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RESUMO: 
Esta comunicação é um recorte de uma das inquietações provocadas num trabalho de 
conclusão de curso finalizado, com jovens estudantes de uma escola pública de 
Maceió/AL/Brasil. Neste trabalho, percebemos as transformações sofridas pela escola e 
quanto uma ótica declinada para a cultura possibilita percepções significativas ao campo da 
educação. A dimensão cultural traz inúmeros desafios para o cerne da instituição escolar, isso 
porque sua configuração histórica foi pensada a partir de regras, normas de valores e 
comportamentos. Na contramão da visão moderna na qual a escola foi criada está os jovens da 
contemporaneidade que se pautam em concepções referentes à diversidade e a pluralidade e 
traz para o cotidiano dela contrariedades, desafios e mudanças que desestabilizam a 
padronização porque eles são sujeitos socioculturais e seus valores penetram este espaço. 
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CONTEMPORARY SCHOOL AND YOUTH: A DIALOGUE POSSIBLE? 

 
ABSTRACT:  
This communication is an excerpt from one of the concerns caused on completion of course 
work completed, with students from a public school in Maceió / AL / Brazil. In this work, we 
realize the transformations undergone by the school and as an optical declined to culture 
provides significant insights into the field of education. The cultured dimension brings many 
challenges to the core of the school, because it was thought their historical setting from rules, 
norms, values and behaviors. Contrary to the modern view in which the school was created is 
the young contemporary designs which are based on respect for diversity and plurality, and it 
brings to everyday setbacks, challenges and changes that destabilize the standardization 
because they are subject and their socio-cultural values penetrate this space. 
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Introdução 

 



Neste texto serão apresentadas algumas reflexões sobre escola suscitadas no 

decorrer de uma pesquisa referente a um Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em 

Pedagogiaiii. O referido Trabalho analisou as representações culturais de corpos belos 

presentes em narrativas de jovens estudantes de uma escola pública. O fato de olharmos para 

estas representações dentro da escola justifica-se por considerarmos que ela é um dos mais 

importantes espaços institucionais onde circulam significados diversos sobre as coisas, sobre 

os lugares e sobre os sujeitos, os quais são compartilhados [ou não] pelos seus atores, como é 

o caso dos jovens estudantes que fizeram parte deste estudo.  

Durante o processo da pesquisa, tornou-se possível constatarmos uma série de 

características e de práticas tanto dos jovens, quanto da própria escola, as quais pareciam não 

se comunicar entre si. Identificamos jovens cujas identidades e subjetividades estavam sendo 

forjadas nas teias de diversas culturas, por inúmeras possibilidades de consumo, inclusive por 

consumos midiáticos, e uma escola com dificuldades para olhar para estes aspectos que têm 

sido cada vez mais constitutivos de modos de ser jovem na contemporaneidade. 

A partir deste estudo, nos sentimos provocadas a pensarmos sobre a escola como 

instituição onde grande parte dos jovens passa longo tempo de suas vidas. Por isso, neste 

texto apresentaremos não propriamente as análises da pesquisa em questão, mas algumas 

reflexões sobre escola que surgiram dela. Tratam-se de anotações teóricas sobre escola e 

sobre juventudes, no intuito de pensarmos sobre possibilidades de diálogo entre as práticas 

institucionais da escola que envolvem disciplina, conteúdos, formas de organização espaço 

temporal e tantas outras, e práticas, modos de vida, culturas e consumos que são constitutivos 

dos jovens que a habitam. 

 

Aprendendo a olhar... 

Os nossos olhos, continuamente, podem enxergar muitas coisas. No senso 

comum, quando pensamos na escola vem rapidamente uma ideia que este espaço é pouco 

penetrável por outros olhares e por outros significados que pudessem alterá-la. Pode até ser 

que as exigências disciplinares, os corredores, o refeitório, a sala da direção e coordenação e 

até mesmo as aulas de muitos professores não tenham tido grandes variações, mas a 

instituição escolar tem sido afetada pelas rápidas mudanças dos nossos tempos. Os tempos se 

alteraram significativamente e os sujeitos também! Portanto, se lançarmos um olhar mais 

atento sobre a escola, será perceptível que muitas coisas dentro dela estão diferentes, a 



começar pelos sujeitos que a habitam, especialmente as crianças e jovens, os quais têm se 

apresentado inesgotavelmente diferentes. 

