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RESUMO: Este artigo relata a experiência de problematizar e discutir sobre o fenômeno juvenil e o
perfil dos jovens da Rede Clarissas Franciscanas. A proposta de aprofundamento sobre o assunto em
questão nasce de um processo de avaliação pedagógica-pastoral. O objetivo principal é descrever as
etapas que favoreceram a formação específica sobre juventudes com quarenta docentes da instituição
em parceria com o Observatório da Juventude (OJ) da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Os fundamentos teóricos são balizados em estudos sobre sociologia e pedagogia das
juventudes de Juarez Dayrell (2013, 2014, 2016). Conclui-se que para repensar projetos voltados
para juventudes, é fundamental que os professores conheçam sobre a condição juvenil dos jovens
que serão favorecidos com tais projetos, assim como, de torná-los protagonistas do próprio processo
de construção.

ABSTRACT: This article reports on the experience of problematizing and discussing the
phenomenon of youth and the profile of the young people of the Clarisses Franciscan Network. The
proposal of deepening on the subject in question arises from a process of pedagogical-pastoral
evaluation. The main objective is to describe the stages that favored the specific formation about
youths with 40 teachers of the institution in partnership with the Observatory of Youth (OY) of the
Federal University of Minas Gerais (UFMG). The theoretical fundamentals are based on studies on
sociology and pedagogy of the youths of Juarez Dayrell (2013, 2014, 2016). It is concluded that in
order to rethink projects aimed at youth, it is fundamental that teachers know about the youthful
condition of the young people who will be favored with such projects, as well as of making them
protagonists of the construction process itself.

RESUMEN: Este artículo relata la experiencia de problematizar y discutir el fenómeno de la
juventud y el perfil de los jóvenes de la Red Clarisas Franciscanas. La propuesta de profundizar el
tema en cuestión nace de un proceso de evaluación pedagógica-pastoral. El objetivo principal es
describir las etapas que favorecieron la formación específica sobre juventud con 40 profesores de la
institución con el apoyo del Observatorio de la Juventud (OJ) de la Universidad Federal de Minas
Gerais (UFMG). Los fundamentos teóricos son basados &8203;&8203;en estudios sobre sociología
y pedagogía de la juventud de Juarez Dayrell (2013, 2014, 2016). Se concluye que, para repensar
proyectos el ámbito de la juventud, es fundamental que los profesores conozcan la condición juvenil
de la juventud que será favorecida com tales proyectos, así como de hacerlos protagonistas del
proceso de construcción.
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INTRODUÇÃO

As aproximações com o mundo juvenil nos revelam aspectos próprios das juventudes, mas, ao
mesmo tempo, nos apresentam uma série de questões sobre a realidade escolar que, por vezes, não
são compreendidas pelos diversos atores que dela participam. O cotidiano escolar torna-se um espaço
de encontro entre aquilo que sonhamos como ideal escolar, os desafios encontrados nos processos de
ensino aprendizagem, as diversas relações estabelecidas entre os atores que participam desse
cotidiano que trazem imprevistos, alegrias, tristezas, temores, conquistas, fracassos e dificuldades.

Viver a escola nessa perspectiva, com atenção para as juventudes, torna-se um desafio e um espaço
aberto a reflexões e investigações porque nela acontecem diversos fenômenos capazes de serem
observados e analisados. Essas juventudes trazem questionamentos, experiências, buscas, angústias,
reflexões, desafios e sonhos diferentes das gerações anteriores.

A realidade juvenil transformou-se gradativamente em alvo de intensas discussões dentro de âmbito
escolar. Pesquisas e estudos sobre juventude ressaltam as dificuldades de adaptação dos jovens à
dinâmica escolar, e as dificuldades de compreensão da escola sobre os modos de ser e viver dos
jovens. Esses estudos demonstram que estamos diante de um fenômeno que precisa ser analisado,
conhecido e estudado em profundidade (CARRANO; DAYRELL, 2016, p. 102)

A relação dos jovens com a escola e com os professores estão inseridas dentro de um tempo-espaço
que precisam ser considerados a todo momento, principalmente quando os processos de
ensino-aprendizagem e ou projetos pedagógicos, precisam ser repensados.

Nesse sentido, a Rede Clarissas Franciscanas (RCF), cujo projeto pedagógico se propõe uma
formação integral dos sujeitos, se volta com o seu corpo docente do Ensino Médio para o desafio de
compreender melhor o público juvenil que adentra o espaço escolar. Em um movimento inicial
diversas questões foram elencadas: Quem são os jovens do Ensino Médio que frequentam esta
escola? O que eles pensam sobre a proposta pedagógica-pastoral? Quais são seus interesses políticos,
culturais, profissionais? Que esperam do futuro? Quais são suas angústias, seus medos, seus sonhos?
Qual sentido da vida? Como repensar as propostas pedagógicas-pastorais junto com os jovens? Os
professores querem conhecer os atores com os quais trabalha? A escola entende os alunos como
sujeitos ativos e protagonistas do processo de formação? Qual o sentido e futuro de uma educação
que coloca os jovens em situação de passividade? As juventudes conseguem dialogar com a escola
tal como ela é estruturada? Existe cooperação na relação escola x aluno? De que forma a opinião
pública impacta a relação escola-juventudes?

