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RESUMO: O artigo consiste-se em uma pesquisa bibliográfica, a qual apresenta um balanço histórico sucinto
da discussão acadêmica acerca das concepções sob os adolescentes e jovens na sociedade do século XVI ao
XXI. As mudanças históricas e sociais serão contempladas numa análise voltada às diferentes gerações
juvenis e os movimentos sociais trilhados pela juventude, como a contracultura, os caras pintadas e os
recentes protestos de 2013 no Brasil. Por fim, será destacado as políticas públicas educacionais voltadas a
categoria juvenil , a inserção e apresentação destas através de suas estratégias e controvérsias, todavia,
mediante aos interesses da classe burguesa. Para tanto, será trazido um embasamento teórico em Áries
(1978), Dias (2008), Cardoso (2005), Freitag (1986) entre outros.
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ABSTRACT: The article consists in a literature search, presenting a brief historical account of the academic
discussion of conceptions in teenagers and young adults in the sixteenth to the twenty-first century society.
The historical and social changes will be included in an analysis aimed at different youth generations and
trodden by these social movements, such as the counterculture, the painted faces and the recent protests of
2013 in Brazil. Finally, it highlighted the educational public policies aimed at youth category, insertion and
presentation of these through their strategies and controversies, however, by the interests of the bourgeois
class. For this, a theoretical foundation will be brought in Aries (1978), Day (2008), Cardoso (2005), Freitag
(1986) among others.
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INTRODUÇÃO

Em meio às discussões relacionadas à mutação cultural da sociedade e o desembaraçar da juventude nesse
processo intrínseco, faz-se crucial abordar a categoria juvenil, não restringindo-se a contemplação de uma
definição fixa sobre estes sujeitos, baseando-se portanto em Pereira (2010, p.11), que ao pesquisar sobre
experiências juvenis, relata que não compartilha da ideia “(...) de uma definição rígida e estática da noção de
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juventude”, entendendo esse conceito como “ (...) uma construção sócio-histórica, e, portanto, contextual e
relacional”(PEREIRA,2010, p.11), portanto, o objetivo do presente escrito, trata-se de considerar os sujeitos
sociais, através de seus aspectos históricos, políticos, sociais e culturais, que embasam também a mediação e
análise entre o meio social e escolar dos jovens.

. Fazendo uma ampliação da correlação existente entre passado e presente, incluindo as gerações juvenis dos
anos de 1960 aos dias atuais, traremos como elo no enfoque sobre a inserção do jovem em atos políticos e
sociais, os subsídios teóricos de Cardoso (2005), Pereira (1984), Dias (2008), entre outros. Trataremos dos
movimentos sociais existentes no decorrer desse período, destacando a contracultura, o movimento de
impeachment em 1992, onde os adolescentes e jovens ficaram conhecidos como “caras pintadas” e mais
recentemente os protestos ocorridos em 2013. Não se trata de meras comparações das gerações, até mesmo
porque o que tem sido defendido nesse estudo é a forma como cada geração possui um processo histórico e
social heterogêneo apesar das semelhanças que as interligam. Além disso, será discutido os desafios juvenis
relacionados à educação desde os anos de 1960 até as implementações de programas educacionais atuais,
criados como estratégias de amenização das falhas educacionais existentes no ensino básico, se fazendo
presente nessa discussão o aporte teórico de Freitag (1986).

BALANÇO HISTÓRICO DOS ADOLESCENTES E JOVENS NA SOCIEDADE ENTRE O SÉCULO XVI E XX.

Para a realização de uma breve retrospectiva dos adolescentes e jovens na sociedade, torna-se crucial a
contribuição de Áries (1978), e seus estudos acerca das crianças nas sociedades tradicionais. O autor
menciona que nessa sociedade a criança não se separava do adulto, onde se era negado, consequentemente,
a existência de uma fase transicional que incluísse a adolescência e/ou juventude. Como pode ser observado
nas palavras do próprio autor: “(...) de criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem
jovem, sem passar pelas etapas da juventude”(ÁRIES,1978, p.3)

Áries (1978,p.3) explica a forma como ocorria tal fato: “(...) a criança então, mal adquiria algum
desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e partilhava de seus trabalhos e jogos”. Ou seja, a
criança era vista como um adulto em miniatura, onde não apresentava necessidade de um tempo para
adquirir suas próprias experiências e habilidades de sua própria fase ou de uma fase transitória entre a
infância e a fase adulta.

