ser assinalada. Em que pese as 
obliterações da precariedade de condições materiais, as incursões em cam-
po indiciam maior resistência dos jovens a permanecerem longamente em 
atividades que considerassem exploratórias ou que não dialogassem com 
seus desejos de realização. Consonante com o que indicam as pesquisas 
sobre as juventudes contemporâneas (Dayrell, 2007; Bajoit, 1997), o trabalho 
associava-se mais à realização pessoal e/ou à vivência da condição juvenil 
do que a uma referência de pertença coletiva ou, diria ainda, um signo moral 
a que se atribuiria suposta “dignidade” de conduta.

Passando, por fim, à escola, entramos em um espaço de tensiona-
mentos. Na mesma medida em que se apresenta como uma aposta rele-
vante e, muitas vezes, como o horizonte para as expectativas de mudan-
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ça, os itinerários apresentam experiências de escolarização truncada. 
Então, para idosos e adultos representava uma possibilidade após venci-
das algumas das urgências da vida (moradia, trabalho, filhos, etc.), algo a 
ser resgatado para ampliar as possibilidades de circulação pela cidade e 
no trabalho. Ademais, se a instituição ocupava importância relativa (con-
forme o espaço de possíveis dos sujeitos), parecia ter resguardado seu 
poder simbólico, e as regras que impunha às relações, à avaliação e ao 
reconhecimento eram respeitadas.

Entre os mais jovens, de outra parte, se vemos uma ampliação do 
acesso à escolarização16, temos também tomadas de posição que pare-
cem acentuar buscas diferentes daquelas estabelecidas convencional-
mente para as relações professor-aluno. A escola pode ser apropriada 
desde diferentes motivações: representar segurança em territórios vio-
lentos, ser a arena para sociabilidades entre colegas, ou, então, no de-
sencontro de interesses, um lugar para posturas voltadas mais explicita-
mente à certificação que a instituição pode ofertar. Então, os depoimentos 
sobre o espaço escolar não remetem necessariamente ao lugar de 
acesso impossibilitado pelas adversidades e em relação ao qual se ten-
taria uma adaptação (como com idosos e adultos), mas a um locus de 
inquietação e de reclames por implicação e reconhecimento.

Então, com as juventudes, para além da reconhecida articulação 
com as expectativas de efetivas melhorias das condições de trabalho e 
mobilidade (zago, 2012), as possibilidades representadas pelo espaço 
escolar podem ser consideradas rumo a uma ampliação do leque de 
articulações. E devo acrescentar, neste sentido, que, organizando-se 
desde buscas pedagógicas de atendimento às individualidades e quan-
do oferece alternativas para que os alunos fruam o tempo e a sociabili-
dade (mesmo que seja para integrá-las ao padrão de funcionamento), a 
escola tem contribuído com alternativas que extrapolam o domínio de 
conteúdos curriculares e podem criar bases para escolhas e protagonis-
mo significativos, com repercussões aos itinerários biográficos que nem 
sempre imagina17.

16 As análises de Camarano (2006), Ibase (2010) e de Peregrino (2016) são elucidativos. Há 
uma redução das taxas de analfabetismo e uma ampliação dos anos de estudo se compa-
ramos jovens e adultos. Contudo, devemos assinalar que há ainda um percentual reduzido 
de conclusão do ensino médio e/ou chegada ao ensino superior e desigualdade de acesso 
à educação conforme a condição econômica e étnica.

17  Refiro-me, por exemplo, a situações em que o espaço escolar oportuniza a fruição de 
atividades artístico-culturais e, neste ínterim, torna-se arena de partilha, protagonismo e 
reconhecimento entre pares que pode influenciar escolhas individuais e vetores de busca 
para os itinerários. Com vários jovens com quem interagi na cena Hip Hop, a escola foi o 
espaço de contato com a “cultura” e, então, para produção de sentidos e para busca de uma 
carreira.
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Eis que as três arenas de produção social abordadas e as inflexões 
que busquei assinalar desenham um quadro em que, sem alterar signifi-
cativamente as condições materiais de existência, instauram-se iniciati-
vas e interpelações de singularização nos processos de individuação em 
periferias urbanas. As dinâmicas familiares, a relação com o mundo do 
trabalho e a forma de habitar a escola dão sinais de que, por um lado, 
seguem convocações aos indivíduos para que agenciem tarefas, condi-
ções e recursos em suas existências. Por outro,  associam-se a esta for-
ma de individuação abordagens e atuações que valoram o individualmen-
te diferenciado nas interações (com filhos, educandos, jovens, etc.).