De acordo com COSTA (2006, p.192) a escola “é cada vez mais um espaço 

plurifacetado e marcado pelas características do tempo em que vivemos”. É verdade que nesse 

muro sempre adentraram práticas tidas como exteriores, sendo importante ressaltar sobre as 

concepções tradicionais que viam a escola como uma espécie de ilha, onde não penetravam 

coisas que “não deveriam” fazer parte dela. Mas hoje, as “provocações” externas se “impõem, 

abalam a autoridade, subvertem a disciplina e a ordem, desviam os focos de atenção, invadem 

a cena, porque já começam a governar a alma das crianças e dos jovens” (COSTA, 2006, 

p.192).   

Diante de alguns estudos, pode ser percebido que a escola pode ser enxergada 

com lentes da cultura. Isto significa vê-la como um espaço penetrável por culturas e por 

consumos diversos, o que nos impõe a desconstrução da pretensão de fechar entendimentos 

sobre estes dois universos: o escolar e o juvenil. À medida que mudamos o jeito de olhar para 

a escola, entendemos que os sujeitos que lá estão não se encaixam em nenhuma ‘fôrma’. 

Também se compreende que as mudanças da sociedade trazem transformações para os modos 

como esta instituição e estes sujeitos têm sido pensados.  

Por isso consideramos que este espaço “caro” merece um olhar não somente para 

práticas específicas daquele contexto, mas também para práticas e situações que extrapolam 

os muros escolares, e que, concomitantemente, “invadem” a escola, e por isso, são 

representações que não estão fora dela: estão dentro, compondo o seu cotidiano, tecendo 

relações entre os sujeitos. Então, quando afirmamos que a escola é um espaço rico para ser 

analisado ponderamos que ele é composto de significações e ressignificações que estabelecem 

várias relações em sua dinamicidade, práticas, discursos e condições que não podem ser 

ignoradas.  

Nas palavras de Rocha (2000), a escola institui práticas porque é 

convencionalmente considerado como “local privilegiado e legitimado de concentração do 

saber (visto como) cientificamente organizado, delimita usos, provoca rupturas, mantém 

hierarquias, disciplina, controla, vigia e produz subjetividades” (ROCHA, 2000, p.117-118). 

 

Que escola é essa? 
 

Há tempos que consideramos interessante perceber como esta instituição tão 

reconhecida e notável chamada escola foi pensada. Essa questão é interessante e no mínimo 



provocadora, para que na contemporaneidade possamos analisá-la sem a pretensão de buscar 

verdades absolutas sobre ela e respostas exatas para as suas crises e as suas dificuldades.  

Por um longo período foi conferida a escola “o quase monopólio da ação 

educativa, desvalorizando os saberes não adquiridos por via escolar; por outro lado, a de 

contaminar as modalidades educativas não escolares, modificando-as à sua imagem e 

semelhança” (CANÁRIO, 2001, p.144). Esse argumento deixa evidente o pensamento que 

cercou esta instituição, colocando-a numa posição central para a obtenção de uma hegemonia 

gritante a ponto de privar outras referências exteriores, discursando assim sobre sua 

importância e emergência nos modos de vida dos sistemas modernos. Então a escola 

“desempenha, do ponto de vista histórico, um papel fundamental de unificação cultural, 

lingüística e política, afirmando-se como um instrumento fundamental da construção dos 

modernos Estados Nação” (CANÁRIO, 2001, p.144). Por muito tempo ela constituiu uma 

linguagem do tipo “superior” que compôs as práticas e os símbolos desse espaço de formação. 

A organização escolar que conhecemos historicamente corresponde a modos específicos de 

coordenação dos espaços, dos tempos e dos agrupamentos, que concomitantemente, 

determina o trabalho escolar. 

Nesse ínterim, foi atribuído a essa organização um caráter natural que contribuiu 

para a estabilidade da escola, resultando no condicionamento dos atores sociais. Foram postos 

ao espaço escolar conjuntos de valores estáveis que visava ‘fabricar’ os cidadãos no sentido 

de prevenir de qualquer anomia como Durkheim (2007) tanto recomendava. Essa prevenção 

se concentrava na autonomia, na igualdade e nos objetivos universais. Diante de tantas 

imposições ela foi concebida como um lugar preenchido de homogeneidade e uniformidade 

sendo ressaltado todo um modelo que os sujeitos deviam se adequar perfeitamente: todos que 

faziam parte da instituição estavam assujeitados a um discurso regulador e controlador. Assim 

a instituição escolar foi pensada por meio de análises macro-estruturais que acabava expondo 

os determinismos sociais e, dessa maneira, a “escola é vista como uma instituição única, com 

os mesmos sentidos e objetivos arquitetados há muito tempo, tendo como função garantir a 

todos o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente acumulados pela sociedade” 

(DAYRELL, 1996, p.139).  