Podemos concluir que a adolescência e juventude não apresentava contribuições àquela sociedade e além
disso era mal vista, como reforçado na fala do autor “(...) sociedade via mal a criança, e pior ainda o
adolescente.” ”(ÁRIES,1978, p.3)

Para compreender a visão negativa existente em torno do adolescente, trazemos a contribuição de Raitz, T.
R. e Petters, L. C. F.( 2008, p.409) , que acrescenta que na sociedade medieval essa separação social
existente apenas entre crianças e adultos, acontecia “ (...) sem a preocupação do indivíduo como
adolescente” e que persistiu até o início do século XVIII , mas que já a partir desse mesmo século, “ (...) em
meio à expansão da economia mercantil e a mudanças importantes ocorridas na sociedade, como a afirmação
da classe burguesa (comércio, mão-de-obra)”, a adolescência e juventude iniciam como um processo de
separação da fase adulta.

Um século antes, já no final do XVII, Áries (1978) aborda que iniciava mudanças nas sociedades industriais,
voltadas à educação. “(...) a criança foi separada dos adultos e mantida à distância numa espécie de
quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio.”, o autor ainda afirma que
inicia um processo de “enclausuramento das crianças”, no qual se referia a escolarização que se estende até
os dias atuais. (ÁRIES,1978,p.5)

Portanto, com todo esse processo histórico, mas especificamente a partir do século XIX, ficou marcado o
desenvolvimento na educação de forma dualista e seletiva, o que incluía classes sociais, gênero e faixa etária.
Entretanto, fica evidente a importância da instituição escolar nesse percurso dos adolescentes e jovens como
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uma fase de desenvolvimento dos sujeitos, mas repleta de interesses da burguesia. Retornando a discussão
acerca do processo histórico da categoria juvenil ao longo dos tempos, podemos constatar que apesar da
figura dos adolescentes e jovens ter incidido na obtenção de significados, as discussões empíricas
relacionadas à sociedade e aos espaços educativos ainda prosseguia limitado a um número restrito de estudos
e debates que abrangiam essa temática. Dayrell (1999), afirma que além do baixo índice de produções que
submergia a juventude brasileira, não se privilegiava o jovem como um objeto de análise, o autor acrescenta
também que “(...)paradoxalmente, nem a pesquisa educacional tem investido em conhecer melhor os
adolescentes e jovens”. (DAYRELL,1999,p.26). Pode-se acrescentar a discussão, a afirmação de Tavares
(2012), no qual estuda a juventude contemporânea e as relações de gênero.

A autora alega que as discussões sobre juventudes, em sua maioria, não traduz o jovem mediante suas
diferenças e que “(...) pouco foi empregada em estudos relativos ao gênero e em especial sobre jovens do
sexo feminino.” (TAVARES, 2012, p.85), portanto, adolescentes e jovens na sociedade brasileira, apesar de
uma concepção existente de mudanças em torno da valorização dessa categoria, torna-se ainda esotérico,
quando representados na perspectiva de gênero e adicionamos ainda, a questão da sexualidade, no qual em
torno destes, ainda há uma invisibilidade repleta de preconceitos.

Sobrepomos ainda que são diversas as temáticas no qual o jovem era e de certa forma, ainda é excluído, não
apenas de gênero e sexualidade, mas como também temas psicossociais, culturais, identidade, violência,
entre outros. Como se pode observar na afirmação de Spósito (1997), no qual demonstra que a pesquisa em
torno de tais temáticas na qual envolve o jovem têm tornado-se desafiador, pelo motivo da baixa
concretização de pesquisas em torno dos adolescentes e jovens, “não obstante a sua importância política e
social”. (SPÓSITO, 1997,p.1)[ii]

Na pesquisa realizada pela autora supracitada, acerca da produção de conhecimento sobre juventude na
educação, pode ser visto que os temas mais analisados em teses e dissertações envolvem o jovem e a
escolaridade. Apesar dos desafios e embates existentes em relação a baixa acentuação em discussões e
grupos de pesquisa como mencionado anteriormente, pode-se observar que nas últimas décadas os escritos e
debates atinentes aos jovens e a análise em diversos eixos temáticos vem se ampliando gradativamente,
principalmente a partir do século XX, quando se abrange com maior ênfase as políticas publicas em torno dos
jovens, envolvendo o Estado e as instituições escolares.