Essas perguntas, dentre outras, direcionaram o projeto sobre ‘Juventudes da Rede Clarissas
Franciscanas’, experiência a ser relatada nesse artigo.

A partir dessas inquietações, este relato de experiência tem como objetivo descrever as etapas que
favoreceram a formação realizada com os professores da Rede Clarissas Franciscanas, em parceria
com o Observatório da Juventude da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os
fundamentos teóricos serão balizados com os estudos sobre sociologia e pedagogia das juventudes de
Juarez Dayrell (2013, 2014, 2016).

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A partir das análises e resultados coletados, desde 2003, pelo Observatório da Juventude (OJ) da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), faremos o embasamento teórico do presente
trabalho. A trajetória desenvolvida por Juarez Dayrell, mentor e idealizador do OJ, enquanto
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educador e pesquisador das juventudes desde a década de 1970 validam suas contribuições no campo
da Sociologia e da Pedagogia. Dayrell et al (2016) relata que foram as pesquisas sobre o cotidiano
escolar e suas dimensões educativas as que possibilitaram-lhe reconhecer a escola como um espaço
sociocultural e perceber que ela desconhecia a realidade dos jovens, suas atitudes, necessidades e
desejos. Ele propõe aos educadores enxergar o jovem no aluno, ver e lidar com o jovem como sujeito
social capaz de refletir, ter suas posições e ações, pois, essa seria uma condição para ampliar e
aprofundar a dimensão educativa e de autoconhecimento.

Antes de apresentar a proposta pedagógica construída pelo OJ para o trabalho com as juventudes,
faz-se necessário uma breve reflexão sobre a noção de juventude. Dayrell et al (2016) explica que
construir uma noção de juventude exige um confronto com as representações projetadas sobre os
jovens. Assim, afirma-se que, em geral, na sociedade predomina uma imagem negativa dos jovens.
Se, por um lado, a sociedade se agrada dos valores juvenis, tais como a energia, a alegria, a estética
corporal, a liberdade, e outros e deseja alcançá-los; por outro, a juventude é vista como um problema,
pois ficou associada ao universo das drogas, da violência, da gravidez na adolescência, do
disseminador de doenças sexualmente transmissíveis como os AIDS, dentre outros fenômenos. Esse
paradoxo se evidencia sobretudo no excesso de imagens do mundo juvenil apresentado nas
publicidades que exaltam a ideia da eterna felicidade e da beleza física de um corpo sarado mas, em
contrapartida, não são todos os jovens que alcançam esse padrão de condição juvenil, pois, existe um
déficit significativo em termos de acesso a bens materiais e culturais como de políticas públicas que
favoreçam as camadas juvenis, principalmente as mais empobrecidas.

A primeira desconstrução em relação a essas representações negativas de juventudes que Dayrell
(2014, 2016) propõe é superar a ideia de juventude como processo de transição, pois ela nega a
identidade desses sujeitos. Nesse sentido, o autor explica que ser jovem não é sinônimo de
pré-adulto. Essa projeção de futuro sobre os jovens implica pensá-lo como alguém que ainda não
chegou a ser, e tira-se dele a possibilidade de ser no presente, de ser presente.

Outra orientação feita por Dayrell está associada à superação da ideia de juventude como
problemática, pois esse pensamento acaba reduzindo a complexidade desse momento da vida. O
argumento maior para essa orientação se baseia na seguinte afirmação:

Muitos dos problemas que consideramos próprios dessa fase não foram
produzidos pelos jovens, já existiam antes mesmo de o indivíduo chegar à
idade da juventude. Pensemos, por exemplo, na violência policial que faz de
suas vítimas prioritárias os jovens negros das periferias das cidades. É preciso
cuidar para que não nos apeguemos a modelos pré-construídos, correndo o
risco de produzirmos imagens em negativo de nossos jovens, o que pode
fazer deles uma nova classe perigosa a ser combatida (DAYRELL et al,
2016, p. 24 grifos do autor)

Um terceiro elemento em discussão é a dificuldade de categorização desses sujeitos, pois, Dayrell
(2014, 2016) problematiza a nomeação de adolescentes e/ou jovens. Para resolver a questão, ele parte
da ideia de que ambas categorias são construções sociais, históricas, culturais e relacionais que ao
longo da história foram sofrendo diversas mudanças e conotações. A Psicologia utiliza a noção de
adolescência numa perspectiva de análise do sujeito e seus processos de transformação. Já a
sociologia e a Antropologia utilizam “a noção de juventudes centrando-se nas relações sociais
passíveis de serem estabelecidas pelos sujeitos nas formações sociais, seja para estabelecer vínculos
ou rupturas entre eles” (DAYRELL, 2014, p. 109).

