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RESUMO 

O presente texto analisa a dinâmica de um agrupamento de jovens que se afilia ao 
movimento hip hop, em especial ao breakdance, para além dos estereótipos 
construídos pelas instituições sociais e a indústria cultural. De acordo com a 
orientação metodológica da pesquisa - que busca ouvir os próprios jovens acerca 
dos sentidos que eles estabelecem sobre os vários aspectos que compõem a sua 
realidade social - indaga-se qual o sentido do breakdance na vivência da condição 
juvenil. Os jovens de áreas pobres urbanas, principalmente do sexo masculino, se 
organizam em movimentos juvenis constituindo novos espaços de sociabilidades 
alternativos à formação da família, da escola, do trabalho e das religiões. Eles se 
apropriam dos espaços públicos e das ruas, estruturam seu tempo de modo 
peculiar. Os jovens entrevistados demonstraram identificações fortes com o 
universo das instituições tradicionais de socialização (escola, família e religião), 
mas ao mesmo tempo expressam, pelo breakdance, estilos de vida por meio do 
qual buscam construir a sua autonomia. Do universo empírico da pesquisa de 25 
jovens entrevistados, foram selecionados dois jovens urbanos de 16 e 20 anos, do 
sexo masculino como tipos representativos de um grupo de breakdance. 
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Introdução 

 

Dados do IBGE informam que, em 2006, mais de 80% dos jovens de 15 a 

29 anos viviam nas cidades, o que evidencia a estreita relação entre juventude e 

urbanização no Brasil. Nas décadas de 1960 e 1970, os jovens brasileiros eram 

identificados pelos movimentos estudantis e pertencimento às camadas médias. 

Esse contexto modifica-se a partir da década de 1980, quando entram em cena as 

diversas “tribos” e subculturas juvenis com características essencialmente urbanas 

e próprias das camadas populares. Estes jovens buscam novas referências em 

termos de rede de relações sociais, de novas formas de viver e de se apropriar de 

espaços do bairro e da cidade. Assim, espaços urbanos apresentam-se como um 

panorama variado e móvel onde se desenvolvem diferentes linguagens e formas 

de relacionamentos juvenis.  Em especial, os bairros periféricos são locais de 

encontro de jovens que buscam espaços de liberdade e de lazer e, também, 

afinidades ideológicas e artísticas. São diversas as formas de os jovens deixarem 
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suas marcas, identificação territorial e apropriação do espaço e mesmo de 

expressão coletiva da indignação. Nelas, eles, enquanto sujeitos sociais, embora 

vivendo sob a égide da indústria cultural que os tratam como fatia de mercado e 

os estereótipos que os condenam ao estigma de “jovens de riscos”, expressam 

visões de mundo criando e recriando culturas juvenis. Nesse panorama, as 

instituições clássicas de formação, sobretudo a escola, têm dificuldades em 

compreender o mundo juvenil não permitindo trazer as produções e os consumos 

simbólicos juvenis para o centro das discussões. Desse modo, as culturas juvenis 

são ignoradas pela escola e pelos educadores à medida que acabam ficando da 

porta da sala de aula para fora. 

Com essas preocupações, a pesquisa - Agrupamentos e Culturas Juvenis: 

Espaços de Sociabilidade e de Formação3 - investiga jovens de camadas 

populares, em relação à rede de sociabilidade e processos de formação a que 

estão referidos como agentes que se movimentam em espaços urbanos marcados 

por exclusão social. Um dos propósitos é investigar agrupamentos e culturais 

juvenis da região leste de Goiânia como Jovens do Breack com a finalidade de 

apreendêe-los na singularidade de suas manifestações de vida e, desta forma, 

contribuir para incorporá-los nas agendas escolares e para combater os 

estereótipos que os associam à delinqüência, a comportamentos considerados a 

priori como estranhos e agressivos à sociedade. 

O presente artigo procura apreender a dinâmica de um agrupamento de 

jovens que se afiliam ao movimento hip hop, especificamente ao breakdance, para 

além dos estereótipos construídos pelo mundo adulto, pelas instituições sociais e 

a indústria cultural. Conforme a orientação metodológica da pesquisa - que busca 

ouvir os próprios jovens4 acerca dos sentidos que eles estabelecem sobre os 

vários aspectos que compõem a sua realidade social - interessa saber as 

concepções de mundo destes jovens em relação às instituições socializadoras e 

ao seu cotidiano. Em especial, indaga-se qual o sentido do breakdance na 

vivência da condição juvenil.  

