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RESUMO

O presente artigo apresenta reflete sobre os tempos de formação humana (infância, adolescência e
juventude) em diálogo com as práticas educativas com adolescentes e jovens vivenciadas por
estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce em Governador Valadares,
Minas Gerais. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo e
entrevistas realizadas pelos(as) estudantes com adolescentes e jovens a partir de um componente
curricular desenvolvido com a turma do terceiro período no primeiro semestre de 2018. Os resultados
apontam para a diversidade das juventudes, dos modos de ser e estar no mundo. A conclusão indica
a necessidade de ampliar o reconhecimento dessas especificidades juvenis nos cursos de formação
de professores a fim de melhor preparar os profissionais que atuarão com esse público, seja nos
espaços escolares ou não escolares.

PALAVRAS CHAVE: Adolescentes. Juventudes. Práticas Educativas. Formação de Professores.
Pedagogia

ABSTRACT

The present articule reflects about the human formation times (childhood, adolescence and youth) in
dialogue with the educational practices with adolescents and young people experienced by students of
the Pedagogy course of the Vale do Rio Doce University in Governador Valadares, Minas Gerais. The
methodology used was a qualitative bibliographical research and interviews conducted by students for
the adolescents and young people from a curricular component developed with the group of the third
period in the first semester of 2018. The results point to the diversity of youths, way of being and being
in the world. The conclusion points to the need to increase the recognition of these specific youth
characteristics in teacher training courses in order to better prepare the professionals who will work
with this audience, whether in school or non-school spaces.

KEY WORDS: Adolescents. Youth. Educational Practices. Teacher Training. Pedagogy

RESUMEN

El presente artículo reflexiona sobre los tiempos de formación humana (infancia, adolescencia y
juventud) en diálogo con las prácticas educativas con adolescentes y jóvenes vivenciadas por
estudiantes del curso de Pedagogía de la Universidad del Valle del Río Dulce - UNIVALE, en
Gobernador Valadares, Minas Gerais. La metodología utilizada fue una investigación bibliográfica, de
cuño cualitativo y entrevistas realizadas por los estudiantes a los adolescentes y jóvenes a partir de
un componente curricular desarrollado con la clase del tercer período en el primer semestre de 2018.
Los resultados apuntan a la diversidad de las juventudes, de ser y estar en el mundo. La conclusión
indica la necesidad de ampliar el reconocimiento de esas especificidades juveniles en los cursos de
formación de profesores a fin de preparar mejor a los profesionales que actuarán con ese público, sea
en los espacios escolares o no escolares.

PALABRAS CLAVE: Adolescentes. Jóvenes. Prácticas Educativas. Formación de Profesores.
Pedagogía.

INTRODUÇÃO

Empiricamente são muitos os termos que nos acompanham quando fazemos menção a adolescentes
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e jovens em nossa sociedade. Hipoteticamente temos estes sujeitos como confusos, complicados,
resistentes às regras e que não têm perspectiva de futuro.

No intuito de qualificar a formação inicial de professores para melhor compreenderem a realidade
vivida por estes sujeitos, o curso de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE,
situada em Governador Valadares – MG, apresenta em sua matriz curricular disciplinas e práticas que
contemplam aprendizados significativos sobre essas fases do desenvolvimento humano, tão
importante em nossas vidas.

O presente trabalho se justifica ao perceber as discussões acerca das juventudes, como elemento
específico da consciência moderna, sendo uma “invenção” recente, visto que até o século XIX, ou se
era criança ou adulto sendo considerada enquanto grupo social consistente, apenas no século XX na
era pós-industrial (PERALVA, 2007). Assim nos aventuramos em tecer as próximas linhas que
apresentam os fios de um breve histórico das concepções de infância, adolescência e juventudes em
uma trama de reflexões sobre os modos de ser, estar e agir de adolescentes e jovens da cidade de
Governador Valadares.

