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RESUMO 

O presente trabalho se destina a investigar de forma etnográfica o ensino de jovens e adultos 
de uma escola localizada na zona norte do Rio de Janeiro, que abarca alunos de duas 
comunidades tradicionais do local ². Levando em consideração a categoria juventude como 
temática principal, consideraremos ainda as várias nuances que a palavra possui na 
atualidade, bem como os elementos que se aglutinam a ela. Em outras palavras, traremos à 
luz aspectos que dizem respeito aos sujeitos juvenis em seu cotidiano, assim, trabalho, 
escola e políticas públicas tornam-se cerziduras relevantes, donde primordiais, para se 
entender o campo pluridimensional que é a juventude. 

PALAVRAS-CHAVES: juventude; escola; trabalho. 

 

RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo investigar por lo etnográfico la enseñanza de 
jóvenes y adultos en una escuela ubicada en el norte de Río de Janeiro, que incluye a los 
estudiantes de dos comunidades tradicionales del lugar. Teniendo en cuenta la categoría 
de la juventud como tema principal, vamos a examinar más a fondo los diversos matices que 
la palabra tiene en la actualidad, así como los elementos que se unen a ella. En otras 
palabras, vamos a traer a la luz cuestionesque conciernen a los sujetos jóvenes en su vida 
cotidiana, así, trabajo, escuela y las políticas públicas se convierten  en 



 

 

cerziduras pertinentes, cuando sea esencial para entender el campo multidimensional que es 
la juventud. 

 
PALABRAS CLAVE:  juventud, escuela, trabajo. 

“(...) em meio à aparente desordem, eles podem estar anunciando uma nova ordem que a instituição escolar 

ainda insiste em negar”.   

(DAYRELL, 2007) 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas, juventude se define pela faixa de indivíduos 

entre 15 e 24 anos. No ano de 2005 tínhamos 1,02 bilhão de jovens no mundo e de acordo 

com dados perspectivos da ONU, esse número irá aumentar para 1,4 bilhão até 2025¹.  

A obra Rousseauniana, Emílio, publicada pela primeira vez em 1762, marca o início do 

desenvolvimento da categoria juventude, como observa Perez Islas (2008), separadas em 

três correntes distintas: a pedagógica, a psicológica e a social. De modo que, servirá de 

elemento-base para muitos estudos neste campo à época. Até chegarmos às concepções 

atuais de juventude muitas teorias se confrontaram e ainda se opõem. De Stanley Hall, 

passando por Marx e chegando a Franz Boas e Margaret Mead, no século XX, diga-se, 

temos sido testemunhas de avanços consideráveis em torno dos sujeitos juvenis, ainda que 

tardiamente e a passos lentos. Esse mesmo século é classificado como sendo de “extremo 

predomínio de los jóvenes” (Ortega e Gasset, 1999, p. 276).  Dentre outros fatores, talvez 

um tenha influenciado fortemente o fenômeno, pois com o chamado baby boom, após a 2ª 

Grande Guerra, o número de jovens nas décadas de 60 e 70, quase que quadriplicou. 

Diante das teorias simplistas que colocaram a juventude como simples marca geracional ou 

biológica, sobretudo influenciadas que foram pelos ideais positivistas, Mead nos aponta 

outro quadro sobre as complexas questões juvenis, refutando, sobremaneira, tais ideias, 

partindo assim de dois elementos: da experiência que o indivíduo possui e do espaço que 

ocupa dentro do contexto social que vive, para assim tentar uma compreensão mais acurada 

deste complexo esquema. Hoje temos continuado, a partir de tais ideias, nos esforçando para 

apreender essa categoria relacional e subjetiva, como Rossana Reguillo nos descreve: “Ello ( 

a categoria juventude) representa uma enorme complejidad que vuelve imposible articular 



 

 

un solo campo de representaciones porque el sentido está siempre siendo, armándose em un 

continuum simbólico que desvanece fronteras, márgenes y limites” (Reguillo, 2003, p. 104). 