O texto se organiza em três partes. A primeira busca analisar as categorias 

“cultura” e “culturas juvenis” como construções históricas e sociais. Em seguida, 

são analisados depoimentos dos jovens do breakdance a partir dos aportes 

teóricos da pesquisa. Por fim, busca-se tecer algumas considerações a que se 

chegou com os resultados da pesquisa. 
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1. Noções conceituais: cultura e culturas juvenis   

Investigar a condição e situação juvenil (ABRAMO, 2005) dos setores 

populares marcados pela pobreza e a diversidade de manifestações culturais, 

requer tematizar-se a(s) cultura(s) e, necessariamente, as culturas juvenis.  

Os processos culturais genericamente envolvem construção de símbolos, 

de representações sociais, de significados e de práticas constituintes e 

constituídas do mundo social. Autores como Bourdieu entendem que os agentes 

sociais vivem no mundo (das próprias criações e significados) em relações sociais 

historicamente situadas, portanto constituem culturas e são constituídos por elas. 

Assim, o agente social não é simples epifenômeno das sociedades porque age 

(dialeticamente) em relação aos determinantes econômicos, sociais e culturais, 

representações e praticas sociais. Na condição de agentes sociais estão 

necessariamente referidos às posições que ocupam nos espaços sociais e seus 

discursos expressam interpretações do mundo vivido a partir de um lugar. Analisá-

los, significa interrogá-los apreendendo suas condições objetivas de existência 

como tipos representativos (de categoria, de classe social e de diversos 

agrupamentos) e das complexas relações sociais em que vivem e, também, 

enquanto subjetividades em constituição. As culturas se realizam em processos 

simultâneos como produção simbólica objetivada nas instituições socais, valores, 

normas, crença e como processos de subjetivação que configuram singularidades 

de indivíduos/sujeitos/agentes sociais. 

Raymond Williams (1988), frente a dificuldades conceituais em torno do 

termo “cultura”, argumenta que o mais importante progresso intelectual do 

pensamento social moderno foi a superação da dicotomia entre “sociedade” e 

“natureza” e descoberta das novas relações constitutivas entre “sociedade” e 

“economia”. Nesse sentido, cultura se constitui em uma totalidade em movimento, 

enquanto, um corpo de práticas e expectativas em relação com a totalidade da 

vida. Trata-se de um vívido sistema de significados e valores que, à medida que 

experimentados, como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente. Vinculado 

à tradição marxista compreende que o trabalho e a cultura não se constituem 

como uma infra e superestrutura, pois as tradições e práticas culturais são mais 

que expressões superestruturais de uma estrutura social e econômica 

determinada. Pelo contrário, a cultura se encontra entre os processos básicos da 

própria formação, associados a uma área da realidade muito maior. Nesse 

sentido, todas as experiências e práticas de uma sociedade e de sua produção 

cultural, podem ser compreendidas tal como são, sem ser reduzidas a outras 

categorias deterministas.  

Essa abordagem entende que as instituições formais têm profunda 

influência sobre os processos sociais à medida que socialização envolve aspectos 

abrangentes da condição humana e cada sociedade seleciona o que as novas 
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gerações irão aprender de forma complexa. Nesses termos, qualquer processo de 

aprendizagem supõe uma seleta esfera de significados, valores e práticas, de 

acordo com o que se considera como necessário aprender, dentro de uma 

determinada condição de grupo e ou classes hegemônicas.   

E. P. Thompson (2002) reconhece que a cultura é consensualmente 

entendida como sistema de atitudes, valores e significados compartilhados e 

formas simbólicas objetivadas. Considera que a cultura como um fenômeno 

complexo está permanentemente associado às realidades materiais e sociais da 

vida e do trabalho, embora não derive deterministicamente dessas realidades. 

Para o autor, a cultura, mediada pelos costumes, se constitui em um campo para 

mudança e disputa social, um espaço no qual os interesses opostos apresentam-

se como conflitantes.  

Os autores citados compreendem a cultura no movimento da totalidade 

histórico-social, envolvendo os processos da produção material e o conjunto da 

elaboração simbólica produzida. Não há, então, como separar as práticas 

econômicas, os meios de sobrevivência dos sujeitos de sua produção simbólica, 

de sua memória, dos modos de ver e compreender o mundo. A cultura se constitui 

em um conjunto de heranças, de valores e objetos compartilhados, expressos em 

modos de ser, viver, pensar e falar de uma dada formação social. A cultura orienta 

os sujeitos em sua prática, conduta e costumes.  