Utilizamos como metodologia uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo que nos amparasse
quanto às concepções clássicas do ser adolescente e jovem e, entrevistas com adolescentes e jovens
para nos garantir uma percepção prática dos conceitos experienciados. Todo trabalho partiu de
atividades propostas através da disciplina “Práticas Educativas com adolescentes e jovens” realizada
com estudantes da turma do 3° período do curso de Pedagogia[1], que mapearam os possíveis locais
onde os sujeitos da pesquisa se encontram, seguindo de entrevistas, com seis perguntas[2], com
alguns destes sujeitos[3].

Dessa maneira o trabalho apresentado se configura em três seções, sendo que na primeira e
segunda faremos um breve contexto histórico do ser criança[4], adolescente e jovem, em que
pretendemos evidenciar que as idades da vida nem sempre estiveram definidas conforme na
atualidade. Assim, apresentar-se-ão nestes itens, as transformações que forjaram a definição da
adolescência e juventude ao longo do tempo.

Na terceira seção, mostraremos os processos metodológicos utilizados para o trabalho com as(os)
estudantes do curso de pedagogia, apresentaremos breves análises acerca dos modos de pensar e
agir dos adolescentes e jovens e por fim apresentaremos nossas considerações finais.

1 AS IDADES DA VIDA: concepções clássicas

Segundo os estudos de Ariès (1981) na idade média, a educação e a socialização da criança não
eram asseguradas e nem tampouco controladas pela família. Tão logo se desprendia dos cuidados
maternos, era introduzida no mundo adulto sem mais dele se distinguir, inclusive nos modos de vestir,
agir e comportar-se, conforme a seguir:

Na idade média, no início dos tempos modernos, e por muito tempo ainda nas
classes populares, as crianças misturavam-se com os adultos assim que eram
considerados capazes de dispensar a ajuda das mães ou das amas, poucos
anos depois de um desmame tardio – ou seja aproximadamente, aos sete
anos de idade. A partir desse momento, ingressavam imediatamente na
grande comunidade dos homens, participando com seus amigos jovens ou
velhos dos trabalhos e dos jogos de todos os dias. O movimento da vida
coletiva arrasava numa mesma torrente as idades e as condições sociais [...]
(ARIES,1981,p.275).
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No preâmbulo da obra de Ariés (1981) “História social da criança e da família” encontramos a
seguinte afirmação:

De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem jovem,
sem passar pelas etapas da juventude, que talvez fossem praticadas antes da
Idade Média e que se tornaram aspectos essenciais das sociedades evoluídas
de hoje (ARIÉS, 1981, p.4).

O autor (ARIÈS, 1981), defende, porém, que essa não era uma forma de negligenciar a infância, mas
de concebê-la naquele contexto social. Por isso a criança não tinha uma notoriedade, contudo, a ela,
destinavam-se os trabalhos de menor importância na sociedade.

[...] o sentimento de infância não existia – o que não quer dizer que as
crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento
de infância não significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à
consciência da particularidade infantil, essa particularidade que distingue
essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência não
existia (ARIÈS,1981, p.156).

Ao complementar essa ideia Ariès (1981) elucida que “durante séculos a educação foi garantida pela
aprendizagem, graças à convivência da criança ou do jovem com os adultos. A criança aprendia as
coisas que devia saber ajudando os adultos a fazê-las” (ARIÉS, 1981, p.4).

Nessa incursão à era medieval, o autor (ARIÈS, 1981) propunha que as transformações na
concepção de infância, especialmente, a partir da conscientização da família em relação às
necessidades e particularidades infantis, foram determinantes para lograr espaço diferenciado para as
crianças no âmbito social.

Porém, não foi somente a alteração do sentimento familiar que contribuiu para a cristalização das
idades da vida, mas, a premente conseqüência dos avanços da era industrial. Por esse, ou por outros
fatores, como interesses políticos e religiosos, ocorreu uma popularização das “idades da vida”, que
passou a fixar seus primeiros traços e perdurou até o século XVIII (ARIÈS, 1981).