Sendo uma categoria concebida culturalmente, falar de juventude é versar sobre a 

multiplicidade de elementos que esses atores são confrontados a todo o momento; usando o 

conceito de pluralidade de Lahire (2002), percebemos que a população juvenil é plural e tem 

de ser entendida com tal, do contrário, corremos o risco de cometer, o que eu poderia 

chamar,  uma arbitrariedade hegemônica frente a esses atores. Para Regina Novaes (2007) a 

juventude é compreendida como um tempo de construção de identidades e de definição de 

projetos de futuro, a despeito da alternância das idades impostas por cada sociedade para 

categorizar as juventudes. No contexto atual, há mais um agravante, pois não podemos 

negligenciar o fato de as novas tecnologias influenciarem, em grande medida, os modos de 

ser juvenis, de modo que além de serem expostos a uma tendência de mundialização da 

cultura, eles tem de dar conta de uma série de elementos que estão a sua volta e “escolher” o 

caminho que devem seguir. Em outras palavras: “(...) los jóvenes talvez no saben qué es lo 

que quieren, pero saben muy bien qué es lo que no quieren. Es desde estos cambiantes 

sentidos por donde hay que pensar las culturas juveniles y sus sentidos sociales de la vida” 

(Reguillo, 2003, p. 114). 

Se fizermos uma pesquisa em diferentes cidades do mundo e perguntarmos a quem se 

predispor a responder o que é ser jovem ou ainda o que é a juventude, certamente ouviremos 

de nossos entrevistados as mais variadas respostas, que nos trarão ainda mais perguntas 

sobre essa fase da vida. Isso porque nesse momento em que em nossa cabeça se aglutina 

milhões de perguntas e, em contrapartida, somos cobrados pela sociedade a respondê-las 

(diferente do que ocorre na infância, em que o devir ainda está há muitas distâncias) para 

alguns chega mais cedo no que, em contrapartida, para outros, ocorre a chamada “moratória 

social”, em que os papéis sociais futuros podem (e devem) esperar uma possível colação de 

grau, por exemplo, para começarem a ser exercidos. Assim, por ser uma fase produzida 

socialmente, como vimos e, para tanto, carregada de subjetividades, ser jovem em uma dada 

sociedade e num diferente espaço de tempo possui diferenciações consideráveis num outro 

grupo social e num outro período de tempo. Se faz preciso desse modo entender os múltiplos 

papéis que a categoria juventude exerce no interior da sociedade que se pretende analisar e 



 

 

por esse viés tentar descobrir as pistas para se dar conta do imaginário cultural juvenil e suas 

aplicações inteligíveis que tanto nos seduz. 

Sendo a população brasileira atual de 190.732.694 habitantes, de acordo com o censo 2010 e 

tendo dentre esses, mais de 68 milhões de jovens, que até 1996 somavam apenas: 31 088 

484, a população juvenil no Brasil de hoje representa um terço de seu total de habitantes e 

36% da população jovem da América Latina e Caribe¹. Um salto considerável houve no que 

diz respeito ao aumento da população juvenil, pois, na década de 40 do século XX tínhamos 

8,2 milhões, passando no ano 2000 para 34 milhões. Ainda que se tenha diminuído o 

chamado fenômeno da “onda jovem”, em termos absolutos houve um aumento desse 

número, assim se faz primordial pensar em políticas que priorizem esse contingente, 

entendendo, de fato, suas demandas e dificuldades, através do revestimento de forças que 

possibilitem minimizar e a médio e longo prazo extinguir sobremaneira as intensas 

desigualdades das quais somos testemunhas. Sem qualquer dúvida, ser jovem representa um 

desafio, seja em que condição social for, principalmente na contemporaneidade, pois no 

contexto social em que vivemos, a juventude figura um rito de passagem que irá definir o 

lugar que cada ator irá ocupar na vida em sociedade. 