Dessa forma, a tradição epistemológica citada se opõe às concepções de 

cultura pautadas pela generalidade, pois a produção cultural está intrinsecamente 

relacionada com os modos de existirem dos homens em distintos meios sociais, 

em determinados momentos históricos. Apresenta, ainda, como pressuposto que 

as culturas estão em constate disputa, que ser subalterno não significa anular-se, 

submeter-se passivamente aos princípios e modelos dominantes.  

Nestes termos, as diferentes culturas se constituem em um complexo 

processo de afirmação e negação dos sujeitos entre as diferentes gerações e 

classes. A partir dessa noção de cultura busca-se compreender o termo culturas 

juvenis como fenômeno que caracteriza a história contemporânea em relação à 

presença dos jovens nos diversos espaços sociais. Compreende-se, no entanto, 

que esta categoria é complexa, pois tanto a noção de cultura como a de jovens 

são constituídas a partir de contextos históricos e sociais distintos. 

Muitos autores (CARRANO, 2002; DAYRELL, 2010; REGUILLO, 2007) são 

consensuais na afirmativa de que não há apenas uma juventude e uma cultura 

juvenil, mas várias. Em geral, tem-se como premissa que as culturas produzidas 

pelos jovens são construídas a partir de uma relativa autonomia, não se 

caracterizando como mera reprodução do mundo adulto e das instituições 

tradicionais. Destaca-se, da mesma forma, que embora as culturas juvenis 
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pertençam à cultura geral da sociedade, produzem um conjunto de valores e 

significados próprios de seu tempo e das relações sociais estabelecidas 

cotidianamente.  

Embora as pesquisas em torno da juventude datem da década de 1920, 

tendo como marco a Sociologia da juventude norte americana, de acordo com 

Catani (2008), a juventude das classes populares foi esquecida durante muito 

tempo, e somente passou a ocupar o primeiro plano no debate com a crise 

econômica de fins da década de 1970 e parte dos anos de 1980. No entanto, 

nesse período, as discussões em torno da juventude popular foram marcadas por 

estereótipos e distorções acerca desse segmento, classificando-o como marginal, 

delinqüente, perigoso, reproduzindo o discurso histórico de “classes perigosas”. 

Assim, comumente os jovens são rotulados como apáticos adeptos incondicionais 

ao apelo da indústria cultural, violentos e transgressores em meio aos ambientes 

sociais mais próximos como a família, a escola e o bairro.  As instituições 

formadoras de jovens ignoram, quase por completo, a realidade vivenciada por 

esses sujeitos, tanto em seus aspectos materiais como simbólicos. Dificilmente, 

por parte destas instituições, consideram-se as manifestações desses sujeitos 

como legítimas, dignas de estudo, de compreensão ou de apropriação educativa. 

 

2. Jovens do breakdance no espaço urbano 

Investigar acerca da condição juvenil no mundo contemporâneo exige que 

se considerem os momentos históricos diferenciados da sociedade e dos 

agrupamentos sociais em espaços urbanos distintos. As cidades, na sua acepção 

moderna, e o processo de industrialização interferem de forma significativa no 

modo como os jovens vivem o cotidiano na modernidade. Os jovens, e em 

específico o processo de socialização vivenciado por eles, sofrem de forma direta 

as consequências dos modelos de desenvolvimento adotados em cada período 

histórico em uma sociedade determinada.  

Cintia Greive Veiga (2000) em um artigo que discute a educação estética do 

povo aponta que ao longo da história, as cidades foram cenários de trabalho, de 

trocas, de negócios, e também de encontros nas ruas, de conversas nas praças, 

de manifestações políticas, de festas. Segundo a autora, nas cidades materializou-

se a criatividade humana, quase sem limites, no ardor de vencer a natureza. É 

nesse novo espaço que foram disseminados a escola, a escrita, a imprensa, o 

livro e os monumentos que buscam perpetuar idéias e valores. Ao longo da 

história das sociedades ocidentais verifica-se a presença de um conjunto de idéias 

e valores que se constituiram, inclusive, na legitimação da palavra cidade que 

exprime um lugar de educação, de cultura, de bons costumes, de civilidade e 

elegância. É considerada também como lugar no qual se pode ser livre: “Stadt luft 
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mach frei, o ar da cidade liberta, uma conhecida expressão alemã dos tempos 

medievais, evidencia a cidade como o lugar da produção da autonomia, da 

liberdade, do indivíduo, dos gostos” (VEIGA, 2000, p. 390). 