Neste trabalho, seguiremos a mesma opção conceitual do OJ, definindo o conceito de adolescência
como uma primeira etapa da juventude e fazendo escolha do uso do termo juventudes, mas, sem
desconsiderar as especificidades de cada etapa e do seu desenvolvimento fisiológico, psíquico e
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social próprios. Compreende-se por essa escolha que um maior uso do termo juventudes pode
favorecer visibilidade no campo das políticas públicas, portanto, trata-se de uma opção política.

Dayrell et al (2016) define a noção de juventude dissociando o conceito da ideia de faixa etária ou
cronológica. Essa compreensão de juventude seria reducionista e limitadora do fenômeno, uma vez
que tais sujeitos se constituem enquanto tal não apenas pela ordem biológica. A juventude é uma
categoria socialmente produzida, portanto, outros elementos participam dessa construção, elementos
relacionados ao campo simbólico, culturais, econômicos, políticos e sociais.

Neste sentido, o autor chama atenção sobre aspectos que precisam ser levados em consideração
quando falamos de juventude, e não somente suas representações socioculturais, mas, os sentidos
atribuídos a ela, o lugar ou posição social desses jovens e o tratamento social quando pertencem a
contextos históricos, sociais e culturais diferentes. Desprende-se desta concepção que a categoria
juventude pode ser entendida como um momento determinado e não como “mera passagem, mas
como um tempo importante para o exercício de inserção social” (DAYRELL, 2013, p.15). É um
tempo de descoberta e possibilidades em todas as instâncias da vida social, desde a dimensão afetiva
até a profissional. Além dessa caracterização, o autor introduz outro elemento importante na
categoria juventude, que é o elemento ou característica de dinamicidade, pois, conforme os contextos
históricos, as condições sociais, a diversidades culturais, a diversidade de gênero e até mesmo as
diferenças territoriais, a vivência da juventude se transforma.

Por isso, não podemos falar de uma juventude, mas de juventudes. Esse autor aponta que as
pesquisas antropológicas revelam e constatam essa diversidade de modos de viver e ser da juventude
brasileira. Dayrell (2013) entende que os professores e as professoras ganham quando conseguem
traçar o perfil social, cultural e afetivo dos grupos com os quais trabalham. Esse conhecimento pode
levar à descoberta dos jovens reais e corpóreos que habitam a escola. Ele alerta nesse sentido quando
afirma: “Buscar perceber como os jovens estudantes constroem o seu modo próprio de ser é um
passo para compreender suas experiências, necessidades e expectativas” (DAYRELL, 2013, p.16).

Após essa breve explanação da noção de juventudes, apresentar-se-ão os cinco princípios políticos
pedagógicos para o trabalho com juventudes que o OJ elaborou a partir das experiências educativas
com jovens num período de dez anos. Segundo o autor, foram ações de extensão, ensino e pesquisa
as que possibilitaram a coleta de dados, a produção de saberes e a sistematização de um referencial
teórico que visa em ser uma contribuição no campo da sociologia e pedagogia das juventudes
(DAYRELL, 2016).

O primeiro princípio trata das Interações, sociabilidade e suas dimensões educativas. Dayrell et al
(2016) explica que o conceito de interação social e sociabilidades não são sinônimos e que, se faz
necessário estabelecer uma distinção. Portanto, falar de interação social é referir-se a “ todo processo
pelo qual os indivíduos agem e reagem em relação àqueles que estão ao seu redor” (DAYRELL et al,
2016, p. 271). Por sua vez, também é compreendida dentro de uma intencionalidade formativa, ou
seja, dos indivíduos conversarem sobre um conteúdo específico. Enquanto o termo sociabilidade
refere-se a uma forma específica de interação despojada de uma intencionalidade formativa, mas sim
visando o prazer de estar junto. Em outro texto, Dayrell afirma “a sociabilidade, para os jovens,
parece responder às suas necessidades de comunicação, de solidariedade, de democracia, de
autonomia, de trocas afetivas e, principalmente, de identidade” (DAYRELL, 2017, p. 1110).

Compreende-se, por tudo isso, que nas interações sociais existe uma forma mais estruturada de
aproximação entre educandos e educadores, porém isso não significa nem garante que essas
interações tenham sempre um valor formativo. Entretanto, orienta-se por este princípio que os
educadores/as procurem a construção de interações sociais formativas, garantindo, por exemplo, a
participação de todos, assegurando o direito de pensar e expressar as ideias, garantindo a simetria
entre os educandos e de respeitar os combinados.