OS MOVIMENTOS JUVENIS DA GERAÇÃO 60 À CONTEMPORANEIDADE: A CONTRACULTURA, OS
CARAS PINTADAS E AS MANIFESTAÇÕES ATUAIS.

O percurso das gerações juvenis nos tempos remotos proporciona uma aproximação de nossa ótica acerca da
categoria juvenil dos dias atuais. Entretanto, essa correlação entre sociedades juvenis em períodos distintos,
na maioria das vezes, remete a se pensar e repensar a juventude contemporânea apenas como herança de
gerações passadas, mas especificamente a partir dos anos de 1960, que ficou caracterizado pelas mudanças
e conquistas decorrentes dos diversos movimentos sociais e políticos daquele momento.

Cardoso (2005) faz uma alerta em torno dos pensamentos voltados às gerações passadas como detentoras
do heroísmo que complementam as gerações posteriores. Ela afirma que tal fato é “congelar em uma unidade
imaginária”.(CARDOSO,2005, p.93). Concordamos com a crítica da autora e acrescentamos que o termo
citado pode ser explicado, no sentido de prender-se a um modelo que por estar marcado na historia é
vivenciado como uma continuidade e não na criação de um novo processo histórico mediante a mutação
cultural da própria sociedade. O que será debatido mais adiante, após a exposição da trajetória dos principais
movimentos juvenis na sociedade brasileira.

A autora supracitada também indica alguns segmentos em torno da geração juvenil, e dentre estes podemos
destacar “a entronização do modo jovem de ser como estilo de vida”.(CARDOSO,2005, p.93). Diante desse
aspecto, o movimento da contracultura que teve seu auge em 1960, se relaciona diretamente a esse novo
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modo de estilo juvenil. Novo, pois trouxe consigo um princípio de lutas consagrando a ruptura com os
paradigmas sociais da sociedade capitalista. Esse movimento é definido por Pereira (1984) mediante duas
diferentes conceituações, sendo a primeira apresentada como um fenômeno histórico e a segunda como uma
critica social.

Os principais movimentos/manifestações em diversos países durante a contracultura, em um período
conhecido como pós-guerra, foram o acirramento das lutas contra a discriminação racial e a guerra do Vietnã
nos Estados Unidos, como também as manifestações estudantis[iii] que depois irradiaram para outros países,
inclusive no Brasil. Já na França, o maio de 68[iv]e na antiga Tchecoslováquia, a Primavera de praga[v]. No
Brasil, pode ser destacado o golpe militar em 1964, que com maior efetivação dos jovens em 1968 na luta
contra a ditadura.

Segundo Cardoso (2005, p.95) tais acontecimentos foram considerados na época como uma rebelião mundial
“pela sua extensão, pela aproximação dos ideais, pelas práticas políticas semelhantes e pela participação em
massa de jovens.” e tal participação se dava na medida em que se rompiam com os ideais impregnados pela
cultura ocidental, no qual provocava e instigava mudança também nos hábitos e comportamento juvenis.

O movimento também foi denominado, segundo Cardoso (2005,p.96) como “cultura da revolta” ou como no
livro de Carmo (2002) intitulado de “Culturas da rebeldia”, pois as manifestações juvenis tinham como
desígnio a mudança social, a transformação do mundo. E essa transformação tinha como característica “a
transgressão de padrões de valores estabelecidos”, tais valores advindos da cultura ocidental como já citado
anteriormente. Cabe reforçar que a transgressão a que se refere não significa a “negação absoluta dos limites
estabelecidos” e sim na “afirmação de novos valores” (CARDOSO, 2005,p.96). O jovem queria construir a sua
cultura, ser independente de regras pré-estabelecida ou estabelecidas. Em um balanço sócio histórico, pode
ser comprovado que o movimento não apresentou índices negativos, até mesmo porque era realizado de
forma pacífica, sem violência, se consistindo dessa forma em um movimento sociológico e revolucionário do
“Paz e Amor”.[vi]

Toneis e Gomes (2009, p.70) cita que a imprensa americana caracterizava os adeptos do movimento da
contracultura como “todos os integrantes das manifestações que possuíam características predominantes
como cabelos compridos, ou eram usuários de drogas, adeptos de praticas “sexo livre” .

