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Resumo 

A relação do jovem com a escola é tema da capa da Revista Nova Escola na edição número 
200. Ora, se o impresso se caracteriza por ser um produto endereçado aos professores de 
Educação Básica, como aparece a temática da juventude em suas páginas? Desse modo, neste 
artigo busco identificar como o jovem é tematizado na Revista Nova Escola. Assim, pode-se 
inferir que a reportagem teve como intenção qualificar o professor para lidar com o público 
jovem; que ao eleger os professores como modelos para a vida da juventude o impresso 
parece adotar uma postura em que os jovens retratados devem ser dirigidos diante de um 
modelo de salvação; e, que implicitamente, a revista revela um processo de individualização 
dos jovens em relação aos valores do que é permitido e desejável enquanto modo de se 
comportar na escola.  

PALAVRAS-CHAVE: Revista Nova Escola, Juventude, Individualização. 

 

Resumen 

La relación del joven con la escuela es tema de la revista Nova Escola en la edición de 
número 200. Se el impreso se caracteriza por ser un producto destinado a los profesores de la 
Educación Básica, ¿ cómo se presenta la temática de la juventud en sus páginas? De ese 
modo, en este artículo se buscó identificar como el joven es tematizado en la revista Nova 
Escola. Así, se puede entender que la reportaje tuvo como intención cualificar el maestro para 
se relacionar con el público joven; que al elegir los maestros como ejemplo para la vida de la 
juventud el impreso parece adoptar una postura en que los jovenes expuestos deben ser 
orientados delante de un modelo de salvación, y que implicitamente, la revista revela un 
proceso de individualización de los jovenes en relación a los valores del que es permitido y 
deseado mientras modo de comportarse en la escuela. 

PALABRAS-CLAVE: Revista Nova Escola, Juventud, Individualización. 
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Introdução 

 

Os meios de comunicação de massa têm de modo frequente divulgado e 

produzido produtos endereçados aos jovens e que falam sobre os jovens, assim, há programas 

de televisão, rádio, cinema, desenhos animados, seções em jornais, revistas, entre outros. 

Para Abramo (1997) há dois modos básicos em que o jovem é tematizado pelos 

meios de comunicação, assim um diz respeito aos produtos endereçados a esse público, em 

que tem destaque os temas da cultura e comportamento, incluindo nesse âmbito a música, a 

moda, o estilo de vida e aparecimento, o esporte e o lazer. Em um segundo modo, tem-se o 

jovem como assunto de produtos dirigidos aos adultos em que os temas apresentados 

comumente estão relacionados aos problemas sociais, aí incluídos a violência, o crime, a 

exploração sexual, drogadição, como também as ações implementadas para atenuar ou 

combater esses problemas. 

Ora, se a Revista Nova Escola se caracteriza por ser um produto próprio dos 

meios de comunicação de massa endereçados aos adultos, no caso os professores de Educação 

Básica, como aparece a temática da juventude em suas páginas? Considero que seria 

necessário fazer um acompanhamento do aparecimento do tema no impresso desde a sua 

primeira edição, março de 1986, para se ter a possibilidade de uma análise mais acurada sobre 

a frequência, os enfoques, as continuidades e rupturas. No entanto, penso ser possível uma 

primeira aproximação da relação juventude e Revista Nova Escola na medida em que no mês 

de março de 2007, na edição comemorativa número 200, o impresso traz estampado em sua 

capa a reportagem especial intitulada Como o jovem vê a escola. Gostaria de chamar a 

atenção para o fato de que a capa de uma revista é seu cartão de apresentação, que ao mesmo 

tempo procura captar e capturar seu leitor. Assim, neste artigo busco identificar como o jovem 

é tematizado na Revista Nova Escola, tomando esse número do impresso como base empirica 

de minha análise. 

Para tanto, irei inicialmente fazer considerações sobre o periódico levando em 

conta seu surgimento, objetivos pretendidos, formas de acessibilidade e relações com a escola 
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e o professor. Em seguida, buscarei apresentar, de forma sintética, como tem sido tematizada 

a juventude brasileira e estabelecer um diálogo com o veiculado pela Revista Nova Escola. 