Em relação à sociabilidade, a experiência realizada pelo OJ entre os jovens, orienta a favorecer
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espaços e tempos em que a informalidade das relações e dos contatos aconteçam. Dessa forma,
incentiva-se a participação e se fortalecem as relações interpessoais. Experiências de
autoconhecimento, de confraternização, de descontração feitos através de passeios, lanches coletivos,
viagens, atividades grupais e atividades em espaços diferenciados são fundamentais para o
desenvolvimento de uma sociabilidade mais consolidada.

Este princípio estimula o desenvolvimento das relações sociais como potencializadoras dos
processos educativos, do desenvolvimento da identidade positiva, da solidariedade e do
compartilhamento da própria formação.

O segundo princípio trata a formação prática como prática da autonomia. Dayrell et al (2016) define
autonomia como “ a capacidade do indivíduo de fazer escolhas e decidir por si mesmo, assumindo
dessa forma a responsabilidade das decisões tomadas [...] é resultado de um processo de construção
dialógica de toda uma vida (DAYRELL et al, 2016, p. 279). Portanto, entende-se que o ser humano
aprende a ser autônomo na relação com o outro que o leva a construção de si mesmo.

O autor também explica que os jovens adquirem processualmente habilidades sociais, acompanhadas
das condições biológicas e psíquicas para construir sua identidade e sua autonomia. Nesse sentido,
tornam-se fundamentais os projetos educativos que favoreçam tal desenvolvimento. Dayrell afirma
que as propostas formativas precisam criar espaços para que os jovens possam realizar: “processos
de experimentação de si mesmos, abrindo espaços de autoconhecimento, de reconhecimento de
expectativas e incertezas, de vivências do presente e de desejos em relação ao futuro, constituindo-se
como um meio e instrumento de socialização (DAYRELL et al, 2016 apud Dayrell, 2001, p. 21).

As pesquisas feitas pelo OJ mostram que a autonomia juvenil foi traduzida como protagonismo
juvenil, mas que no Brasil os projetos que incluem tal protagonismo, por vezes, tomam o jovem
como o fazedor de coisas, um prestador de serviços na maioria das vezes, voluntário. São propostas
esvaziadas de uma real intenção de escutar as demandas e necessidades reais dos jovens. Surgem
assim, atividades e trabalhos com juventudes descontextualizados e desprovidos da participação
eficiente do público alvo. O autor explicita conceitualmente o verdadeiro sentido do protagonismo
juvenil quando diz:

Para o OJ, protagonismo juvenil refere-se a uma postura
teórico-metodológica na qual o jovem é visto e tratado como sujeito,
interlocutor/a corresponsável pelos processos de formação desenvolvidos
desde a sua concepção até a sua avaliação, fazendo deles espaço de exercício
de escolhas e decisões e de assunção de responsabilidade por elas
(DAYRELL et al, 2016, p. 280).

O terceiro princípio diz respeito à pesquisa como princípio educativo. Parte-se da ideia de que “a
pesquisa enquanto princípio educativo viabiliza na concretude a investigação nas ações educativas
cotidianas, seja como meio para a construção de saberes, seja como referência na postura do
educador/a” (DAYRELL et al, 2016, p. 283). Ela torna-se um instrumento de mediação na produção
do conhecimento como da relação pedagógica entre educador/a e educandos. O OJ inspirado em
Paulo Freire, compreendem que “não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino”
(DAYRELL et al, 2016, p. 283). Introduz-se, dessa forma, nos espaços/tempos educativos uma
metodologia de trabalho com juventudes que transforma o educador/a em um
educador/a-pesquisador. Trata-se de levar ao educador/a-pesquisador a compreender a realidade dos
sujeitos envolvidos como espaço de possibilidade para qualificar os processos de
ensino-aprendizagem. Assim, o OJ sistematizou a pesquisa como princípio educativo, através do
tripé: ver-ouvir-registrar. Compreende-se por tudo isso, que “pensar a pesquisa como princípio
educativo implica provocar a sensibilidade intelectual do educador/a, diante da realidade dos sujeitos
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que estão envolvidos no processo de formação (DAYRELL et al, 2016, p. 282 grifos do autor).

O quarto princípio diz em relação ao processo de construção de conhecimentos a partir das
realidades vividas. Este princípio está imbricado aos contextos de vida e de afiliação dos sujeitos
com os quais se trabalha como base para pensar os objetivos dos projetos e conteúdo a serem
abordados. A escolha do conteúdo é um elemento central do processo de formação. Por isso, para
garantir uma aprendizagem significativa, o OJ nos propõe levar em conta duas condições:

A primeira é que um ‘conteúdo possua uma certa estrutura interna, uma certa
lógica, um significado em si mesmo’, enquanto a segunda se refere à
necessidade de que esse conteúdo possa ser colocado em relação com as
redes de significado já construídas. O meio [...] desempenha um papel
fundamental como mediador entre os conhecimentos do educando, sua visão
de mundo e sobre si mesmo, sua forma de aprender e os objetos de
conhecimento, sejam eles conceitos, valores, procedimentos ou
comportamentos (DAYRELL et al, 2016, p.293, aspas do autor).