Os jovens assim caracterizados nesse período, era pra demonstrar que insistiam em diferenciar da sociedade,
ficaram conhecidos como os amantes da liberdade, eles queriam e conseguiram construir sua própria cultura,
possuindo um estilo de vida modificado também pelas roupas, gosto musical, rompendo com os aspetos
conservadores e religiosos, valorizando dessa forma a liberdade de expressão. O conflito instaurado entre as
faixas etárias (jovens/ não jovens) e a quebra de estereótipos de uma sociedade tradicional também
interferindo no seio familiar e religioso[vii]. Apesar de que o movimento também trazia adeptos não jovens,
como partilha Toneis e Gomes (2009,p.71) “havia também adultos adeptos a esse movimento que requeriam
melhores condições de vida para si e suas famílias”.

É importante ressaltar que os movimentos por se fazerem relacionados a críticas e reivindicações, em sua
totalidade abrangia a toda a sociedade, nesse sentido, eram inicialmente conhecidos como movimentos
populares, não necessariamente especificando a faixa etária, ou seja, jovens ou não jovens. Entretanto, ficou
marcado como movimentos juvenis, justamente pelo fato de ter um número extremamente significativo de
adolescentes e jovens adeptos. Como afirma Dias (2008, p.8), em relação ao Impeachment “quando surgiu,
era tido como um movimento popular e não como um movimento juvenil”. Porém a participação dos jovens,
como já dito anteriormente, tornou-se tão expressiva, que naqueles protestos ficaram conhecidos
historicamente como “os caras pintadas”. Portanto é impossível negar na historia da sociedade brasileira,
como também internacional, a força juvenil nas lutas políticas e sociais.

Retornando aos anos de 1960, mas especificamente na mobilização dos protestos durante a contracultura,
este movimento foi inicialmente impulsionado por grupos de jovens brancos pertencentes a classe media/alta
da zona urbana. No movimento de Impeachment e o jovem "cara-pintada" que ocorre na década de 1990,
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fica evidente que também era pertencente à classe média. Diante de tal constatação, pode surgir
questionamentos, sob o porquê jovens que gozavam dos privilégios da cultura vigente, foram os que
desencadearam os movimentos da Contracultura e o Impeachment e não os que eram desprivilegiados da
ascensão social e educacional

Dias (2008), comenta que tal fato não o surpreende. O autor ao realizar uma contextualização geral, reflete
que “a maior parte dos estudantes secundaristas ou universitários pertence a essas camadas.” (DIAS, 2008,
p.8). Essa questão será vista no próximo tópico ao tratar da crise universitária. Mas, se faz importante
esclarecer, que apesar dos movimentos terem sido desencadeados e absorvido predominância de jovens
brancos e pertencentes a classes sociais privilegiadas, também obteve aliança com jovens de outras etnias e
classes sociais. Como afirma Cardoso (2005) Na historicidade dos jovens negros, estes já apresentavam-se
revoltados inicialmente contra o sistema americano. Especialmente na contracultura, além do negro, pode-se
abordar a influência de diversos outros grupos étnicos, “devido à grande expansão desses movimentos no
mundo ocidental e oriental.” (TONEIS;GOMES,2009, p.75)

A ligação entre jovens e partidos políticos , na década de 1970 através do “radicalismo do movimento
estudantil, (...), provocou um distanciamento de grande parte da juventude”.(DIAS, 2008, p.1). Desse modo,
a participação política inicia a ser fortalecida durante a década de 1980. O autor relata que os adolescentes
também iniciam a participar de campanhas eleitorais fazendo “boca de urna”, entretanto, nessa época ainda
não possuíam o direito ao voto que só foi concedido na promulgação da constituição de 1988.

Um fato histórico na sociedade brasileira onde pela primeira vez, jovens na faixa etária entre 16 e 18 anos
puderam exercer o voto em uma eleição. A época se tratava das eleições para presidência da república, sendo
os dois candidatos principais, Luis Inácio Lula da Silva e Fernando Collor, popularmente conhecidos pelos seus
respectivos sobrenomes, Lula e Collor, sendo este último que liderava as pesquisas entre os adolescentes e
jovens.

Segundo a pesquisa realizada pela revista Data Folha[viii] em junho de 1989, o então candidato Fernando
Collor apresentava maiores índices de aceitação entre os jovens em comparação aos adultos. O percentual
era de 45% de eleitores na faixa etária entre os 16/17 anos, para 39% entre os eleitores com mais de 40
anos.