 

Considerações iniciais sobre a Revista Nova Escola 

 

Entre os periódicos caracterizados como pertencendo a imprensa educacional1 

destaca-se a Revista Nova Escola, publicação mensal da Fundação Victor Civita, órgão 

pertencente a Editora Abril, que surge em março de 1986, se configurando como a principal 

publicação na área educacional sob a responsabilidade da Fundação, de modo a possuir 

edições mensais com distribuição em todo o país. 

O impresso se mostra um importante veículo de divulgação das temáticas 

inerentes a Educação Básica, possuindo matérias que contemplam diversos assuntos da área 

educacional, sob as mais variadas formas: artigos, ensaios, entrevistas com especialistas em 

educação do Brasil e do exterior, relatos de experiências, idéias para aulas, orientações para 

confecção de material pedagógico, entre outros. 

Nova Escola sustenta-se com receita publicitária, recursos da Fundação e uma 

parceria com o Ministério da Educação. Silveira (2006, p.9) afirma que: 

conforme o editorial do seu primeiro número (Nova Escola, 1986), a revista 
só pôde ser lançada graças ao apoio recebido de algumas empresas privadas 
e do Ministério da Educação, que assinou contrato com a Fundação, através 
do qual todas as 220.000 escolas públicas de 1º Grau existentes no país 
nesse período passaram a receber, mensalmente, um exemplar da revista 

Para Costa e Silveira (1998) a Revista Nova Escola é o mais conhecido periódico 

dirigido a uma categoria profissional, de modo que sua capacidade de aceitação e inserção 

deveu-se principalmente a forma inicial como foi distribuída e divulgada. Assim, em seus 

cinco primeiros anos um convênio entre a Fundação Victor Civita e o Ministério da Educação 

apoiava um contrato de assinatura de 300.000 exemplares, arcando com 70% de seu custo, 

para que ela chegasse gratuitamente às escolas públicas de todo país. Parte significativa da 

distribuição do periódico ocorria através deste convênio e o restante via banca de revistas e 

assinaturas. 

Durante o governo de Fernando Collor de Melo, a partir de 1991, o subsídio 

financeiro estatal foi retirado, o que dificultou a aquisição do periódico pelas escolas. A partir 
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do término de 1992, o Ministério da Educação e a Fundação Victor Civita voltaram a assinar 

um acordo, que restringia o envio de apenas um exemplar da Revista às escolas urbanas. 

Dessa maneira, o impacto editorial dos anos anteriores, que foi sustentado por sua forma de 

distribuição inicial; e as suas ligações com a Editora Abril, em que os produtos editoriais têm 

eficiente sistema de colocação junto a leitores e leitoras em potencial, criou condições para 

Nova Escola garantir sua fatia no mercado através da venda de seus exemplares em bancas e 

por meio de assinaturas. 

De acordo com Ramos (2009) esse impresso traz estampado em sua capa o 

anúncio de que não há fins lucrativos e que seu preço é de custo, de maneira, que esse dado 

pode indicar a sua acessibilidade de compra. Nesse sentido, a autora afirma que não há no 

Brasil outro impresso endereçado ao segmento educacional entre as 30 revistas de consumo 

de maior circulação nacional. 

Ainda sobre o sucesso e aceitação da revista, Bueno (2007), observa que 

contribuíram nesse sentido a popularização dos conteúdos, de maneira que a publicação 

tornou-se semelhante a outras revistas do Grupo Abril. Assim, por meio de um vocabulário 

simples, ao lado de ilustrações fartas, quase sempre a exibir professores e alunos sorridentes, 

repete-se, exaustivamente, um pressuposto básico, que coloca que os problemas educacionais 

sempre podem ser resolvidos, necessitando que para isso cada um “faça a sua parte”. Se 

levarmos em consideração as expressivas tiragens de Nova Escola, que chegaram em julho de 

2011 a 728.397 exemplares2, podemos supor que se trata, segundo Bueno (2007), do único 

periódico educacional ao qual a maioria dos professores da rede pública tem acesso. Ainda 

sobre sua acessibilidade por parte dos professores brasileiros, Ramos (2009) destaca que a 

revista é comercializada em bancas de jornal, disponibilizada por assinaturas anuais, 

distribuída gratuitamente em escolas públicas, através de convênios com o Ministério da 

Educação, o que a faz presumir que estes indicadores podem fazer com que o periódico possa 

atingir de 1,5 a 2,0 milhões de leitores.  