A partir das experiências realizadas com os jovens, o OJ definiu três princípios metodológicos que
articulam o processo de construção do conhecimento: a problematização, a ampliação e a síntese
dos saberes construídos.

A problematização baseia-se no exercício de estranhamento e desnaturalização das realidades
imediatas, entendidas tanto como condições de vida como de desigualdades educacionais, de gênero,
raça, identidades políticas, religiosas ou sexuais. Enfatiza-se sobretudo a condição mutável dos fatos
sociais. O processo de ampliação consiste na construção de novos saberes e, para isso, atividades
como pesquisa bibliográfica, de investigação em campo dentro ou fora do contexto dos jovens,
visitas e diálogos com autores sociais e profissionais, são recursos válidos de aprofundamento.
Finalmente, “a tarefa de síntese é construída nas avaliações de forma processual entre educadores/a e
educandos [...] que se materializam em mostras ou elaborações de projetos de intervenção que
catalizariam as diferentes aprendizagens construídas (DAYRELL et al, 2016, p. 294).

O quinto e último princípio considera o trabalho coletivo como organizador do trabalho com jovens.
Refere-se sobretudo “ao planejamento, execução, desenvolvimento e avaliação das ações formativas
que [...] constituem aspectos fundamentais da organização de um trabalho pedagógico (DAYRELL
et al, 2016, p. 295). Dayrell et al (2016) compreende que a organização do trabalho pedagógico,
nesse sentido, favorece a relação, a formação, a confiança, o diálogo, a acolhida e o sentido de
pertença de educadores/a e educandos. Dessa forma, rompe-se, diz Dayrell, com um tradicional
processo de trabalho pedagógico linear, vertical e estático. A prática educativa torna-se “uma
elaboração coletiva, em movimento, em construção-desconstrução-reconstrução constante, de
maneira sistêmica, e ao mesmo tempo, mais multifacetada (DAYRELL et al, 2016, p. 298). Por fim,
um último princípio que compõe as ações apresentadas é o de formação continuada da equipe, que é
primordial para o fortalecimento da identidade epistemológica do grupo.

A proposta metodológica do OJ torna-se atrativa aos olhos de quem está em processo de
aproximação do universo juvenil, na perspectiva não só de compreender melhor aos jovens, mas de
pensar novos caminhos de trabalhos com juventudes. Por isso, a seguir relatam-se as fases de
construção do projeto das juventudes da Rede Clarissas Franciscanas.

RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Falar de experiência para Dayrell et al (2016) é dizer sobre as coisas que nos tocam e acontecem
mas, nem tudo é experiência. Voltando para o sentido etimológico da palavra, ou seja experiri, ele
comenta que “a experiência é sobretudo uma relação com algo que se prova” (Dayrell (2016, p. 18
apud Bondía 2002, p.25). Portanto, o sujeito da experiência é a superfície onde ela acontece, e o
afeta, inscreve suas marcas e deixa vestígios. Ela é comparada com a travessia, o percurso, a
passagem e, por isso, podemos relatar uma história, um processo, uma transformação. Relatar uma
experiência é, no fundo, relatar a transformação que ela deixou em nós.

As discussões sobre juventudes nascem de um processo de avaliação com as equipes do Serviço de
Orientação Religiosa e Pastoral (SOR/Pastoral) das quatro escolas da RCF que constatou a
necessidade de repensar os trabalhos desenvolvidos com os jovens do Ensino Médio. Por esse
motivo, iniciou-se a construção coletiva de um projeto que teve como principal objetivo repensar os
projetos de pastoral da Rede no Ensino Médio, favorecendo a escuta dos adolescentes e jovens como
protagonistas do processo de construção de futuros projetos pastorais. Estabeleceu-se um tempo de
quatro anos para o desenvolvimento do mesmo, tendo as seguintes etapas: a primeira etapa como
diagnostica, a segunda formativa, a terceira consultiva e a quarta propositiva. Neste trabalho,
descrever-se-á as experiências vividas durante as duas primeiras etapas, pois, o projeto ainda está em
andamento e encontra-se no seu primeiro ano de execução.

A construção do projeto foi realizada pelos coordenadores e os auxiliares do SOR/Pastoral contando
com as observações dos diretores e do coordenador pedagógico da Rede, assim como de professores
com experiências em trabalhos com juventudes fora do ambiente escolar. Ao todo, participaram da
construção dez profissionais da instituição.