O vencedor nas eleições foi Collor, com milhares de votos de adolescentes e jovens. Dias (2008,p.2) explica a
preferência juvenil por este “ligada à tendência juvenil de buscar o novo, a modernização da sociedade e
Fernando Collor fundou toda sua estratégia eleitoral na modernização do país”. Entretanto, em 1992, com as
denuncias efetivadas e comprovadas contra Fernando Collor, surge a revolta juvenil. “uma parcela destes
jovens considerou-se enganados”.(DIAS,2008,p.2) Vale destacar que até mesmo os jovens que não votaram
na eleição de 1989 pelo fato de ainda não apresentarem a faixa etária entre os 16 anos para obtenção do
título eleitoral, estes também faziam-se revoltados e participam fielmente no movimento de Impeachment

Os jovens desse movimento ficaram conhecidos como “caras pintadas”, tornando-se símbolo da manifestação
juvenil. Dias (2008) relata que a juventude cara-pintada foi coroada como sucessora da geração de 60. Nessa
linhagem de pensamento, os recentes protestos realizados em junho de 2013 no Brasil, já derivam de
comparações aos caras pintadas de 1992 e este, por conseguinte à geração 60. Nesse viés, faz-se oportuno
retornarmos a discussão inicial abordada por Cardoso (2005).

Dias(2008,p.13) menciona que a União Nacional dos Estudantes- UNE “ acreditava que a geração de 1992
seria uma continuidade do movimento de 1968”. O autor faz questionamentos acerca da existência de uma
continuidade ou herdeiros do movimento realizado em 68. Segundo o autor, apesar de práticas semelhantes “
as revoltas, os motins, não demonstraram continuidade. (DIAS, 2008,p.13)

Mas atualmente, são os próprios adolescentes e jovens que ao pintarem seus rostos e protestarem contra o
aumento das tarifas de transportes públicos, melhorias na educação, saúde e críticas sobre os gastos com a
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Copa do mundo de Futebol realizada no Brasil em 2014, se autorretratam como “os caras pintadas”. Nesse
sentido, Dias (2008) esclarece que é comum a busca nostálgica e um passado histórico por elementos que
constituíram uma marca sociopolítica. O autor alerta para a ideia errônea e equivocada de que tal fatos são
continuidades”. A luta estudantil quando recomeça parte de novos pressupostos, com outros objetivos e
outras práticas.” (DIAS, 2008,p.13)

Considerar uma geração de jovens como herdeira de uma outra geração, sem a preocupação em
compreender ambas, cada qual com seu contexto histórico e social pode-se transformar em uma faca de dois
gumes, ou seja, ao mesmo tempo em que há a preservação de uma geração anterior, também trás a tona a
sensação de que não há uma nova geração capaz de criar sua própria história.

Quando no tópico anterior, foi demonstrado que os jovens outrora eram menosprezados, onde nem sequer
pertenciam ou eram percebidos em uma fase de transição e que ao longo dos anos incidiram na obtenção de
significância pela sociedade e para os interesses desta, através do capitalismo camuflado no papel da própria
escola, que apresentava o objetivo de instruir e formar trabalhadores jovens aptos e qualificados para servir
aos interesses burgueses , ou seja, o jovem de despercebido passa a ser notado, entretanto, essa visibilidade
ainda é pautada em aspectos negativos e que muita das vezes não eram compreendidas pelos mesmos, ou
seja, o jovem desfavorecido economicamente acabava sendo inserido por livre espontânea vontade nesse
processo exploratório e mecanizado, sendo que tais estratégias serviam para ocultar os pensamentos e
revoltas juvenis como ajustes nas discussões pela igualdade dos direitos entre as classes sociais.

POLÍTICAS PÚBLICAS JUVENIS: A EDUCAÇÃO ENTRE ESTRATÉGIAS E CONTROVÉRSIAS.