As grandes cidades também foram palcos de tensão entre uma perspectiva 

racionalizadora de entendimento dos sujeitos, autorregulados, e as práticas 

transgressoras que escapavam às leis e às normas. “Mendigos, negros, loucos, 

prostitutas, rebeldes tornaram-se um estorvo para o progresso e a almejada 

civilidade” (VEIGA, 2000, p. 400). Constata-se que os setores populares, desde o 

início da cidade moderna, foram concebidos como mão-de-obra e educados para 

se adaptarem a tal condição. Por um lado, essa era uma forma de suprir a 

carência de mão-de-obra para se construir a própria cidade, como se fosse um 

paliativo contra o que se denominava naquele período de vagabundagem. Por 

outro lado, educar o povo para o trabalho, prevenia-se também as insurreições 

populares. No Brasil, segundo Veiga, a inserção do povo na vida urbana não 

ocorreu de forma diferente, principalmente a partir do período republicano, dava-

se ênfase à formação de uma opinião pública voltada para a produção de 

costumes, hábitos, valores, conceitos comuns e representantes dos ideais de 

época notadamente dominantes.  

A discussão acerca dos agrupamentos e culturas juvenis implica a análise 

das relações entre urbanidade e juventude. De acordo com Catani, os jovens 

costumam aderir a esses grupos nesta fase, quando começam a romper laços 

com o mundo familiar e buscar novas referências “o contato com outros jovens 

amplia a rede de relações sociais, permite novas formas de viver o tempo livre e 

aumenta a possibilidade de apropriação de alguns espaços do bairro e da cidade” 

(CATANI, 2008, p. 38). 

Dayrell postula que o espaço do bairro é um dos que mais influem nas 

possibilidades e limitações que condicionam o encontro dos amigos e a 

construção das redes pessoais, bem como as opções de lazer. Para os jovens, o 

bairro não é o lugar apenas funcional de moradia, mas principalmente espaço de 

interações afetivas e simbólicas, carregado de sentidos. “Pode-se ver isso no 

sentido que atribuem à rua, às praças que, muitas vezes, aparecem como palco 

para a expressão da cultura que elaboram, numa reinvenção do espaço” 

(DAYRELL, 2010, p. 13). O autor reitera que viver na periferia implica 

compartilhar, de alguma forma, os problemas relacionados à ausência de 

equipamentos básicos de infra-estrutura, de serviços públicos, dentre eles o 

transporte. Implica, também, conviver com a lógica perversa da metrópole que 

tende a segregá-los nos bairros distantes, impondo limites ao próprio 

deslocamento, reforçando a existência de uma “cidade partida”, além de poder 

contar com opções restritas de lazer. 
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Morar na periferia significa viver em um espaço liminar, entre duas ordens 

sociais diversas, de um lado a ordem determinada das instituições e, de outro, a 

ordem da criminalidade. Muitos jovens conviveram ou convivem com o mundo do 

crime, com a sedução das drogas, com as promessas de dinheiro fácil acenadas 

pelo tráfico. Por isto, pertencer a um grupo, segundo Dayrell, parece possibilitar 

uma ampliação do domínio do espaço urbano além do bairro, por esse meio, os 

jovens programam o caminho inverso, ocupam a cidade, que por longo tempo lhes 

foi hostil, transitam por diversos bairros tendo como passaporte a sua expressão 

cultural.  

Os jovens de áreas pobres urbanas, principalmente do sexo masculino, se 

organizam em movimentos juvenis constituindo novos espaços de sociabilidades 

alternativos à formação da família, da escola, do trabalho e das religiões. Esses 

jovens se apropriam dos espaços públicos e das ruas, estruturam seu tempo de 

lazer de modo peculiar e constituem novas concepções de mundo que ora vão ao 

encontro do que as instituições socializadoras condicionam ora as negam.  

A relação dos jovens com a escola é marcada por um “gostar de estudar”, 

mas ao mesmo tempo se caracteriza pela descontinuidade e indisposição. Os 

relatos dos jovens parecem confirmar o que Carrano (2002) constata em sua 

pesquisa com grupos juvenis na cidade: a dramática contradição entre jovens e 

escola. Segundo esse autor, a escola se enfraquece num momento em que a vida 

social exige a sua contribuição para a formação da cidadania responsável. Afirma 

ainda que as causas desse processo podem ser encontradas no sucateamento da 

instituição e na falta de perspectivas de mercado e futuro, mas também pela 

interdição do diálogo entre os sentidos institucionais e as culturas juvenis. Esta 

afirmação pode ser constatada no depoimento que se segue:  