Dessa maneira, Silveira (2006), registra que Nova Escola é a segunda maior 

tiragem de revista do país, atrás apenas da Revista Veja, uma outra publicação do Grupo 

Abril. Nesse sentido, a Revista, de acordo com a autora “atinge uma quantidade significativa 

de professores que lecionam no ensino básico – 80% deles, (...). Do total de exemplares 

distribuídos 5% se concentram no Norte e 31% no Nordeste do país, 7% na região Centro-

Oeste, 44% na região Sudeste e 13% na região Sul” (Ibidem, 2006, p.13). 
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Procurando consolidar um clima de identificação com seu público de professores-

leitores, Nova Escola, adota a posição de divulgar que uma de suas principais preocupações 

“é produzir uma revista para mostrar experiências bem-sucedidas de educadores. Em outras 

palavras valorizar o seu trabalho” (REVISTA NOVA ESCOLA, 2000, n. 132, p. 4). Assim, o 

periódico busca para compor suas reportagens as histórias bem sucedidas em sala de aula, as 

atividades testadas e aprovadas, expondo professores e alunos sorridentes, em estados das 

cinco regiões do Brasil. Nesse sentido, Nunes (2008) ao olhar para as 32 reportagens feitas 

pelo impresso entre 1998 a 2007, relacionadas ao componente Educação Física que trazem 

aulas realizadas, nota que as escolas da rede pública, estaduais e municipais, aparecem 25 

vezes tematizando os locais que possuem experiências bem sucedidas e que as instituições de 

ensino da rede particular surgem 02 vezes, o que evidencia que o periódico tem um projeto, 

qual seja, que os professores de Educação Física, principalmente, os das redes públicas, vejam 

em Nova Escola um dispositivo que apresente os exemplos bem sucedidos e que os valoriza3. 

De acordo com Silva e Feitosa (2008), pode-se perceber etapas na evolução de 

Nova Escola, isso em termos de estrutura e de modo especial do fator histórico. Assim os 

autores destacam quatro momentos, a saber: de 1986 a 1994, período de inserção do periódico 

no mercado editorial, de maneira, “que as matérias estavam mais orientadas para o real 

(deficiências de nossa educação, dificuldades dos professores, etc), do que para o ideal” (p. 

185); segundo momento de 1995 a 1997, que coincide com o início do Governo de Fernando 

Henrique Cardoso, em que o impresso sofre mudanças que deixam visualizar seu esforço para 

se ajustar a nova sensibilidade estética característica da invasão do cotidiano pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação e também pela nova perspectiva das transformações 

pedagógicas postas pelas Reformas Educacionais; de 1998 a 2000, após a aprovação da Lei 

9394/96, a nova LDB, o impresso assume um novo slogan “A Revista do Ensino 

Fundamental”; por fim, como quarto momento, em 2000, o periódico aparece com outro 

anúncio: “A Revista do Professor”. 

Para Costa e Silveira (1998), a importância de publicações, como a Revista Nova 

Escola, está no fato de fazerem circular, de forma reduzida e simplificada, as novas 

tendências, pesquisas e descobertas da área. Essas informações são assim apresentadas 

visando atingir leitores menos familiarizados com a linguagem científica e/ou acadêmica. 

Dessa maneira, esses periódicos se aproximam de outros periódicos tidos como mais 

“populares”, que se propõem a “ensinar como fazer”, dando “dicas”, “sugestões”. 
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Juventude: ausência e presença na cena brasileira 

 

No Brasil o espaço destinado ao jovem vem sendo motivo de atenção por 

diferentes atores sociais, tais como a imprensa, os estudos da academia, as agências 

governamentais que formulam políticas para esse público, os partidos políticos, sindicatos, 

ongs entre outros. Comumente a atenção direcionada para a juventude os encara como atores 

em situação de risco para eles mesmos e para a sociedade, assim, as notícias, estudos e os 

programas endereçados visam, em sua maioria, os jovens e adolescentes carentes, de 

comunidades pobres, em situação de violência, de exploração sexual, com o crime, etc. 