A primeira etapa, que definimos como etapa diagnóstica surgiu após várias reflexões pois, a equipe
compreendeu que era importante conhecer os jovens, escutá-los de maneira sistemática para assim
propor projetos e ações que façam sentido. Colocando em prática o tripé metodológico da pesquisa
como princípio educativo, elaborou-se um questionário[i] para ouvir e registrar as respostas de 191
estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, futuros ingressantes no Ensino Médio, e 130
estudantes da 3ª Série do Ensino Médio, traçando assim um perfil desses jovens e possibilitando a
escuta sobre várias temáticas de interesse dos jovens. As 78 questões versavam sobre: identificação;
autoimagem; percepções sobre o social, a escola e o ser jovem e os projetos de futuro. De um total de
413 jovens, 321 participaram do processo. Tornando a pesquisa uma possibilidade de trabalho
coletivo, as equipes do SOR/Pastoral convidaram os professores do Ensino Médio para participar na
aplicação do questionário, favorecendo dessa forma um ambiente interativo, dialógico, envolvente
para que os jovens pudessem responder com a consciência de que as respostas feitas seriam levadas a
sério e em consideração para melhor pensar e construir as ações pedagógicas e pastorais da RCF. A
adesão significativa dos estudantes para participar dessa etapa revela que o modo e a socialização do
objetivo do questionário foram bem-sucedidos entre os jovens.

Em uma primeira análise interna do questionário, pois a equipe aguarda pela análise externa a ser
feita por alguns membros do Observatório da Juventude da UFMG; permite delinear algumas
características da condição juvenil dos jovens da RCF. A seguir apresentam-se algumas informações
colhidas dos jovens.

Com relação ao recorte de gênero 175 jovens são do sexo feminino, 139 do sexo masculino e 04
declararam-se de outro gênero. Um 69,47% dos jovens moram com os pais; 21,50% com a mãe;
3,12% com o pai; 1,87% com os avôs e 4,05% com outras pessoas. Trata-se de um grupo com
maioria racial branca equivalente a 48,57% do total.

Possuem uma autoimagem positiva de si mesmo descrevendo-se como felizes, legais, amigáveis e
carinhosos. Essa autopercepção retrata-se na pergunta sobre satisfação com a própria vida, pois,
49,53 % dos sujeitos dizem estar satisfeito e 27,90% muito satisfeito. As falas dos jovens desenham
uma condição juvenil associada à ideia de um estado da alma quando a maioria diz que ser jovem é
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ser feliz, aproveitar os momentos, não ter preocupações, sentir-se livre, não ter contas para pagar,
não ter responsabilidades, ter energia e disposição, ir em festas, ter tempo livre para a comunicação,
conexão e jogos online.

Das respostas dos jovens pode se inferir que o grupo se caracteriza por uma realidade
socioeconômica de classe média, considerando o número de alunos pagantes, o perfil profissional
dos pais, a pouca experiência dos jovens no campo de trabalho, e as expectativas profissionais dos
próprios jovens. Dentro desse grupo, a escola acolhe 100 jovens bolsistas. Na visão desses jovens,
estudar numa escola particular é importante, pois, poderão ser preparados para o ingresso na
universidade, terão um bom emprego e não passarão por dificuldades financeiras. A importância ou
valor da escola está vinculada ao êxito acadêmico nos dois grupos de estudantes. Embora haja uma
consciência e opção por uma formação humana, tal como a RCF oferece, essa formação não se
sobressai nos dados analisados. Os jovens valorizam a escola como fonte de aprendizagem e
formação, mas destaca-se uma maior valorização da família, amigos e redes sociais nesse processo.
Os dados indicam a escola como um lugar para aprender conteúdos que garantam aos jovens o
sucesso na vida adulta. Os estudantes projetam um futuro feliz e promissor para eles.

Existe uma preocupação por parte dos jovens, voltada para a falta de emprego, os problemas do
crescimento socioeconômico no Brasil, e a necessidade de aprovação no vestibular. Mas, também,
estão preocupados com o meio ambiente, desigualdade social, corrupção e feminicídio.

A condição juvenil não está ligada ao trabalho de maneira imediata como é comum para os jovens
das camadas populares, mas à formação acadêmica. Dos 321 jovens que responderam o questionário,
92 tiveram experiência de trabalho e 225 nunca trabalharam.

Das falas dos de ambos os grupos se depreende que ‘ser jovem’ significa dedicar a maior parte do
tempo para estudar e alcançar bons resultados que garantam o ingresso nas melhores universidades.
Compreende-se nessa análise interna que, só, foi possível identificar o que significa ser jovem e
como esses sujeitos se compreendem e se constroem porque a equipe contou com uma formação
prévia sobre juventudes. Portanto, o referencial teórico adotado neste trabalho e que norteiam todo o
projeto, é de suma importância para poder compreender o que os jovens nos contam sobre eles
mesmos, seus interesses, sua relação com a escola, com o futuro, com a sociedade. A pesquisa como
princípio educativo tornou-se uma aliada e no processo de ação-reflexão-ação, pois fornece
elementos para refletir a prática pedagógica que sustenta e orientar os trabalhos com os jovens.

