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Os Sujeitos da Educação A
TRIBOS JUVENIS NO ENSINO MÉDIO EM VIAMÃO - RS: O FENÔMENO DA JUVENTUDE
MODERNA E A EDUCAÇÃO. Danielle Schio Romeiro Rockenbach, Leunice Martins de Oliveira
(orient.) (PUCRS).
Tribo juvenil é o nome dado a um grupo de adolescentes com idéias, elementos estéticos, estilos musicias ou valores
culturais semelhantes. Esta pesquisa busca identificar quais as tribos juvenis atuantes no Ensino Médio em Viamão,
sua percepção em relação à escola e aos educadores. Para o levantamento das informações foram utilizadas
diferentes técnicas divididas em quatro fases. Na primeira, usou-se como fonte de informações o INEP e pesquisa
bibliográfica. Na segunda, foram realizadas observações simples nas salas de aula e aplicação de questionário com
oitenta perguntas aos estudantes. Para estes procedimentos determinou-se como amostra quatro escolas estaduais e
duas escolas particulares do município. O critério para escolha das instituições estaduais foi a abrangência geográfica
e o número de alunos. Quanto às escolas particulares, a seleção foi feita a fim de excluir as instituições de caráter
religioso, visto que os elementos estéticos de determinadas tribos são proibidos pelas mantenedoras. Através das
questões formuladas buscou-se definir em relação ao estudante do Ensino Médio: o perfil socioeconômico, valores e
referências, percepções da escola e dos educadores, inserção no mundo do trabalho, visão política, influência da
mídia, uso de drogas lícitas e ilícitas, e tribo que pertence. A terceira fase, em andamento, é a realização de oficinas
pedagógicas com jovens da amostragem. A hipótese analisada é se a resistência à homogeneização e/ou a crise de
identidade promove no jovem a necessidade dos mesmos gestos, roupas e linguagem de determinado grupo, e como
isso influencia sua vida estudantil. Na quarta fase serão analisados os dados obtidos à luz da bibliografia selecionada,
com o objetivo de produzir um material que esclareça e capacite os educadores do Ensino Médio em Viamão a
trabalhar com as diferentes tribos juvenis.
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