Pensar num país em que temos 2 milhões de analfabetos entre 15 e 29 anos e que o caráter 

paradoxal escolar acesso-permanência continua sendo uma realidade, nos faz concordar com 

Lahire (1997), quando aponta a falta de capital educacional da juventude.  Muita das vezes o 

trabalho se torna estratégia fundamental, e em primeiro plano, para “o hoje”, sendo a escola 

preterida por não dar o “retorno” imediato que esse jovem procura para ser visto pelos seus 

pares².  Assim, para dar conta dessa avassaladora evasão, no que tange evitá-la, foi assinado 

pelo governo federal a EC 59/2009, que torna o ensino obrigatório para aqueles que tem 

entre 4 e 17 anos, dentre outras medidas. Com isso, há uma certa “certeza” de permanência 

no ensino, com vistas à sanção de infração, caso não cumprida. 

Falar de juventude no Brasil é pensar uma categoria nova, que arvora, sobretudo com o 

avanço da democracia, nos primeiros anos da década de 90. Assim, novos direitos vão 

ganhando escopo e as primeiras ações políticas são lançadas em prol de dar conta dessa 

demanda, sobremaneira, emergente em nosso país. Com isso, as políticas públicas de 

juventude tiveram de se tornar uma das demandas principais na agenda do último governo. 

Numa retrospectiva, temos visto nascer, mesmo que engatinhando até o presente, políticas 



 

 

que contemplem essa camada considerável da população. Desse modo, a Lei 11.129, de 30-

06-2005, trouxe uma gama de elementos que propiciou a criação de órgãos que pudessem 

dar conta desse contingente; cria-se assim, a Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho 

Nacional de Juventude e ainda o Projovem (Programa Nacional para a Inclusão de Jovens) 

com o objetivo de tentar responder às crescentes demandas de juventude. Sem dúvida, um 

ponto importante se deu com a I Conferência Nacional de Juventude, ocorrida no ano de 

2008, que teve como mote a aprovação de mais de 70 proposições, sendo 22 eleitas como 

prioritárias. Em dezembro de 2011, a II Conferência levou mais de 2500 jovens a Brasília 

para a discussão de novas perspectivas para a população juvenil, dentre elas a participação e 

promoção culturais de e para os jovens, de que vamos tratar neste trabalho. 

A vivência pluridimensional da população juvenil, como nos apresenta o documento do 

CONJUVE (2006), reforça ainda mais a necessidade de entendermos a juventude como uma 

categoria caleidoscópica, que está num constante devir, mas viva e atuante no tempo 

presente. Pensar a juventude hoje é questionar de que lugar social, de qual espaço geográfico 

e de que forma pensá-la. Se pudéssemos falar em apenas uma categoria de juventude a ser 

aplicada a todos os níveis chegaríamos a patamares estrondosos de sucesso nas políticas 

criadas, pois somente uma receita de bolo satisfaria a gula de todos ou somente um modelo 

de roupa seria apreciado por todos esses diversos atores. A categoria, mais que dinâmica, 

mas como já falado, caleidoscópica que é a juventude, nos faz cair em perigosas armadilhas 

em que o que está em jogo é não somente uma gama de seres completamente aleatórios e 

diversificados em múltiplos aspectos, mas com trajetórias de vida e lugares sociais distintos, 

pois se para alguns a “moratória social” é uma realidade, para outros o viver é hoje, os 

papéis já estão dados e o que resta é correr atrás de suas necessidades presentes. 

O processo aqui-lá, perto-longe, que a globalização e a modernização tecnológica nos 

trouxeram, fez com que as distâncias virtuais fossem extintas, mas pode ter acentuado ainda 

mais as distâncias sociais em que se encontram essa parcela da população. Hoje, os jovens 

se veem compelidos a ter visibilidade a qualquer custo e o trabalho ganha centralidade, 

disparadamente à frente da educação. Para Dauster (1992), o trabalho nas camadas populares 

é visto como status, como algo a ser perseguido, muito mais que a educação escolar; assim, 

dentro da composição familiar, as condições laborais estariam em primeiro plano, tornando-

se um símbolo de status. Regina Novaes (2007) nos coloca sobre as forças antagônicas que 



 

 

estimulam os jovens ao consumo exagerado e fetichista, numa sociedade marcada pelo apelo 

ao consumo em que o ter se faz o visto de entrada e saída esperado para uma suposta 

ascensão, almejada, na sociedade em que vive. Assim, para além do espaço de liberdade que 

teria, o trabalho estaria atrelado aos bens de consumo imediato e aos totens legitimados 

pelas culturas juvenis. Seria como uma tentação à educação, em que primeiro eu preciso 