A segunda etapa de caráter formativo foi vivenciada em quatro grandes momentos: um primeiro da
própria equipe de estudo sobre juventudes, um segundo momento introduzindo a discussão sobre o
fenômeno juvenil durante a semana pedagógica nas quatro unidades da Rede, localizadas em quatro
cidades de médio porte de Minas Gerais, contando com a assessoria de especialistas e pesquisadores
na área das juventudes; um terceiro momento foi pensando e construindo o encontro de formação
para os professores da RCF junto ao Professor Juarez Dayrell e, o quarto momento foi o de
efetivação da formação sobre Juventudes com quarenta educadores da RCF contando com o apoio do
OJ e da assessoria do professor doutor Dayrell.

Da semana pedagógica participaram todos os educadores das RCF nas diversas unidades. Foi o
momento propedêutico das discussões sobre juventudes. Nesta oportunidade, as especialistas
convidadas, oriundas do OJ da UFMG e da Universidade do Vale do Rio Doce (UNIVALE),
problematizaram sobre o conceito de juventude enquanto representação social negativa e levaram aos
educadores a refletir sobre a complexidade do fenômeno através de uma retrospectiva epistemológica
do termo e dos novos estudos da Sociologia da Juventude. A ênfase maior nessa primeira provocação
foi levantar a questão de pensar na possibilidade de uma Pedagogia das Juventudes. Nas quatro
unidades da Rede registrou-se uma avaliação positiva da temática proposta como do nível das
apresentações.

O segundo momento teve como principal objetivo um estudo aprofundado sobre as metodologias de
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trabalhos com juventudes. Buscou-se a assessoria do OJ, pessoa do pesquisador professor doutor
Juarez Dayrell, cuja trajetória neste campo de estudo é reconhecida internacionalmente. Dayrell
iniciou o processo de aprofundamento na reunião preparatória do encontro com os educadores da
Rede. A equipe do SOR/Pastoral teve o privilégio de receber as primeiras aulas de metodologias de
trabalho com jovens nessa reunião, pois o professor não trouxe nenhuma proposta pronta, mas
abriu-se ao diálogo para pensar a melhor forma de preparar essa formação. Em um primeiro
momento, ele desejou saber quem era o público alvo, o porquê desse projeto sobre juventudes e quais
as expectativas com seu trabalho. Assim, após três horas de reunião, desenhou-se a proposta final
para e com os educadores da Rede.

O encontro com os educadores, em número de quarenta participantes pois, Dayrell priorizou uma
formação em menor escala para favorecer o estudo e o contato pessoal, foi iniciada com uma
dinâmica para levantamento de questões sobre juventudes e a escola, a partir dos professores. O
público alvo foram as equipes do SOR/Pastoral, os professores do Ensino Médio e equipes de
coordenação pedagógica.

Partindo desse contexto inicial, Dayrell introduziu a discussão tratando da dimensão antropológica
das juventudes. Justificou seu embasamento teórico nos estudos do francês Bernard Charlot. Dessa
maneira, Dayrell explicou que o princípio básico, segundo Charlot (2013), é que o homem não é algo
dado, mas construído. Portanto, pode-se afirmar que não existe uma natureza humana, mas uma
condição humana. Neste sentido, o ser humano nunca é completo, ou seja, ele sempre pode vir a ser.

A base antropológica a partir de Charlot consiste, então, em afirmar que o homem se constrói
enquanto sujeito individual no decorrer da história, ao mesmo tempo, que é membro de uma
sociedade, em uma determinada cultura. Por tudo isso, a educação é um direito antropológico, ou
seja, o homem só se torna humano quando incorpora o patrimônio que a espécie humana foi criando
ao longo da história. Entende-se, também, que “a educação é o movimento pelo qual uma geração
recebe as criações culturais das gerações antecedentes e as transmite, ampliadas, às gerações
seguintes, continuando, desse modo, o processo de criação da espécie (CHARLOT, 2013, p. 169).

Desprende-se desta ideia que a educação realiza três processos fundamentais nos sujeitos: a
humanização, a socialização e subjetivação/singularização. Eles são indissociáveis e só podem
acontecer por meio da educação. Essa teoria foi longamente discutida e confrontadas com os
professores, a quem Dayrell deu a todo momento a possibilidade de intervir no estudo e fazer
complementações do assunto. Foi um momento de bastante interação e diálogo, assim como de
provocações.