No entanto, nessas diferentes instâncias, com algumas exceções, o jovem não é 

tomado como sujeito capaz de propor e dialogar no tocante aos aspectos afetos à sua inserção 

social. Desse modo, Abramo (1997, p. 28) faz a seguinte assertiva em relação ao modo de 

aparecimento dos jovens na cena brasileira 

parece estar presente, na maior parte da abordagem relativa aos jovens, tanto 
no plano da sua tematização como das ações a eles dirigidas, uma grande 
dificuldade de considerar efetivamente os jovens como sujeitos, mesmo 
quando é essa a intenção, salvo raras exceções; uma dificuldade de ir além 
da sua consideração como “problema social” e de incorporá-los como 
capazes de formular questões significativas, de propor ações relevantes, de 
sustentar uma relação dialógica com outros atores, de contribuir para a 
solução dos problemas sociais, além de simplesmente sofrê-los ou ignorá-los  

Para a autora, tanto a academia quanto a opinião pública, tem encarado o tema da 

juventude como categoria que simboliza os dilemas da atualidade, já que se apresenta como o 

vir a ser da sociedade, comportando, dessa maneira, as angústias, medos e esperanças que 

estão postas no presente e que se projetam para o futuro. Assim, faz ver que o motivo que 

historicamente leva a juventude a se tornar objeto de atenção corresponde a sua tematização 

como problema social em que uma sociologia funcionalista  

a constitui como categoria de análise: como um momento de transição no 
ciclo de vida, da infância para a maturidade, que corresponde a um momento 
específico e dramático de socialização, em que os indivíduos processam a 
sua integração e se tornam membros da sociedade, através da aquisição de 
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elementos apropriados da “cultura” e da assunção de papéis 
adultos.(ABRAMO,1997, p. 29) 

Ocorre que essa socialização pode fazer com que o jovem interiorize o papel 

social que se espera dele, ou ao contrário, que não se identifique com o esperado socialmente, 

sendo por este motivo um momento capital para a continuidade social, o que torna essa fase, 

caracterizada como juventude, de integração ou não do indivíduo às normas e manutenção da 

coesão social. Dessa maneira, ao constatar um certo apelo moralista e de medo da juventude, 

Abramo (1997, p.29) entende que  

A ênfase da sociologia funcionalista e quase que de toda sociologia 
preocupada com o tema da juventude recai sobre o processo de socialização 
vivido pelos jovens e sobre as possíveis disfunções nele encontradas. Como 
a juventude é pensada como um processo de desenvolvimento social e 
pessoal de capacidades e ajustes aos papéis adultos, são as falhas nesse 
desenvolvimento e ajuste que se constituem em temas de preocupação social. 
É nesse sentido que a juventude só está presente para o pensamento e para a 
ação social como “problema”: como objeto de falha, disfunção ou anomia no 
processo de integração social; e, numa perspectiva mais abrangente, como 
tema de risco para a própria continuidade social 

Assim, a autora percebe que ocorre grande dificuldade de diálogo e um certo 

medo em relação a juventude sendo as atitudes mais comuns dirigidas a esse público as que se 

traduzem em contenção, intervenção ou salvação; e, informa que desde os anos de 1950 do 

século passado4 a juventude veio sendo tematizada de diferentes formas. 

Ao se referir a juventude dos anos de 1990, Abramo (1997) reconhece que 

diversas figuras juvenis possuem presença nas ruas, participando de diferentes modos de 

ações, seja individualmente ou coletivamente. Porém, afirma que 

Parte dessas ações continua sendo relacionada aos traços do individualismo, 
da fragmentação e agora mais do que nunca, à violência, ao desregramento e 
desvio (os meninos de rua, os arrastões, o surf ferroviário, as guangues, as 
galeras, os atos de puro vandalismo) (ABRAMO, 1997, p. 32) 

Destarte, os jovens sob a ótica dessa sociologia funcionalista são encarados como 

incapazes de estabelecer um diálogo propositivo com outros atores no sentido de contribuir 

com seu próprio destino e para outro projeto de sociedade. 