Ao analisar as experiências no campo educacional da geração de jovens dos anos 1960, pode-se constatar
que também ocorreram inúmeras mudanças na área da educação em nível de legislação que acarretaram na
aprovação e execução de leis, no qual podem-se destacar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/61) e
a lei de reforma do ensino superior. Nesse período também emerge a chamada “crise universitária”, que
consistiu na pressão dos jovens perante à pequena oferta de vagas para o ensino superior no Brasil. O jovem
estudante “significava acima de tudo uma ameaça para a “segurança nacional” já que o descontentamento
estudantil se canalizava em atividades políticas sobre as quais o Estado estava perdendo o controle.”
(FREITAG,1986, p.87)

O jovem desfavorecido economicamente era considerado, segundo Freitag (1986) “porta voz ideológico de
uma luta de classes a favor dos oprimidos”(FREITAG,1986, p.87). Ou seja, nessa época, como vimos
anteriormente, durante o movimento da contracultura, não tratava-se de uma luta de classes entre os jovens
favorecidos e os desfavorecidos economicamente, e sim a unificação destas, o qual lutavam pelos mesmos
ideais e isso também estendia-se no âmbito educacional.

A educação tem sido operada como um investimento de mão de obra qualificada, em torno de estratégias
utilizadas pelo Estado. Nesse sentido, a autora explica o investimento adquirido com tais processos
educacionais em relação ao trabalho visando que os sujeitos envolvidos “seja mais produtivo na empresa que
o contrata” . A mesma acrescenta que “não é mais um processo que liberta o indivíduo do trabalho (...) mas
um processo que habilita para o trabalho.”(FREITAG,1986,p.108) .

Como pôde ser observado, o investimento mascarado em torno do jovem da atualidade não é recente, são
cursos técnicos e profissionalizantes que têm atraído cada vez mais os jovens. “Será o próprio Estado que
convencerá esta população de que o esforço educacional para o trabalho, para a profissionalização, se
reverterá no benefício de cada um.” (FREITAG,1986,p.108).

Torna-se mais lucrativo para o governo o investimento nos adolescentes e jovens através do tecnicismo, pois
nesse sentido é adquirido a chamada “mão de obra qualificada”, obtendo a mais valia dos atores envolvidos
ao invés de investir na qualidade e quantidade de universidades públicas em ensino superior. Os jovens veem
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uma chance de saírem do desemprego, obterem renda, mas lhes são negados a oportunidade de cursar um
ensino superior pelas trajetórias escolares percorridas. Contudo, na listagem dos resultados negativos
decorrentes, que emerge desde a educação básica na sociedade brasileira, pode ser destacada a evasão
escolar que tem aumentado proporcionalmente entre os adolescentes e jovens. Fato em que podemos
perceber o abandono dos estudos, seja pelo fato de exercer atividades remuneradas ou pela percepção atual
que os jovens apresentam sob a escola. Segundo Freitag (1986,p.65), a problemática da evasão escolar
atinge principalmente a classe social considerada baixa e ressalta que estes jovens “em proporções muito
pequenas ingressam em universidades”. Acrescenta também que essa mesma minoria que obtém acesso à
educação, seja na continuidade do ensino médio ou na inserção no ensino superior apresentam dificuldades
no desenvolvimento escolar atingindo baixo desempenho.

Ao mesmo tempo em que o Estado possuía o objetivo de reter o jovem ao ensino superior também havia a
proposta de aumentar o número de vagas nas instituições superiores públicas, no intuito de satisfazer os
jovens de todas as classes sociais que lutavam por melhorias. Entretanto, o “duplo objetivo” assim chamado
pela autora não obteve o êxito almejado. Inicia-se, portanto, nesse contexto a participação do setor privado,
no qual surgiu como uma solução para a crise universitária.

O que torna-se equivocado, é que se a luta era perceptível, como a união de classes, as melhorias foram
direcionadas a classe alta, pois o ensino particular surge como um consolo para as classes média e baixas.
Atualmente pode haver uma comparação em relação ao programa universidade para todos (PROUNI)[ix] , no
qual, o foco é a garantia da inserção do jovem de baixa renda no ensino superior através da rede privada, o
que pudemos comprovar que em um passado não tão distante, tal fato ocorria para amenizar a corrida a
universidade pública, o que demonstra que a estratégia ainda persiste nos dias atuais.

Com o intuito da resolução dos problemas referentes à crise Universitária, ainda surge em 1969, o Movimento
Brasileiro de alfabetização, mais conhecido como MOBRAL, através da lei 5.379/67, considerado como uma
“medida de cooptação e contenção do operário” (FREITAG, 1986, p.91), porém só foi efetivado a partir de
1970, com a obtenção de financiamento. O objetivo, portanto do MOBRAL é de alfabetizar os jovens
operários, adquirindo mão de obra qualificada. A alfabetização surge de forma ideológica trazendo ao
operariado, segundo Freitag (1986, p.92) “valores do capitalismo autoritário”. Em 1973, o MOBRAL foi
integrado ao Departamento de Ensino Supletivo (DSU), do ministério de Educação e cultura (MEC). Nesse
mesmo ano, tinham sido matriculados mais de 23 milhões de sujeitos entre a faixa etária de 15 a 35 anos,
incluindo os que ainda não haviam sido alfabetizados.