“existir”, através de um estereótipo, de símbolos e signos sociais, para depois sim, se for o 

caso, pensar em retomar os estudos; o que geralmente acontece numa fase mais “madura” de 

ser jovem, quando a decisão de “recuperar o tempo perdido”, aquilo que deixara para trás, é 

tomada, acabando por recorrer aos programas educacionais de jovens e adultos, seja pela 

obrigatoriedade do diploma, que posteriormente se defronta, seja por outros fatores de 

ordem social (que não nos convém analisar neste momento) que o fazem redirecionar em 

busca da escolaridade abandonada4. 

O trabalho ainda exerce forte influência na seleção da escola, pois com escassas redes de 

possibilidades de escolha das escolas públicas ditas de qualidade e ainda tendo de conciliar o 

horário das aulas com a volta do trabalho, o jovem passa a optar, muita das vezes, por aquela 

mais próxima de sua residência, mas que nem sempre é a mais qualificada, este último dado 

ficando em segundo plano em sua escolha. 

Não podemos deixar de considerar que o efeito vizinhança, que nos apresenta Salata (2007), 

é elemento considerável quando analisamos as trajetórias das camadas populares.  Por esse 

intermédio, percebemos que a ecologia do lugar, através das relações vicinais vai exercer 

uma profunda influência sobre o indivíduo, delimitando, em muitos casos, sua mobilidade 

sócio-espacial, influenciando, sem dúvida, em sua trajetória escolar.  

Apesar da descrença na escola como elemento de ascensão social, temos assistido sim um 

considerável aumento de jovens nas escolas, se compararmos com os dados escolares de 20 

anos atrás, sem dúvida. Contudo, a indagação que não pode deixar de ser considerada: será 

que somente a matrícula desses jovens nas escolas é suficiente? Muitos programas para a 

educação de jovens tem sido criados, mas na esteira de tais investimentos devem estar 

também os efeitos que se produzem com eles, sua eficácia e em que medida contribuem para 

a inserção desses jovens na democracia representativa em nosso país, em outras palavras, 

devemos analisar criticamente o que vem sendo feito em prol da construção de cidadania e 

democracia participativa no universo dessa juventude que se torna parte de tais programas. 



 

 

Em concordância com Juarez Dayrell, expansão do ensino não significa sua universalização: 

ainda existem 4,6 analfabetos em nosso país, dentre eles, os chamados analfabetos 

funcionais³, diante dos números apresentados, não estaríamos entrando novamente na seara 

das ações políticas, sendo necessário então combinar políticas emergenciais com as 

estruturantes, para que desse casamento resulte algo de fato que promova a incorporação 

social de seus beneficiados e não apenas proteção, tutela e quantificações nas famosas 

estatísticas? 

Percebemos, contudo que, apesar de termos políticas públicas que em certa medida estão 

“dando certo” no que tange a entrada desses jovens na escola, por outro lado, percebemos 

que a escola não se reestruturou para receber essas juventudes marcadas pelas diversas 

desigualdades e as cicatrizes que elas trazem consigo; as marcas de um tempo histórico 

permanecem latentes e difíceis de serem expurgadas, para então conseguirem transcender, 

de fato, a uma nova realidade educacional e, portanto, social.  

Em nossa pesquisa, quando entrevistamos jovens estudantes ou mesmo ficamos a observá-

los em suas conversas de pátio ou corredor, longe das salas de aula, percebemos o quanto 

desacreditam na instituição da qual fazem parte. Há ainda uma certa discrepância no 

relacionamento professor-aluno, no que tange às expectativas daqueles por esses. Ouvimos 

frases do tipo: - eles (os alunos) não querem nada! Ou ainda: - ganhamos pouco para tudo o 

que passamos com eles! Assim como nos aponta Sansone (2003), teríamos em nossos jovens 

uma certa decepção em relação ao corpo escolar e seu universo, onde a reciproca, neste caso, 

seria totalmente real e verdadeira. Percebemos, nos diálogos, uma completa falta de conexão 

professor-aluno dentro do âmbito escolar como um todo, mas antes sua transformação em 

“palco de negociação belicosa” entre ambos; como constata Bourdieu (1998), a atuação do 

professor em sala e seu pensamento e perspectiva diante de seus alunos pode influenciar 

sobremaneira a trajetória destes, reforçando, que podem estar, o processo de reprodução das 

dominações. 