Buscando outra perspectiva para a compreensão da juventude, que considere a 

presença do sujeito no processo de investigação sociológica, Charlot (2007) entende ser 

profícuo levar em conta o conceito de individualização5, pois este é  
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o processo pelo qual o indivíduo reivindica “a livre disposição de si mesmo” 
e pretende escolher de modo autônomo o que é bom ou ruim para ele 
(CHARLOT, 2007, p. 206). 

Nesse sentido, destaca o fato de que os jovens ao adotarem determinados valores, 

levam em conta suas aspirações pessoais e não somente as normas abstratas e coletivas de seu 

meio social. Porém, para Charlot (2007), esta compreensão não evidencia que há de forma 

mecânica um antagonismo entre suas escolhas e a transmissão de normas pelas instituições 

sociais, destacando, que a família, entre outras, é ponto de referência para a constituição de 

normas e valores pela juventude. Por tanto, para o autor a  

individualização dos valores não é ou, pelo menos, nem sempre é um 
processo de desinstitucionalização6, é antes de tudo um processo de 
redefinição dos valores e de reconfiguração das condições, circunstâncias e 
quadros em que se aplicam as normas fundadas nesses valores (CHARLOT, 
2007, p.218). 

Com isso, o jovem é observado como sujeito que decide sobre sua vida e que 

adota determinados valores e normas levando em consideração as pressões sob as quais estão 

submetidos e a forma como trabalham sua identidade. 

 

Primeiras notas sobre juventude na Revista Nova Escola 

 

Como mencionei na parte inicial do texto, a Revista Nova Escola é endereçada, 

principalmente, aos professores do ensino básico e traz de modo explicito que é uma 

publicação pertencente a Fundação Victor Civita, apoiada pelo Grupo Abril, e visa “contribuir 

para a melhoria da qualidade da Educação Básica por meio da qualificação e do apoio ao 

professor brasileiro”(REVISTA NOVA ESCOLA, 2007, p. 7). 

Assim, o objetivo do periódico é revelador do motivo que leva um impresso 

dirigido ao professorado trazer em sua capa, justamente na edição de número 200 que é 

divulgada como comemorativa, uma reportagem descrita como especial com o título: Como o 

jovem vê a escola, ou seja, pode-se inferir que o que moveu a reportagem foi a intenção de 

qualificar o professor para lidar com esse público. Dessa maneira, na seção chamada Caro 

Educador, o diretor de redação do impresso ao se referir a reportagem afirma 

Num primeiro olhar, talvez seja um retrato impressionante (chocante, para 
alguns) do dia-a-dia escolar. Mas ele é muito verdadeiro e tenho certeza de 
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que todos os que, como nós, se preocupam com a realidade das nossas redes 
de ensino perceberão o importante recado que esses alunos transmitem e 
aproveitarão o momento para refletir sobre o que está ocorrendo nas salas de 
aula (REVISTA NOVA ESCOLA, 2007, p. 6). 

É enfatizado no impresso que essa é uma reportagem especial e informado que 

sua proposição é se colocar no lugar dos estudantes. É curioso observar que a matéria inicia 

com o seguinte questionamento ao leitor-professor: “você já se colocou no lugar de seus 

alunos?” (REVISTA NOVA ESCOLA, 2007, p. 31). Ora, esse dado ao mesmo tempo permite 

deduzir que o impresso faz uma recomendação no tocante a atuação profissional do docente, 

qual seja, coloque-se no lugar de seus alunos. 

Por tanto, para se colocar no lugar dos alunos Nova Escola, por meio de sua 

editora e de sua fotografa, realizaram durante os três últimos meses do ano de 2006 uma 

oficina de fotografia com 24 jovens entre 11 e 15 anos de idade de duas escolas públicas 

estaduais, uma localizada no município paulista de Mogi das Cruzes e a outra na cidade de 

São Paulo. 