A homogeneidade faz alusão a uma escola capaz de atender e de lidar com todos 

da mesma forma, com a mesma organização e mesmo currículo. Essa visão homogeneizante 

determina uma maneira de entender a educação, os sujeitos sociais e os processos formativos 

que tem como fim “informar o conjunto das ações educativas que ocorrem no interior da 

escola” (DAYRELL, 1996, p.140). Segundo Dayrell (1996) a lógica homogeneizante esquece 



“que os alunos chegam à escola marcados pela diversidade, reflexo dos desenvolvimentos 

cognitivo, afetivo e social, evidentemente desiguais, em virtude da quantidade e qualidade de 

suas experiências e relações sociais, prévias e paralelas à escola” (p. 141).  

Portanto, a escola foi permeada de padrões, normas que regulavam 

detalhadamente os sujeitos sociais, por exemplo, o que eles deveriam ser, ter e fazer sem 

nenhum preceito que coordenasse o entendimento que esses sujeitos eram compostos de 

marcas históricas, culturais que, simultaneamente, conduz uma noção de peculiaridades que 

são intrínsecas a estes, ou seja, dificuldades em compreender que os sujeitos escolares são ao 

mesmo tempo sujeitos sociais.  

A instituição escolar ao longo do tempo olhou para os indivíduos de maneira 

enrijecida, fixa como se eles ocupassem e desenvolvessem socialmente somente o papel de 

alunos. Deste modo, Dayrell (2007) faz uma consideração importante sobre a concepção de 

aluno gestada na sociedade moderna que criou um tipo de estatuto de aluno. Assim diz ele: 

[...] aluno é uma construção histórica, construída no contexto de uma forma 
escolar, em torno da qual veio se formando toda uma ordem social, na qual 
se desempenham determinados papéis e se conforma um modo de vida 
específico. [...] Nesse momento, havia uma clara separação da escola com a 
sociedade, com a primeira sendo considerada espaço central de socialização 
das novas gerações, responsável pela inculcação de valores universais e 
normas que deviam conformar o indivíduo e, ao mesmo tempo, torná-lo 
autônomo e livre. Quando o jovem adentrava naquele espaço, deixava sua 
realidade nos seus portões, convertendo-se em aluno, devendo interiorizar 
uma disciplina escolar e investir em uma aprendizagem de conhecimentos. 
(DAYRELL, 2007, p.1119) 
 

A fragmentada compreensão de aluno acima referida pode endereçar-nos para 

alguns estudos de viés sociológico que apontam para a disseminação de uma concepção de 

escola isolada da sociedade, dando a entender que o espaço escolar não fazia parte desta, logo, 

não era constituído pela dinâmica e condições sociais. Parece surreal conceber o quanto 

algumas ideologias impregnam ou fazem parte da sociedade mesmo quando esta expressa 

tanto ilogismo. O entendimento dessa separação trouxe diversos problemas e percalços para a 

educação, a ponto de, atualmente termos que lidar com perpetuações equivocadas que 

insistem em ocupar um lugar de prestígio nos debates e ações educativas.  

Entretanto, nos dias atuais, torna-se imprescindível alargar o olhar para vislumbrar 

uma escola totalmente implicada com o social e com a cultura. Por isso concordo com Costa 

(2006) quando aponta que tudo que acontece na escola tem fios e tramas dentro e fora dela. 

Até porque a escola contribui no sentido de entendermos a sociedade expressando os 

embaraços que “enfrenta ao prosseguir no cumprimento de seus desígnios, tal como foram 



esboçados no projeto filosófico, sociopolítico e cultural da modernidade” (COSTA; MOMO, 

2009, p. 521).  

Como bem afirmou Costa (2009) é necessário problematizar o tempo que vivemos 

com todas as suas contradições, com seus incessantes arranjos culturais e identitários que 

acabam produzindo modos de existência antes desconhecidos. Nesse cenário de modificações 

extremas, pode-se dizer que a escola não é mais a mesma, as práticas culturais e mutações 

sociais atribuem constantemente novos significados para esse espaço. Sendo assim, “são 

gritantes os indícios de que a escola da atualidade está impregnada de marcas das sociedades 

contemporâneas, eivadas de ambivalências” (COSTA; MOMO, 2009, p.522). Para reforçar 

esse pensamento, trago o pensamento de Dayrell (2007) ao apontar que as tensões e desafios 

contemporâneos “são expressões de mutações profundas que vem ocorrendo na sociedade 

ocidental, que afetam diretamente as instituições e os processos de socialização das novas 

gerações, interferindo na produção social dos indivíduos, nos seus tempos e espaços” 