Na ótica que transforma o jovem, tornando-o homogêneo e conformando-o em aluno, vê-se 

que a escola ainda habita os moldes e tempos modernos da escolarização, assim o confronto 

direto e as tensões frentes a realidades não cabíveis naquele espaço, se tornam 

insustentáveis, fazendo com que esse jovem opte pelo êxodo escolar ou pelo descrédito da 

instituição como vimos em suas palavras nas linhas que se seguiram. 



 

 

Para tanto, os desafios que a escola tem de se colocar vão além de uma reestruturação no 

currículo de maneira que atenda a juventude plural com a qual convivemos, se faz mister 

ainda que a escola reconheça a existência de “sujeitos de direitos” em seus espaços internos, 

com todas as suas nuanças, dialogando com as experiências vividas, lembranças e marcas 

trazidas de seu processo de socialização,  o que se torna imprescindível, para o êxito desse 

processo, a mudança da ótica da relação professor-aluno e aluno-professor. Não se quer com 

isso docilizar ou mesmo romantizar o jovem, mas concebê-lo reconhecendo-o a partir de 

seus aportes e perspectivas, de forma a dialogar com suas experiências e problematizá-las. 

Temos de pensar o jovem como um campo de possibilidades, devendo ser explorado de 

maneira plena, integral, a fim de que suas potencialidades sejam valorizadas e especuladas. 

Ainda assim: “De um modo geral, para a maioria desses jovens, a efetivação de uma “bem-

sucedida” trajetória escolar demanda um profundo investimento, material e simbólico, de 

longo prazo, que, na maioria das vezes, “não cabe” na vida dos jovens mais pobres, 

principalmente por conta de suas necessidades presentes e prementes, colocadas pela própria 

condição social que experimenta essa população” (ANDRADE, 2011). 

Fazendo, en passant, uma conexão com as políticas de expansão das universidades, outros 

dados vão se tornando reais, assim, a desvalorização ou “inflação” dos diplomas, que nos 

coloca Bourdieu, por meio dessas novas medidas governamentais, se torna um dado a ser 

trabalhado e a violência simbólica continua a ser uma realidade no campo em questão. 

Diversos estudos nos apontam que os cursos superiores são diretamente introjetados nos 

indivíduos de acordo com suas possibilidades econômicas; estamos assim diante de um 

quadro alarmante da produção de novas desigualdades, tal como nos aponta François Dubet 

(2001) ao analisar o caso francês: “Mas se olharmos de perto, tal democratização (do acesso 

a educação) é bastante segregativa, pois os filhos das classes populares se encontram nos 

setores e formações menos valorizadas e menos úteis, enquanto que os filhos das categorias 

superiores adquirem uma espécie de monopólio das carreiras elitistas e rentáveis. E ainda: “ 

A igualdade cresceu porque a educação não é mais um bem raro, beneficiando a todos, mas 

ela se tornou um bem muito mais hierarquizado quando as barreiras foram substituídas pelos 

níveis.” (Dubet, 2001, p. 9). Seria, no caso brasileiro, o que Eveline Algebaile (2009) 

chamaria de “a ampliação para menos”. Além disso, temos o que Bourdieu chamou de “ lei 

do rendimento diferencial do diploma” (BOURDIEU, 1979) em que atrelados a isso 

estariam a capacidade maior ou menor de capital social do indivíduo definindo, agora, sua 



 

 

trajetória profissional, reservadas àqueles “agentes sociais capazes e dignos de receberem a 

herança do grupo” (idem, 1998, p. 116) social em que vivem, isto é, de serem herdeiros 

deste grupo; sem tocar na seara do capital cultural familiar, que exerce, em grande medida, 

influência na trajetória de vida deste jovem. 