(...) parei três vezes de estudar. A primeira (...) eu comecei dançar, aí empolguei, 
não queria parar de dançar aí, parei de estudar. A segunda vez, igual eu falo, 
quando você para de estudar pra voltar é difícil (...) o break dedica muito, aí parei 
de novo. [E a terceira vez?] por causa do serviço. (Jovem 1) 

Gosto de estudar. Porque a gente tem que ter um futuro pela frente. Pessoa que já 
terminou os estudos tá difícil de arrumar emprego ainda mais quem não estuda. 
(...) A escola ajuda, por exemplo: se eu vou viajar para outro país, chega lá sem 
saber nada de inglês? Você arruma um curso aí, um serviço, sem falar direito e 
sem escrever direito, aí não tem como passar no serviço. (Jovem 2) 

 

As instituições clássicas estabelecem redes de interdependência 

contribuindo ou não para a formação dos jovens. Desse modo, a família e a escola 

são instituições clássicas que embora vivenciem substanciais mudanças atuam de 

maneira interdependente na trajetória de vida dos jovens enquanto espaços 

socioculturais pelos quais circulam e formam ou não processos de identificação. 

Os jovens são portadores de disposições psíquicas, cognitivas, culturais e morais 

mediante experiências vivenciadas em processos educativos, portanto, são 

portadores de habitus. 
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Os jovens entrevistados, embora vivenciem situação de indisposição da 

família em relação ao seu estilo de vida consideram a família de fundamental 

importância, pois cumpre a função de ensinar certos valores fundamentais em 

suas vidas. 

Quando eu comecei dançar, meu pai e minha mãe era contra eu dançar break, 
falava que isso era coisa de maloqueiro, até que um dia tava apresentando na 
praça (...). Meu pai viu. Depois desse dia começou a apoiar (...). Mais muita coisa 
da minha vida eu aprendi por mim mesmo (...). Uma coisa que minha mãe e meu 
pai me ensinou é o respeito às pessoas mais velhas. Isso eu guardo, até hoje, 
mais fora isso o resto tudo eu aprendi sozinho (Jovem 1). 

Minha mãe chegou em mim e falou: foi difícil você arrumar um trem. Comecei fazer 
futebol, parei. Joguei vôlei, parei. Joguei basquete, parei. Karatê, parei. Chegou o 
break, e vai fazer 4 anos que eu comecei (Jovem 2). 

Revelam certa identificação com determinados valores familiares, mas não 

têm uma vida pautada pela obediência às regras impostas pela família. Verificou-

se, por parte dos entrevistados, uma aceitação, mas, ao mesmo tempo, a negação 

de valores trabalhados por essa instituição na busca de construção do seu espaço 

de autonomia. 

A sociabilidade dos jovens se apresenta de forma multifacetada e, dentre as 

diferentes formas de viver a juventude, a religião ocupa um espaço significativo 

nas vidas desses sujeitos. O que possibilita inferir que a complexidade do 

fenômeno religioso não permite tratá-lo como mero conjunto de práticas 

irracionais, sinônimo de ignorância, ilusão, alienação, dentre outros. 

Os jovens entrevistados vivem de forma contraditória à religião, interiorizam 

determinados mecanismos de controle social que limitam o desenvolvimento da 

autonomia e, ao mesmo tempo, vivenciam o breakdance, buscando as 

possibilidades de conviverem com inúmeras experiências, além dos espaços 

familiar e religioso. 

Na escola [a diretora] trabalhava com uma célula [evangélica], eu não tava nem aí, 
como diz um colega meu, eu era caça crente, onde tinha crente eu tava lá pra 
atentar eles. Aí, eu fui indo e ouvindo a palavra de Deus e ouvindo, aí com o tempo 
eu peguei (...). Minha mãe, muito dedicada, ela ficava muito arrumando casa, então 
não tinha como ela dar a atenção que eu precisava, e o pessoal da igreja parece 
que eles faziam, eu acho que Deus foi mandando essas pessoas pra cuidar da 
gente (Jovem 1) 

Meu tio me levava desde os quatro anos de idade, o problema é que eu não sabia 
de nada... Moço, que você quer com a igreja, igreja só tem aqueles velho enjoado. 
Fiquei um ano e meio lá, depois fui parando. (Jovem 2) 

Desse modo, a religião assume sentido na experiência juvenil, pois ao 

mesmo tempo em que cumpre, no imaginário desses jovens, a função de protegê-

los do que a sociedade considera como mau caminho, afastando-os da 

possibilidade de envolvimento com as drogas e da violência urbana, a vinculação 

a uma religião pode significar uma proteção contra o olhar discriminatório da 

sociedade que os rotula como grupos marginais, grupos de riscos ou violentos. 

