
S ala de aula é lugar de extremos. Há alunos muito
quietos, muito falantes, muito briguentos, muito
amorosos, coloridos, opacos e totalmente sem cor.
Além disso, eles usam linguagens tão distintas entre

si que passar o recreio ouvindo suas gírias seria como mudar-
se para países ainda pouco explorados.

Ao fazer um raio X da sala, você encontra "panelas",
comunidades que têm, não raras vezes, muros de separação.
"Quem está ao meu lado é meu amigo, quem está na minha
frente é amigo dos boys. Lá na frente estão os nerds e do meu
lado esquerdo... quem é esse cara?"

Se você fosse perguntar a algum dos estudantes qual é o
nome do colega que está do outro lado da sala e as preferên-
cias dele, provavelmente, muitos de seus alunos iriam ter de
admitir que não sabem.

*Ê você? Tem idéia da quantidade de tribos de adolescentes
que existem por aí? É melhor começar a prestar atenção, pois
disso depende o sucesso da sua aula na mente de cada um
deles.

A melhor forma - e também a mais batida - é conversar.
Estar próximo, demonstrar interesse pelo dia-a-dia deles,
ouvi-los e discutir conceitos sempre que possível.

Foi isso que descobriram os jornalistas da revista Capricho,
publicação da editora Abril voltada ao público adolescente. A
editora, Bárbara Soalheiro, explica que para fazer reportagens
que envolvam todos os leitores, a revista conta com o auxílio
de um grupo de 50 adolescentes denominado Galera
Capricho. 'Além do contato que temos com essas meninas,
alguns dos nossos repórteres fazem visitas semanais às portas
das mais diferentes escolas de São Paulo. Na hora da saída,
eles puxam conversa com as adolescentes e ficam sabendo do
que está acontecendo no mundo jovem", explica.

Ela afirma que as informações sobre tribos e tendências se
espalham muito rapidamente entre os adolescentes, e eles
acabam trazendo essas informações para a revista mesmo sem
querer. Outra ferramenta utilizada pela equipe da Capricho para
conquistar o público e sempre chegar às bancas com notícias
fresquinhas é o MSN.

Funciona assim: os jornalistas possuem um MSN pessoal
e outro só para conversar com a Galera Capricho. Dessa forma,
além de descobrir o que é dito, eles percebem o que está
acontecendo em todo o Brasil, já que as meninas também
conversam entre si. "Elas são amigas virtuais, não se conhe-
cem pessoalmente, mas quatro meninas vêm sempre aqui
para a redação e nós deixamos que elas fiquem no MSN.
Assim, elas se divertem e nós conseguimos material para
trabalhar", fala.



Para lidar com o assunto dentro da sala de aula, o melhor
mesmo é buscar informações. Saber o que cada grupo valoriza,
conhecer seus vocabulários específicos, já que cada tribo tem o
seu, e descobrir o que motiva cada um a buscar aquele estilo.
Essa é a opinião da psicoterapeuta especializada em Desenvol-
vimento de Adolescentes, Eneida Ludgero.

Para Eneida, além desse cuidado, é importante que o docente
desenvolva e estimule seus alunos a desenvolverem respeito e
aceitação em relação à forma como os colegas se expressam.
"A aceitação vai abrir espaço para que se apresentem novas
idéias e se possa dialogar. O professor nunca pode esquecer
que eles estão numa fase de busca e experimentação", lembra
a especialista.

Além da busca e experimentação, o adolescente passa pela
fase de diferenciação da família e construção de uma perso-
nalidade própria. Nessa época, as dúvidas trazem uma inse-
gurança que só pode acabar quando o jovem tiver se auto-
afirmado. Daí a necessidade de encontrar amigos com gostos e
crenças semelhantes.