O fato dos jovens escolhidos para serem protagonistas da matéria ser de escolas 

públicas confirma que o impresso tem os professores dessa instituição como o alvo de sua 

intervenção, ou seja, os profissionais da rede pública de ensino compõem o grande mercado 

consumidor da revista, nesse sentido todos os aspectos que fazem parte desse universo devem 

ser seu tema. 

A oficina de fotografia produziu mais de 8,8 mil fotos sobre a relação dos jovens 

com o ambiente escolar, com os professores, com os colegas e o entorno da escola. De acordo 

com o impresso as imagens foram usadas em uma exposição num espaço cultural externo as 

escolas e na ilustração da própria matéria, pois permitiam mostrar que  

o colégio é, ao mesmo tempo, [para esses jovens] espaço para paixões e 
desencantos. É nas salas de aula, no pátio e nos corredores (onde passam 
tantas horas durante tantos anos) que eles se abrem para o prazer de 
aprender, descobrem o valor da amizade e do amor, revelam a importância 
de ter em adultos como você verdadeiros modelos para a vida (REVISTA 
NOVA ESCOLA, 2007, p. 31) 

Ao eleger os professores como modelos para a vida da juventude o impresso 

parece adotar uma postura em que os jovens retratados devem ser dirigidos diante de um 

modelo de salvação.  
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A reportagem destaca que os jovens percebem que nem sempre é possível se 

entender com os professores e que são conscientes de  

que a violência é uma via de mão dupla – se eles se colocam no papel de 
vítima muitas vezes, sabem perfeitamente que são responsáveis por provocar 
conflitos e contribuir para a depredação do patrimônio (REVISTA NOVA 
ESCOLA, 2007, p. 31) 

Assim, os jovens que estão participando dessa reportagem parecem seguir um 

modelo de juventude tematizado durante os anos de 1990, ou seja, estão presentes, nesse caso 

no ambiente escolar, só que identificados por um individualismo e por um aspecto de 

violência e atos de vandalismo. 

Contudo, de acordo com a matéria da revista, os jovens compreendem que são ao 

mesmo tempo vítimas e protagonistas da violência e entendem que é necessária uma 

orientação firme para controlar o desejo descontrolado de quebrar os limites. Nesse sentido, 

percebo que implicitamente, e talvez não de modo intencional, a revista revela um processo 

de individualização dos jovens em relação aos valores do que é permitido e desejável 

enquanto modo de se comportar no ambiente escolar. 

 

Considerações Finais 

 

A Revista Nova Escola caracteriza-se por ser um impresso que busca publicar e 

implementar ações nos temas que tocam a Educação Básica, para isso elege como um de seus 

principais alvos a capacitação do docente que ocorre, principalmente, por meio da veiculação 

de reportagens com exemplos de aulas testadas e bem sucedidas, sendo explicadas passo a 

passo para que seu leitor-professor repita a experiência. 

O espaço predominantemente visado pelo periódico é o da escola pública, seja de 

redes estaduais ou de redes municipais de ensino. Assim, a revista busca por meio de 

expedientes como a veiculação de aulas dos professores dessas redes, entrega de prêmios, 

sugestões e dicas manter um clima de identificação e ao mesmo tempo consolidar-se como 

veículo que possui credibilidade. 

Notadamente, com a reportagem que pretende dar voz aos jovens Nova Escola 

busca manter um de seus pressupostos básicos, ou seja, preparar e qualificar os professores, 
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no caso em tela para lidar com esse público. Destaca-se, desse modo, que os jovens 

escolhidos para terem voz no impresso são estudantes de escolas públicas, o que corrobora 

com o espaço visado pela revista. 

Os jovens retratados na matéria estão em busca de um modelo de salvação e o 

professor, para o impresso, é o ator capaz de ser esse exemplo. Ao mesmo tempo, na 

reportagem, esses jovens aparecem na cena escolar identificados pelo individualismo e por 

um aspecto de violência e atos de vandalismo, porém, a revista revela, de forma não 

intencional, um processo de individualização dos jovens em relação aos valores do que é 

permitido e desejável enquanto modo de se comportar no ambiente escolar. 
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