Portanto, a religião revela aspectos contraditórios na vida desses jovens ou 
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expressa a multiplicidade e simultaneidade das tendências divergentes por eles 

vivenciadas no cotidiano. 

O trabalho é, muitas vezes, experienciado por esses jovens desde muito 

cedo, no entanto parece que eles já desistiram da possibilidade de a atividade 

formal compor suas vidas, pois que fazem da própria dança um meio de ganhar a 

vida. 

Agora eu tô parado. Saí tem pouco tempo, tava trabalhando aqui na universidade 
mesmo, na sessão de obras. O cara me deu uns toques, eu tinha dito pra ele que 
tinha que voltar pra estudar e treinar; dei rata né? Por que aí ficou pro outro ano. 
(...) Eu falo que nois se sustenta mesmo do break, nois faz uma apresentação o 
pessoal paga, então. (Jovem 1) 

Na dinâmica de seus agrupamentos, os jovens criam novas identificações 

por meio das gírias, modos de vestir, modos de viver o seu tempo.  

Isso aqui [a dança] é um estilo, cada um tem um estilo igual, nóis usamos essa, 
meia preta com branca, é marca registrada do grupo, onde a gente chega o povo 
fala “chegou o Gyn extreme” (...). Todo mundo conhece, por isso, usar um brinco 
só (...). No começo, quando nóis começô a dançá, era engraçado, nóis passava 
nas rua, o povo falava: olha os doido que gosta de ficá rolando no chão aí ó, olha 
aí, só tem doido. (Jovem 1) 

E tipo assim: o bicho ficou me olhando, quatro caras, tudo de calça larga, tudo com 
brinco. Ele vai pensar o que? (Jovem 2) 

Nos relatos dos jovens, constata-se que o breakdance permeia sua vida 

cotidiana nos diversos espaços e tempos, ou seja, as relações sociais vivenciadas 

por estes sujeitos são identificadas com o ser um B-Boy. Quando perguntados 

sobre o que é o breakdance para eles percebe-se uma forte identificação e 

realização social.  

Eu pratico o break por amor mesmo (...). Eu já sofri pra tá dançando break até 
hoje. Quando nóis começô a dançá break, tinha uns cara aqui do setô que dançava 
pra caramba. Mas nois não desanimava não; ‘nois vamo ganhá desses cara’, e 
eles direto falava pra nóis, ‘não moço, desiste que isso não é pro ceis não’. Aí nóis 
falô, começô a treiná, eu e o Carlim. Nóis treinava no asfalto, treinava na calçada, 
no chão duro mesmo, por isso, isso aqui o tudo esfolado os ombro. (Jovem 1) 

{O que é o break pra você} O break é tudo (...). Eu escuto música de break, eu 
arrepio. Tipo assim, tipo amor que cê tem pelo break. Primeiro é Deus, porque sem 
ele não seremos nada (...). O cara falou assim, sai desse break, é o maior 
reboletion. Falei: ‘moço, eu não tô no break não é por causa da moda não’. ‘É por 
causa do amor’. ‘Eu curto na vida é o break, eu almoço break, como break’. ‘Durmo 
com break’. (Jovem 2) 

No contexto urbano, os jovens se aglutinam não apenas por incorporarem 

um conjunto de expressões e estilos de vida (música, roupa, adereços, postura, 

comportamento), mas por buscarem, principalmente, se diferenciarem dos demais 

jovens afirmando certos padrões e valores sociais. Trata-se de uma forma 

particular de filiação social, nos termos de Castel (1998) e, também, de garantia 

de um reconhecimento e de dignidade 

(...) se o cara tiver com um problema, o grupo inteiro ajuda. Porque a gente fala, a 
gente é mais que um grupo, é uma família. Se uma pessoa tivé com problema 
todos ajudamos. (...) Um colega nosso bateu de moto, todo mundo ajudou. Outro 
colega nosso foi pro encontro de break, não tinha almoçado, todo mundo junta 
dinheiro, vai compra. (Jovem 2)  