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases na Educação (LDB 9.394/96) a EJA é determinada como uma
modalidade de ensino. No artigo 37 da referida lei, é garantida que a educação seja destinada aos que não
tiveram acesso ou oportunidade de continuar os estudos no ensino fundamental e médio.

Portanto, desde a década de 1990, a matrícula de adolescentes e jovens na EJA tem aumentado cada vez
mais, pois como é afirmado no artigo 38, é garantido a matrícula de conclusão do ensino fundamental, para
jovens maior de 15 anos e ensino médio maior que 18 anos.

Segundo Ens e Ribas (2012, p.1), o aumento tem sido ocasionado por diferentes motivos referente ao
abandono do ensino regular, os sujeitos em sua maioria, possuem “uma frequente repetência, a pressa em
escolarizar-se, devido às exigências do mercado de trabalho e à necessidade de inserção na sociedade”. Os
autores também discutem a juvenalização encontrada nas turmas de EJA “Assim, os professores de EJA
deparam-se com alunos cada vez mais jovens já desmotivados com a instituição e com eles próprios”.
(ENS,R.T.; RIBAS,M.S.2012,p.2)

E a evasão escolar destes jovens e adolescentes já discutidos brevemente nesse tópico, tem se estendido
além da educação básica, também na modalidade de EJA. O acesso a programas de incentivo a escolarização
aumenta, portanto, a permanência desses educandos tem diminuído. Os autores mencionam que estes jovens
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permanecem desmotivados e muita das vezes “(...) atribuem a si um fracasso que não é só deles, mas de
questões políticas, econômicas e sociais” (ENS,R.T.; RIBAS,M.S.2012,p.2).

Outro programa instituído recente, foi promulgado no governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, através
da lei nº 11.129/05, Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária-
ProJovem, Segundo Oliveira e Neto (2012,p.5) o programa tinha como diferencial a oferta de duas
modalidades em apenas um programa, atendendo portanto, “modalidade de ensino da Educação de Jovens e
Adultos, como da Educação Profissional”. Nessa mesma lei, ainda foi criado o Conselho Nacional de Juventude
(CNJ), e que segundo o artigo, sua finalidade é a formulação e propostas governamentais relacionadas à
promoção de políticas públicas juvenis, além disso, executar estudos e pesquisas acerca da realidade
socioeconômica dos jovens e a Secretaria Nacional de Juventude, que em seu artigo 11, decreta que a mesma
tem como incumbência principal, a articulação de todos os programas e projetos federais destinados aos
jovens, com faixa etária entre 15 e 29 anos.

O período de mudanças relacionadas à educação na década de 1960/70, ficou conhecido como o de
“valorização da educação” que influenciou direta e/ou indiretamente os jovens daquela década e que nos
fazem refletir acerca da realidade educacional existente que envolve a juventude atual. O sistema educacional
em torno do jovem tornou-se estrategista para amenizar a evasão escolar. A mesma que ainda nas séries
iniciais, reflete em (n) causas que ainda não são remetidas a análises e/ou como objetos de estudo,
continuando apenas como estatísticas e a solução resumida a criação de programas que estimulam aos
adolescentes e jovens à busca de saídas rápidas que o auxiliem a sua inserção no mercado de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como analisamos neste estudo, os movimentos juvenis mundialmente conhecidos, ultrapassam as barreiras
que tentavam o tornar invisível e/ou enfraquecido. São rebeliões, protestos, greves, palavras de ordem,
lemas, a participação política, ou a radicalização na forma de pensar, vestir, se comunicar e fazer cultura, ou
seja, entre a falsa importância apresentada a estes jovens, os mesmos se posicionaram na procura do seu
genuíno significado e/ou resignificado perante ele mesmo e a sociedade.