O professor Dayrell esclareceu desde o princípio que a sua proposta de estudo não pretendia trazer
uma receita pronta para os desafios da escola no trabalho com os jovens mas, sim de socializar o que
as pesquisas de mais de dez anos feitas pelo OJ vêm nos mostrando sobre esse novo cenário juvenil
brasileiro e das experiências realizadas pelos pesquisadores que viraram em cinco princípio
metodológicos e pedagógicos para o trabalho com juventudes.

Dessa maneira, o professor Dayrell apresentou e deixou em consideração a proposta do OJ, as quais
foram apresentadas neste trabalho no tópico sobre os fundamentos teóricos.

As partilhas feitas pelos docentes após o encontro constataram que essa etapa formativa foi avaliada
positivamente. O desafio que se apresenta concentra-se, principalmente, na tensão entre o currículo,
o tempo para a escuta dos jovens, as exigências da família e da escola pelos resultados que garantam
o acesso à universidade e o desejo dos jovens de viver a condição de ser jovem. Por outro lado, os
educadores manifestaram a necessidade de rever o tempo-espaço da escola de modo a favorecer
atividades que aproximem o educador do educando, o jovem da escola e o jovem com a comunidade.
Tais discussões ficaram em aberto com possibilidades de continuar a formação sobre esse paradoxo
entre a temática proposta e a finalidade da escola confessional.
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CONCLUSÃO

Olhar de perto para o mundo juvenil nos permite um novo olhar para a instituição escolar. Com isso,
um conhecimento mais aprofundado e empático das juventudes que fazem parte da escola, de certa
forma, resulta em um conhecimento mais crítico da realidade escolar. Escola e juventude passam a
ser realidades com potencial híbrido. Uma aproximação franca, sistemática, propositiva e adequada
dessas duas realidades nos permite alcançar uma nova realidade. Uma realidade que amplia a
potencialidade tanto da escola quanto da juventude se consideradas individualmente.

Embora saibamos que juventude e escola não são necessariamente uma para a outra, ou seja,
podemos pensá-las separadamente, temos, por outro lado, no formato sociocultural brasileiro do
século XXI, uma demanda real de convivência entre ambas. Hoje, mesmo diante de uma política que
prevê cortes nos investimentos na área da educação, é consenso que todo jovem deve passar pela
escola para conseguir atender as expectativas sociais e, sobretudo, do mundo do trabalho. A escola
ainda é uma instituição considerada legal e necessária na educação de jovens, mesmo perante um
cenário de desvalorização e deslegitilimização.

Contudo, podemos indagar se o encontro, a aproximação sincera e não meramente proformática entre
juventude e escola resultaria no fim do modelo atual de escola. Ou, se não revelaria caminhos até
então não experimentado pelo modelo escolar brasileiro. Não surgiria daí a ideia de pós escola?
Assim como alguns intelectuais têm falado de pós-democracia, pós-verdade, pós-moderno. O que
queremos propor como questão fundamental é: que escola pode surgir a partir da relação
escola-juventude? É possível se abrir para juventude e continuar com a mesma estruturação? Se não
há mudanças entre os pares, ocorreu de fato um encontro?

Tais questionamentos deseja demonstrar que toda ação implementada pela ou na instituição escolar
com o objetivo de conhecer e promover as juventudes será também um holofote sobre a própria
realidade escolar. Olhar para as juventudes nos dá uma visão, mesmo que periférica, da escola. O que
vemos a partir dos óculos da juventude pode ser bem diferente do que é visto pelos professores,
coordenadores e gestores.

Dayrell (2007), na perspectiva de revelar os caminhos da socialização da juventude, se pergunta, “
em que medida a escola “faz” a juventude, privilegiando a reflexão sobre as tensões e ambiguidades
vivenciadas pelo jovem, ao se constituir como aluno num cotidiano escolar que não leva em conta a
sua condição juvenil”(DAYRELL, 2007, p.1107). Aqui, trabalhamos com o pressuposto que a escola
faz a juventude, no sentido de ser uma ambiência da qual a juventude se ocupa durante um tempo,
mas também que a juventude faz ou deveria fazer a escola. É uma relação de simbiose.

Transitamos por um processo inicial de projeto sobre juventudes, enquanto Rede de Ensino, mas que
acreditamos pelas orientações recebidas pelo OJ seja um caminho promissório de novos projetos que
reconheçam os jovens como sujeitos sociais e de direitos, de desejos, de identidades, capazes de
participar da construção dos processos educativos.

[i] O questionário foi elaborado pela coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Juventudes da
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE) segundo as orientações da equipe do SOR/Pastoral
da Rede Clarissas Franciscanas. Foi posteriormente avaliado pela equipe do SOR/Pastoral e pelo
responsável do Observatório da Juventude da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor
doutor Juarez Dayrell.
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