10 

O break ele é respeitado porque trás uma história. Então, os malas e as pessoas 
sociais do setor respeita (...). O povo hoje defende, igual uma vez eu caí num 
baculejo, mais tava com a camiseta do grupo, aí o cara falô assim: “que significa 
esse nome aí nessa camiseta?” Falei; “é o nome do meu grupo de dança”. Aí ele 
pediu pra mim: “conta a história, um pouco da história do break”. E falô pra mim 
fazê um movimento. Aí eu fiz. Ele falou “é, esse tá respei”, e falô: “você pode saí.” 
AÍ eu fui saindo, ele falô assim: “ce tá de parabéns, eu prefiro que vocês fique 
dançando do que fique entrando na marginalidade ou mexendo com droga”. Então, 
o policial, só por vê a camiseta sabia o que eu tava fazendo, já livrou, entendeu? 
Então tem esse respeito. (Jovem 1) 

Os relatos dos jovens coadunam com as constatações de Carrano (2002) 

em sua pesquisa, na qual identifica que os espaços de lazer se constituem como 

verdadeiros espaços de sociabilidade e formação subjetiva para os jovens. No 

entanto, de acordo com esse autor, há um senso comum, inclusive acadêmico, 

que considera os lazeres juvenis como espaços de simples diversão ou 

entretenimento. Embora existam aspectos de diversão, o mais importante são os 

processos sociais de formação das subjetividades juvenis que são desenvolvidos 

nesses contextos, trata-se de jogos de sociabilidade que expressam os variados 

contextos culturais da corporeidade juvenil. Ao analisar o dos skatistas, Carrano 

(2002) afirma tratar-se de divertimento e prática de lazer elevada ao estatuto de 

princípio filosófico e existencial para muitos jovens envolvidos em tais 

movimentos. 

Além disso, os jovens em sua prática cultural consideram usufruir de uma 

efetiva possibilidade de liberdade, momento no qual podem se expressar com 

liberdade, sem se preocupar se os adultos vão gostar ou não. Configura-se em 

uma esfera de liberdade frente a determinadas instituições sociais que marcam os 

seus cotidianos com regras e orientações sociais. Os estudos de Dayrell (2010) 

também corroboram a idéia de que esse tempo e espaço dos jovens do 

breakdance têm por finalidade estabelecer relações que objetivam a satisfação da 

própria relação. Embora se organizem interiormente a partir de uma hierarquia, 

esses espaços apontam para a natureza democrática da sociabilidade. De acordo 

com esse autor, trata-se de um “jogar junto’, de uma interação em que o que vale 

é a relação, cada qual deve oferecer o máximo de si para também receber o 

máximo do outro. É a dimensão do compromisso e da confiança que cimentam 

tais relações” (DAYRELL, 2010, p. 10).  

Esses jovens, também motivados pelo breakdance, acessam as novas 

tecnologias da informação com o objetivo de se comunicar com outros jovens que 

fazem parte desses agrupamentos, buscando inovar seu repertório e desenvolver 

novas habilidades. 

Eu dedico meu tempo mais ao computador, por que lá eu tô vendo vídeo de break, 
quando eu tô na televisão é assistindo DVD de break. No Orkut eu fico com os 
menino de Aparecida, que tem um grupo de lá, por que eu dava aula lá, também 
comecei ensiná os menino, aí eles desenvolvero tanto, é que nóis vamo disputá 
com eles agora também. (Jovem 1) 

 (...) o meu amigo me passo um site na internet em inglês, mostrando break, mas 
eu estudo, trabalho. Agora tem mais é B-boy, os cara do break. Pra mim o 
movimento que é mais específico é o “loko”. Descobri esse movimento na internet. 
(Jovem 2) 
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Os depoimentos sobre o que é ser jovem demonstram os aspectos 

contraditórios das concepções de mundo vivenciadas por esses sujeitos. Se de 

um lado, são adeptos de uma cultura pretensamente questionadora dos valores 

tradicionais, como o breakdance, por outro, reproduzem como legítimos os valores 

e condutas das instituições tradicionais. Essa é uma compreensão importante da 

cultura, em seu caráter dialético, analisada por Wiliams (1988) e Thompson 

(2002). 

(...) a gente pensa que ser jovem e é ficar se achando..., nas ruas aprontando, 
bebendo, fazendo... Pra mim a juventude não é isso não, pra mim a juventude é 
você vivê a sua vida o normal, mais divertidamente sem precisá de presença de 
álcool, bebida ou droga pra você tentá sê feliz (...). Ser jovem é ser feliz, é você 
poder fazer tudo que você quer no seu limite, não querer ser dependente dos 
outros. Tudo na vida tem suas regras, tem seus limites (...) (Jovem 1).  