(DAYRELL, 2007, p.1106). Por isso não tem como fugir das discussões contemporâneas que 

investem em apontamentos valiosos sobre a pluralidade do espaço tempo que vivemos e, 

logicamente atinge a escola, pois segundo Costa  

Um mundo intrigante, misterioso e inquietante que se ergue a nossa 
volta, desarranjando a lógica, rompendo a ordem, reinventando o 
espaçotempo e instalando-nos em meio a uma verdadeira ecologia da 
imagem e do consumo – que nos remete a uma cena pedagógica cada 
vez mais espetacular e modelar – convertendo-nos em perplexos 
protagonistas de uma nova era. (COSTA, 2006, p. 177). 

 
Dessa forma, partimos do entendimento que a escola precisa ser contemplada 

como um espaço sociocultural (DAYRELL, 1996), pois ela é um lugar onde culturas circulam 

e produzem negociações propiciando novas relações e funções e um permanente processo de 

construção. Nas palavras do autor 

[...] a instituição escolar seria resultado de um confronto de interesses: de um 
lado, uma organização oficial do sistema escolar, que “define conteúdos da 
tarefa central, atribui funções, organiza, separa e hierarquiza o espaço, a fim 
de diferenciar trabalhos, definindo idealmente, assim as relações sociais”; de 
outro os sujeitos [...] os sujeitos criam uma trama própria de inter-relações, 
fazendo da escola um processo permanente de construção social 
(DAYRELL, 1996, p.137) 

 
Dessa maneira, a escola como espaço sociocultural, é entendida como um espaço 

ordenado em dupla dimensão, isto é, institucionalmente composta por um conjunto de normas 



e regras que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos, e cotidianamente formada 

por uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos envolvidos, que incluem 

alianças e conflitos. Diante desta situação Dayrell (1996) aponta que 

A escola é polissêmica, ou seja, tem uma multiplicidade de sentidos, sendo 
assim, não podemos considerá-la como um dado universal, com um sentido 
único, principalmente quando este é definido previamente pelo sistema ou 
pelos professores. Dizer que a escola é polissêmica implica levar em conta 
que seu espaço, seus tempos, suas relações podem estar sendo significados 
de forma diferenciada, tanto pelos alunos, quanto pelos professores, 
dependendo da cultura e projeto dos diversos grupos sociais nela existentes. 
(DAYRELL, 1996, p.144) 

 
Esta nova configuração de escola tem sido produzida em grande parte pelos 

sujeitos socioculturais que chegam nela. Trata-se de crianças e, principalmente de jovens que 

ao penetrarem nela, carregam junto seus saberes construídos através dos mais variados modos 

e em diversos espaços [internet, televisão, grupos de amigos, espaços de diversão, etc.], suas 

culturas, seus projetos, seus consumos, suas experiências, seus desconfortos, fazendo da 

escola um território onde confluem práticas juvenis diversas. Por isso nela há choques e 

cruzamentos de culturas, sendo chamada a lidar com a pluralidade e a diferença. 

Certo é que através dessas práticas, os jovens alunos da escola contemporânea 

desafiam seus currículos, suas formas de organização espaço-temporal, suas estratégias de 

disciplinamento e suas “velhas” formas de pensar, apresentando cotidianamente 

representações que fazem parte dos seus universos culturais.  

 

Sobre os jovens que habitam a escola 

 

Sob as lentes da cultura é possível perceber as modificações do universo 

contemporâneo, até porque esta dimensão cultural serve como base para se compreender a 

vida e a organização da sociedade, permitindo-nos enxergar o processo de formação de 

identidades. Desconstruindo tradicionais conceitos como o de juventudes que agora não se 

fundamenta na etarização, que é uma das formas de estabilizar uma concepção. Quando se 

pensa nestes sujeitos, articula-se a limites naturais e objetivos como se isso fosse possível. 

Para tanto, a juventude tem sido pensada e discutida por muitos pesquisadores para além da 

faixa etária e do entendimento de um grupo coeso.  



Fazer apontamentos para o que seja juventude é um desafio, concomitantemente, 

é uma busca incessante. Por isso que nos direcionamos a considerar que este conceito é 

impreciso porque esta categoria não é contemplada por apenas uma ou duas dimensões 

separadamente. Mas, temos que considerar que a imprecisão se dá pelo objetivo de perseguir 

situações e contextos com poucos elementos comuns entre si. Mesmo assim, segundo Sposito 

(2000, p.7) a inescapável imprecisão é uma questão relevante, é um começo, pois “a própria 

definição da categoria juventude encerra um problema sociológico passível de investigação”, 

na medida em que os critérios que a constituem como sujeitos são históricos e culturais.  