Nos movimentos das gerações juvenis, entretanto, apesar de trazer objetivos homogêneos, como a luta
identitária, cultural e política, representando a força juvenil independente da época, também é apresentada
uma múltipla heterogeneidade, sendo estas notórias até mesmo em pequenos detalhes, como por exemplo a
caracterização dos jovens manifestantes, que era e ainda é tão destacadas pelos meios de comunicação
veiculados na sociedade, se formos pensar em diferenciação, esta inicia pela forma de representação das
juventudes, que em 1992 ficaram conhecidos pelos seus rostos pintados e mais recente nos atuais protestos
de junho de 2013, pelos rostos mascarados.[x]

O período de mudanças relacionadas à educação na década de 1960/70, ficou conhecido como o de
“valorização da educação” que influenciou direta e/ou indiretamente os jovens daquela década e que nos
fazem refletir acerca da realidade educacional existente que envolve a juventude atual.

O fracasso existente nas escolas públicas, principalmente em relação aos adolescentes e jovens, encontra-se
na maioria das vezes devidamente ligado ao distanciamento destes alunos da escola, tanto pela desistência
ou evasão.

O sistema educacional em torno do jovem tornou-se estrategista para amenizar a evasão escolar que inicia a
partir das séries iniciais, refletindo em (n) causas que ainda não são remetidas a análises e/ou como objetos
de estudo, continuando apenas como estatísticas e a solução resumida a criação de programas que estimulam
aos adolescentes e jovens à busca de saídas rápidas que o auxiliem a sua inserção no mercado de trabalho.
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[iii] Segundo Carmo (2000, p.76) “O movimento estudantil explodia e tomava conta das ruas em quase todos
os cantos do planeta (...) Nesse período a organização das Nações Unidas (ONU), chegou a contabilizar
manifestações estudantis em cerca de cinquenta países.

[iv] O movimento trata-se de inúmeras manifestações estudantis que reivindicavam reformas na educação
francesa, que em seguida também obteve apoio de trabalhadores e operários, constituindo-se num marco
histórico e político daquele momento. Segundo AGUIAR (2008, p.14) “como uma revolução cultural, segundo
o esquema moderno de uma oposição política: ao poder e sua opressão correspondem sua revolta e vontade
de liberação”.

[v] Carmo (2000, p.76) As reformas políticas da Primavera de Praga, na antiga Checoslováquia, foram
brutamente sufocadas por tanques soviéticos , num prenúncio da crise do socialismo real”

[vi] Geração que ficou conhecida pelo lema Paz e amor, entretanto, ao mesmo tempo em que não almejavam
a violência, estes jovens eram vistos pela sociedade de forma negativa. Como afirma Toneis e Gomes (2009,
p.77) ”Os lemas criados pelos manifestantes como “paz e amor”, rotulados como drogados e baderneiros.

[vii] Carmo (2000, p.28) menciona que os jovens rejeitavam os valores burgueses e iniciavam a valorização
da espontaneidade”que alcançariam por meio das drogas, do jazz e das religiões orientais”(...) buscavam uma
ordem espiritual: a “viagem” interna. Para os autores Toneis e Gomes (2009) O Zen-Budismo, uma técnica de
meditação e aproximação da pessoa à espiritualidade permeou o movimento jovem dos anos 60 e 70.

[viii] Ver Data Folha, in Folha de S. Paulo, 11/06/89, p. A 10.

[ix] Promulgado com a lei 11.096/04, promovendo investimento na rede privada, no qual tem como objetivo
conceder bolsas integrais ou parciais de 25% ou 50% . Conforme o artigo 2° da referida lei, a bolsa será
concedida “a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em
instituições privadas na condição de bolsista integral”.

[x] Refere-se aos atuais protestos que aconteceram em junho de 2013, no qual os manifestantes
conseguiram destaque por esconderem o rosto em máscaras, surgindo projetos em diversos estados
brasileiros proibindo de uso de máscaras pelos manifestantes como prevenção para identificar possíveis
vândalos. Na versão online da revista VEJA de 02/14 na publicação de Reinaldo Azevedo, é mencionada a fala
do ministro da Justiça José Eduardo Cardozo que cita: “Quem quiser pintar o rosto pode pintar, mas será
vedado o uso de máscara ou camisa cobrindo o rosto, sem que as pessoas se identifiquem, para evitar o
vandalismo”. Na fala do mesmo, que deixa evidente a proibição do anonimato, o mesmo de forma indireta faz
uma aproximação das características do movimento juvenil dos caras pintadas de 1992.
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