Nos moldes atuais, a escola, desembainhando a bandeira da meritocracia, põe em xeque esse 

jovem, que é convidado a ser senhor de sua própria história, sem, portanto, ter subsídios para 

assim fazê-lo, o que Dayrell (2007) entenderia por uma “inclusão social subalterna”, 

interferindo diretamente em sua auto-estima. Temos assim, o caráter arbitrário e impositivo 

da cultura escolar, donde a meritocracia permearia as mentes desses jovens educandos. 

Tomando de empréstimo duas categorias de Rossana Reguillo (2003) a dos “jovens 

incorporados” e a dos “jovens dissidentes ou alternativos” - poderíamos contribuir com as 

categorias ao elaborarmos um terceiro conceito para os jovens, que poderia ser denominado 

de juventude gradiente, em que se há a universalização do acesso ao ensino (tanto para o 

ensino médio, quanto para o superior) traduzindo-se na sua expansão, para essas juventudes, 

em contrapartida, há a baixa acessibilidade aos elementos cognitivos do saber; desse modo, 

eles oscilam entre o campo da academia e/ou da escola, ou seja, da cultura dominante, 

reforçados pelas políticas de expansão, mas não contam com o atendimento a uma gama de 

necessidades que naturalmente vão surgindo ao longo de sua permanência no ensino, 

podendo ficar na periferia e sempre atrás, tendo a tendência ao abandono, como quando 

ouvimos: - “é difícil pensar em faculdade quando temos que estudar de tarde ou o dia todo. 

Eu preciso trabalhar!” Percebemos assim que não estariam esses jovens nem incorporados, 

tampouco alternativos à cultura cultivada, mas estariam num gradiente, ora oscilando para 

um lado, ora para o outro, tendo oportunidades, mas sem continuidade. Concordando com 

Freitas e Corti (2010), carecemos que medidas educacionais sancionadas pelo Governo 

através de suas ações políticas saiam de um belo discurso, mas antes promovam uma 

mudança na qualidade do ensino prestado, estando este, como já dito, em consonância com 

as intensas transformações de ordem, tecnológica, sociológica, culturais e mesmo 

psicológicas ocorridas em nosso tempo, ocorridas com nossos jovens. 

Concordando com CURY (2002, p. 260): “O direito à educação parte do reconhecimento de 

que o saber sistemático é mais do que uma importante herança cultural. Como parte da 

herança cultural, o cidadão torna-se capaz de se apossar de padrões cognitivos e formativos 



 

 

pelos quais tem maiores possibilidades de participar dos destinos de sua sociedade e 

colaborar na sua transformação. Ter o domínio de conhecimentos sistemáticos é também um 

patamar sine qua non a fim de poder alargar o campo e o horizonte desses e de novos 

conhecimentos”. Assim, para além do direto à educação, pensar num ensino de qualidade, 

propiciando ao jovem o experienciar, dentre outras habilidades e competências, não o 

propiciaria a concorrer de forma equiparada com outros jovens de condições sociais distintas 

às suas, tornando-se curso para uma equalização educacional e, portanto, social?  

À guisadas evidentes distâncias sociais de uma sociedade capitalista a que todos estamos 

destinados a conviver, tomar essas diferenças e transformá-las em objeto e não sujeito da 

ação cotidiana, dialogando com as diferentes experiências, bem como se contrastando com 

elas, são as juventudes, enquanto atores plurais, as instituições e os espaços de sociabilidade 

destinados a elas (escola, praça, baile, noite, organizações, dentre tantos outros) que podem 

transformar tais disparidades em competências e saberes pelos seus múltiplos processos de 

viver em sociedade.  

A equidade de oportunidades está intimamente relacionada à política de governo de cada 

sociedade; assim, no lugar da meritocracia - em que cada ser é responsável pelo seu destino 

biográfico, sem qualquer política de bem-estar que o ajude a ascender - alternativas a elas 

estão políticas com base na igualdade, para, a partir daí, proclamar as diferenças, que tenham 

por mote a equalização dos acessos e das oportunidades dentro do âmbito societário. 