Ser jovem pra mim é curtir a vida. Fazer tudo o que você quer, ser alegre. Tem 
amigo meu que entende que ser jovem é chegar, fumar um brown, ir embora. 
Fumar maconha. Vai que o policial pega você traficando ou fumando um. Vai ficá a 
juventude toda preso. (Jovem 2) 

Estes aspectos contraditórios são explicados por Reguillo (2007), ao afirmar 

que afirmar que os jovens acabam produzindo um discurso esquizofrênico, dado 

que a sociedade exige que eles realizem a entrada no universo da cidadania 

liberal, dos direitos e deveres, que adquiram certos comportamentos sociais e 

políticos, adequados mas, no entanto, não lhes proporciona alternativas reais de 

inserção sócio-politica. 

 

Considerações Finais 

 

O presente artigo tratou de jovens do Breakdance enquanto sujeitos ativos, 

agentes sociais que em seu cotidiano produzem práticas culturais, construindo 

assim um determinado modo de ser jovem. Os jovens entrevistados, ao 

pertencerem a um grupo de breakdance iniciaram suas manifestações nas ruas, 

local no qual tanto aprenderam o que sabem sobre a dança como também foram 

discriminados pelo seu estilo. Sair da rua se converteu em importante processo 

em relação à prática da dança, tanto que passaram o procurar espaços públicos 

(como uma das escolas públicas do bairro) e privados (programa de extensão da 

PUC Goiás) para desenvolverem sua dança. 

Os relatos dos jovens sinalizam que suas vidas são marcadas pela força e 

persistência quando buscam construir identificações por meio de um tipo de dança 

de rua. Expressam concepções que negam a sua origem social, mas ao mesmo 

tempo a reconhecem como importante para as suas vidas. Concordam com a 

importância da educação escolar e da família, mas não suportam o seu cotidiano 

e, estão a todo o momento em situação de conflito. Ao mesmo tempo em que a 

rua forma esses sujeitos mediante experiências autônomas, do enfrentamento do 

mundo adulto, ela deforma, marginaliza, se conforma em espaço de drogadição e 

morte. Contudo, é na rua, nas praças que os jovens se encontram para enfrentar 



12 

cotidianamente esse estado de coisas que foi construído antes mesmo de eles 

nascerem. 

Os jovens nas ruas supostamente longe do controle dos adultos, 

desenvolvendo suas práticas, suas linguagens, um novo modo de ser jovem, 

declaram-se vinculados aos valores institucionais da família, da escola e da 

religião. Mas é na rua e na praça que eles buscam também o reconhecimento dos 

vizinhos e dos outros jovens do bairro, a rua é então espaço público, o lugar de 

exposição positiva ou negativa. Além disso, o que se percebe na manifestação 

desses jovens, enquanto tipos representativos de um grupo, é o caráter coletivo 

que dão à sua organização e ao seu cotidiano, tanto que se referem ao grupo 

constantemente como uma família, na qual, quando um precisa, todos estão 

juntos em uma relação solidária. A vida em grupo, o praticar o breakdance 

cotidianamente, o encontrar com os amigos, se configura como momento de 

alegria, proteção e aprendizagem da vida em grupo, de autodisciplina, da 

autonomia, do se constituir como sujeito ativo em um contexto social de alienação, 

contraponto ao individualismo que permeia a vida social no mundo 

contemporâneo. 

Constata-se, também, que os jovens não negam explicitamente os valores 

e tradições herdados das gerações adultas por meio das instituições 

socializadoras, eles os articulam a um importante processo de 

reprodução/inovação que lhes proporciona sentido ao cotidiano. Essa prática 

educativa realizada pelos próprios jovens em seus espaços de sociabilidade se 

caracteriza pela diversidade, na qual diferentes sujeitos se encontram e constroem 

novas formas de se relacionar com o mundo. 

Por fim, cabe ressaltar que o presente estudo sinaliza para compreender as 

culturas juvenis em seu sentido plural e contribui, ainda, para superar as visões e 

categorias que tendem a simplificar a complexidade das práticas culturais dos 

jovens na cidade. As culturas juvenis se constituem no movimento mais amplo da 

sociedade em sua totalidade histórica. Simultaneamente, manifestam valores de 

uma tradição herdada das instituições tradicionais como a família, a religião, a 

escola e os próprios meios de comunicação de massa, assim como os valores de 

transgressão, expressos no ritmo da dança, nas formas de sociabilidade presentes 

no agrupamento, nas relações de autonomia que estabelecem com o mundo 

adulto e na busca constante de identificações juvenis.  
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