Portanto, diante de tamanho esforço para conceituar tal categoria, podemos a 

priori considerar as juventudes nas lentes da pluralidade, isso porque elas se expressam na 

multiplicidade de modos, sendo composta por peculiaridades não se tendo uma referência, 

pois elas estão continuamente propensas a alterações sem limites. Nem a mais ‘evoluída’ 

tentativa de capturar uma maneira mais complexa de conceber os jovens será suficiente, pois 

as transformações a cada dia são postas e eles são mutáveis mediante o processo de 

globalização e de mudanças complexas do universo contemporâneo.  Por isso é impossível 

homogeneizar tais sujeitos que por meio de significados e vivencias sociais se 

metamorfoseiam. Estes jovens adotam gostos, valores que ressignificam as coisas. Para tal é 

imprescindível desmistificar a categoria sendo abordada apenas pelo viés natural e biológico, 

quando é, sobretudo uma construção social que varia de acordo com as diferentes culturas e 

mesmo no interior de cada cultura (Catani; Gilioli, 2008, p.12). 

Na vida dos jovens existe uma lógica baseada na “reversibilidade” (DAYRELL, 

2007) ganhando diversas proporções num constante movimento de idas e vindas com formas 

diferenciadas de lazer, de relacionamentos nas turmas de amigos e nos grupos culturais, de 

estilos musicais e de vestes que não se repetem. Enfim, um contingente variado de escolhas 

que velozmente mutáveis e adaptadas em um pequeno espaço de tempo reflete na construção 

da provisória e ambivalente juventude nos distintos espaços e tempos. Por isso é importante 

perceber a sociabilidade dos jovens na escola, como eles vivem, se relacionam, suas práticas, 

suas interações, seus estilos, entre outros. Pois se compreende que a escola possui uma 

configuração produzida por estes sujeitos que compõe este espaço que não deixa de ser um 

lugar privilegiado de práticas dos jovens. 

Em geral, compreende-se que a heterogeneidade produz a diversidade, isso porque 

a “diversidade alcança novos significados quando se trata também de afirmar a existência de 

uma pluralidade de representações e de práticas [...]” (SPOSITO, 1999, p.8). Pois as 



manifestações juvenis invadem o espaço público e escolar por meio dos grupos que propiciam 

novas formas de participação. 

 

Considerações finais  
 

Quando olhamos a escola podemos identificar muitos fatores da sociedade, em 

outras palavras, a instituição escolar é um espaço que promove compreensões do mundo 

social e, através dela podemos perceber questões “exteriores”. Nessa direção, Costa (2009) 

afirma que as coisas que sucedem na escola têm fios e tramas dentro e fora deste espaço. Por 

isso o cotidiano dela tem sido produzido por inúmeras demandas dos novos tempos que 

aproximam dela ambivalências, rupturas, descompassos do universo contemporâneo, e nessa 

questão a escola tem apresentado dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Então, 

fazemos das palavras de Moreira (2003, p.160) as nossas que “é o próprio horizonte utópico 

da escola que entra em questão: os desafios do mundo atual denunciam a fragilidade e a 

insuficiência dos ideais “modernos” e passam a exigir e suscitar novas interrogações e 

buscas”. No interior desta instituição existe um cruzamento de culturas diferentes as quais 

colocam em tramite um novo e desafiador panorama. 

Podemos enxergar a escola com as lentes da cultura porque esta relação é 

interdependente. Uma das questões que produz tantas alterações a esta instituição são os 

sujeitos que a constituem que, concomitantemente, também são modificados pelas mutações 

sociais e estes mesmos jovens trazem para a escola uma nova configuração, um pano de fundo 

eclético. Assim a escola não pode mais possuir uma via única ou se camuflar de discursos e 

práticas homogêneos e padronizados porque os jovens que estão nela são plurais e 

heterogêneos. O diálogo entre estes dois mundos é mais do que necessário, pois só assim os 

sentidos do espaço escolar serão capturados, entendidos pelas juventudes.  

Não se pode ter um olhar enrijecido nem para este espaço nem para os jovens 

porque eles têm se alterado ao mesmo tempo, e nesta relação intrínseca, ambos são 

produzidos. Consideramos que esta compreensão de escola e de juventude tem sido uma 

condição para que possamos estabelecer um diálogo entre a instituição escola e os jovens. Eis 

o nosso desafio! 
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