Pensado sempre na via dos direitos, citando Cury (2002): “(...) a ligação entre o direito à 

educação escolar e a democracia terá a legislação como um de seus suportes e invocará o 

Estado como provedor desse bem, seja para garantir a igualdade de oportunidades, seja para, 

uma vez mantido esse objetivo, intervir no domínio das desigualdades, que nascem do 

conflito da distribuição capitalista da riqueza, e progressivamente reduzir as desigualdades” 

(p. 249). Assim, através da potencialização (em nosso caso) da educação, o Estado age como 

promotor da redução das desigualdades, cumprindo seu papel dentro de uma sociedade 

democrática, rompendo assim os determinismos que se impõem na vida daqueles cuja 

representatividade econômica na sociedade é quase invisível. 

Se a escola ainda hoje é “Institucionalmente ordenada por um conjunto de normas e regras 

que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos” (Dayrell, 2007, p. 1118) fazendo 

com que alunos se tornem “lobotomizados”, ver no jovem um aluno e um aluno no jovem, 



 

 

como o autor nos aponta, requer muito mais que revisão de currículo, mas a derrubada dos 

muros que impedem a articulação da escola com a sociedade, impedindo assim que as 

diversas matrizes de cultura penetrem no campo educacional, pois uma vez cortados seus 

arquétipos e experiências sociais vividas e sentidas, que fazer com esses indivíduos que 

habitam o espaço escolar? Até quando veremos o educando como massa de manobra, em 

que podemos desqualificar seus sentidos e experiências? 

Pensar numa escola que esteja em consonância com a diversidade, as desigualdades e as 

disparidades, palavras tão usadas nos meios científicos e popular de disseminação de novas 

práticas, é pensar além de um “sujeito escolar”, mas na sinergia lexical que esse termo nos 

traz e que está ligado diretamente à sua inserção no meio social e ao papel exercido 

enquanto jovem e estudante. Assim, problematizar seu cotidiano e fazê-lo capaz de 

reconhecer criticamente suas condições, orientando-o neste sentido, permite sua saída dos 

fragmentos de alienação, de anomia, de inércia e do estado de conforto a que é relegado e 

que pode, todavia, se encontrar, rumo a um ator social, porque integrado e consciente de 

suas ações dentro do âmbito da sociedade. Pensar no processo de construção de um sujeito 

ativo e comprometido com a sociedade em que vive é dever do quarteto: família-escola-

Estado-sociedade civil, concebendo, todavia, a escola com o um campo privilegiado para a 

construção deste processo. 

Uma juventude crítica e participativa, inserida no processo de elaboração e execução da 

máquina política na sociedade em que vive, começando, sobretudo, a partir de sua própria 

comunidade é tarefa de qualquer política pública que se pretende eficaz; dialogando com o 

que chamamos de “direitos de integração”, que são aqueles que permitem que os indivíduos 

sejam cidadãos ativos, com pleno direito de viver em sociedade, envolvidos em seu processo 

político-democrático. Fazer com que esses jovens tenham a possibilidade e principalmente o 

direito de escolha e participação nos processos políticos decisórios requer dos órgãos 

competentes políticas públicas que, de fato, vejam a juventude como um campo de 

possibilidades, de expansão e não como um campo minado, que se deve aglutiná-lo por 

receio de por à prova a ordem social vigente, ainda mais “quando se trata de jovens pobres, 

ainda mais se forem negros, há uma vinculação à idéia do risco e da violência, tornando-os 

uma “classe perigosa”” (DAYRELL, 2007, p. 1117). Há, portanto, uma perspectiva 

engessada de ser e ver o jovem, uma visão do devir e não do tempo presente, em que tantas 



 

 

outras questões que permeiam o campo da categoria juventude não são levadas a cabo pelas 

instituições e, portanto, podem não dar conta de suas especificidades. De outro modo, 

precisamos levantar um novo olhar para as juventudes, nos despindo, portanto, dos juízos 

pré-fabricados que nos eram até então sugeridos, para percebermos o quanto tem a oferecer 

ao mundo contemporâneo; precisamos dialogar com suas experiências; precisamos 

reconhecer no jovem um cidadão comprometido com seu espaço de existência. 
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