***
As narrativas da individuação ganhavam forma, enfim, na expres-

são das adversidades superadas; explicitavam a produção de si desde 
a necessidade de atuar para fazer valer sua existência (certo “fazer por 
si”), quando a astúcia se fazia disposição necessária. Com isso, aproxi-
mo-me dos argumentos de Martuccelli (2016), quando afirma que o “in-
dividualismo latino-americano” não se erige na ficção de um contrato 
social entre indivíduos preconcebidos, produzido por organizações e 
programas institucionais, como nos países do “Norte”; constituir-se-ia 
desde práticas e habilidades de pessoas que, para se integrarem à so-
ciedade, precisam atuar e garantir a subsistência sobretudo com as re-
des que consigam construir.

Segundo Martuccelli, isso se explica, em parte, pela forma como o 
poder se instaura em nossos países. Algo que não se estabelece tal 
como no “Norte”; algo que se indica, mas não se efetiva totalmente; co-
mo a lei que não se cumpre sempre, que varia nas circunstâncias, com 
uso da violência se necessário. De tal forma que esse indivíduo que 
precisa atuar (frente ao incerto do não funcional das instituições, ou do 
arbitrário do poder), precisa do outro, de seus laços próximos de recipro-
cidade para sobreviver.

De outra parte, as inferências trazidas nos diferentes tópicos nos le-
vam à conformação de dinâmicas reflexivas e práticas de narrativização 
que integram as territorialidades, as astúcias e as produções identitárias. 
As pertenças e as redes tendem a ser dispostas como palcos de ação e 
de construção de enunciados sobre si, sobre os grupos de vinculação, 
sobre os contextos.

A situação juvenil que ora descrevi parece mais propícia à experiên-
cia de dinâmicas estético-reflexivas e narracionais, as quais parecem in-
tegrar as condições de individuação. Como aventado antes, entre os jo-
vens é perceptível que as práticas artístico-culturais e os usos de 
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tecnologias de informação e comunicação são mais intensivos, especial-
mente para sociabilidade e interatividade18. A integração a diversas redes 
sociais na internet, por exemplo, faz dessa uma arena para narrativização 
cotidiana e, consonante, para identização e busca de reconhecimento. 

Contudo, se a singularização se converte em tendência nas formas 
da individuação, ela não parece ocorrer sem a necessidade da resposta 
do outro. Talvez esteja aí o espaço possível para se erigir o comum. Vale 
tomá-lo como provocação se desejamos integrar as periferias com inten-
cionalidades educativas. os projetos que venhamos a propor precisam 
reconhecer que nossas iniciativas serão integradas aos espaços de pos-
síveis que o sistema de interpretação e apropriação de nossos interlocu-
tores produzem em seus cotidianos. E as práticas mobilizatórias deveriam 
ter em conta que a expressão das individualidades-singularidades é de-
manda e fundamento cotidiano das ações coletivas.

18 Para efeito de ilustração, registro de narrativa de MC de Funk sobre situação vivenciada 
junto a uma de suas fãs. Contou-me ele que tinha sido convidado a prestigiar uma festa 
de 15 anos de uma menina em localidade diferente da sua, que o conhecia pelos clipes 
postados na internet. Como não pôde ir, enviou um vídeo à debutante, dando-lhe os para-
béns. Eis que a mãe da menina a filmou assistindo, emocionada, o vídeo do MC e enviou e 
remeteu-lhe em agradecimento mensagem com a gravação. Assim, ter-se-ia composto um 
momento em que o MC assistia ao vídeo de uma pessoa assistindo a outro vídeo, no caso, 
com ele próprio em cena. Há que registrar a dinâmica, a uma só vez, estético-reflexiva e 
interativo-individuada deste exemplo, numa busca de partilhas cotidianas supostamente 
únicas e, em decorrência, orientadas ao reconhecimento de ambição singularizada.
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