Nessa fase, uma boa oportunidade de educar seus alunos
para o respeito às diferenças é incentivá-los a interagirem
entre si. De acordo com Eneida, isso vai ajudá-los a perceber
que os amigos de diferentes estilos têm muito a acrescentar
aos seus companheiros de tribo. E recomenda que os profes-
sores também abram espaço para conhecer melhor esses
jovens. "E bom sair do seu mundinho de vez em quando para
aprender coisas novas e para não ficar 'olhando as mesmas
caras' o tempo todo", aconselha.

No mercado empresarial, mais precisamente nas áreas de
marketing e publicidade, essa necessidade do ser humano de
se sentir parte de um grupo de pessoas é estudada e pesquisa-
da à exaustão. "Isso, em marketing, a gente chama de senso
de pertencimento", explica Eloi Zanetti, especialista em Mar-
keting que ano passado fez uma pesquisa e descobriu mais de
15 tribos de adolescentes só na capital paranaense.

Ele conta que as pesquisas apontam o comportamento e,
principalmente, o estilo de vida das pessoas. "Sabendo disso,
fica mais fácil e mais barato vender para eles", ensina. Zanetti
acredita que esse comportamento pode ser adaptado pelo
educador e ajudá-lo a ter mais sucesso na sala de aula. "Se o
professor ficar antenado às tendências de comportamento e
conseguir se adaptar aos grupos, vai sentir uma facilidade
muito maior de 'entrar na deles' e influir de alguma forma na
educação", diz ele.

Para descobrir quais são as tribos que habitam sua sala de
aula, Zanetti recomenda que você fique atento ao que os ins-
titutos de pesquisa mostram nos sites e que tipo de informa-
ção eles oferecem. "Muitos desses institutos publicam
newsletlers com o que há de mais atual sobre estes grupos",
lembra ele.

O segundo passo é conhecer bem as diferentes turmas.
"Em cada uma, o professor vai ter de aplicar abordagens

diferentes. Em comunicação, a gente diz: 'diferentes públicos,
diferente comunicação'. Não podemos tratar todo mundo de
uma maneira só", comenta Zanetti. "Os sonhos, as ambições
de cada tribo, são diferentes umas das outras e isso deve ser
considerado."



COMPORTAMENTO

Observação aguçada e curiosidade são os pontos de partida
para o reconhecimento de pessoas tão diferentes entre si.
Recomenda-se comparar comportamentos. Assim, você nota
as semelhanças e descobre se pode considerar seus alunos
como um grupo à parte e se dentro dele existe algum adoles-
cente que ainda não encontrou a própria turma.

Isso é possível, e de acordo com a psicoterapeuta Eneida
Ludgero, é normal uma vez que eles ainda estão descobrindo a
própria personalidade. Então, estar por dentro do assunto
pode ajudá-lo também a conversar com seu aluno e a mostrar
um caminho para ele.

Eloi Zanetti encurta a jornada e dá dois exemplos de como
perceber a tribo na qual seu aluno melhor se encaixa. " Se ele é
emotivo, gosta de música, teatro e tem sensibilidade fatalmente
vai ser um emo-boy. Se tiver o espírito da contradição, não quer
pertencer à sociedade capitalista, por um motivo ou outro, pode
virar um dark, e por aí vai."

Mas um cuidado deve existir sempre. Adolescentes, mesmo
que não admitam ser tratados como crianças, devem ser obser-
vados e orientados pelos adultos que os cercam, e isso engloba
familiares e professores. Eles podem passar mais tempo com os

amigos, podem sair, ser deixados mais livres, até para aprenderem
que a liberdade requer um certo grau de maturidade.

No entanto, como explica a psicoterapeuta Eneida Ludgero, é
preciso que os adultos cuidem para que a tribo escolhida não
interfira negativamente na vida do adolescente. "É preciso se
manter presente e servir de modelo, pois os jovens têm um mundo
de novidades pela frente e estão aprendendo a discernir entre

hares de estímulos, que podem ser bons ou ruins", ensina
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