Assim, as etapas da vida foram representadas por vezes, nas artes e/ou na literatura relacionadas à
primeira infância, ou idade dos brinquedos e brincadeiras e a segunda, à idade escolar, sendo a
juventude relacionada à virilidade do seu tempo, conforme descrito por Ariés:

(...) nos capitéis do palácio dos Doges como num afresco dos Eremitani de
Pádua. Primeiro, a idade dos brinquedos: as crianças brincam com um cavalo
de pau, uma boneca, um pequeno moinho ou pássaros amarrados. Depois, a
idade da escola: os meninos aprendem a ler ou seguram um livro e um estojo;
as meninas aprendem a fiar. Em seguida, as idades do amor ou dos esportes
da corte e da cavalaria: festas, passeios de rapazes e moças, corte de amor,
as bodas ou a caçada do mês de maio dos calendários. Em seguida, as
idades da guerra e da cavalaria: um homem armado. Finalmente as idades
sedentárias, dos homens da lei, da ciência ou do estudo: o velho sábio
barbudo vestido segundo a moda antiga, diante de sua escrivaninha (...)
(ARIÉS, 1981, p. 29).

Todavia, pela ausência de definição teórico-científica consistente, houve momentos em que as fases
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da vida foram interpretadas numa concepção astronômica, cuja primeira infância se associava ao
período do nascimento dos dentes, da fala, e durava até os 7 anos. A segunda infância ou pueritia
durava dos 7 aos 14 anos.

A partir do período da puberdade iniciava-se a adolescência que perdurava até aos 21 anos, cujas
transformações biológicas eram determinantes para o seu reconhecimento, conforme destacado na
seguinte abordagem:

Essa idade é chamada de adolescência porque a pessoa é bastante grande
para procriar, disse Isidoro. Nessa idade os membros são moles e aptos a
crescer e a receber força e vigor do calor natural. E por isso a pessoa cresce
nessa idade toda a grandeza que lhe é devida pela natureza (ARIÈS, 1981,
p.38).

Entre as idades da vida, situava-se a juventude que então se confundia à adolescência, e que da
mesma forma, era concebida estritamente, pelas transformações biológicas. Tornou-se também tema
literário, e uma preocupação dos moralistas e dos políticos.

(...) embora a pessoa aí esteja na plenitude de suas forcas, e essa idade dura
até 45 anos, segundo Isidoro; ou até 50, segundo os outros. Essa idade é
chamada de juventude devido à força que está na pessoa, para ajudar a si
mesma e aos outros, disse Aristóteles. Depois segue-se a senectude, segundo
Isidoro, que está a meio caminho entre a juventude e a velhice (ARIÈS, 1981,
p.39).

A partir dos séculos XVIII e XIX, passou-se a atribuir novos valores à juventude, como indícios de
superação de uma sociedade envelhecida e ultrapassada, sendo considerada uma etapa da vida
revestida de vigor e força física, que se somava aos interesses políticos e sociais (ARIÉS, 1981).
Entretanto, se fazia importante criar mecanismos de controle e de ordem dessa categoria na esfera
social.

Foi nesse contexto que se instituiu a escola, como importante veículo para a socialização dos sujeitos
para além da família. Peralva (2007) destaca que a era industrial foi o período áureo da experiência
moderna no estabelecimento da juventude, pois, entre outras dimensões de direitos civis, a educação,
passa a ser sistematizada, obrigatória e universal.

Assim, o processo de cristalização das idades foi especialmente demarcado pela institucionalização
da escola sob tutela do Estado, cuja educação não mais serviria aos espontaneísmos e interesses
particulares (PERALVA, 2007), todavia como forma de controle e disciplina de crianças e jovens, com
vistas à inserção no mundo do trabalho.

Nesse momento, a instituição escolar passa a determinar, de certo modo, a separação entre as
idades da vida (ARIÉS, 1981), seja pela organização dos conteúdos, pela divisão idades e de classes
seriadas e/ou pelo tipo de trabalho que era destinado ao público infanto juvenil e adulto,
especialmente das classes populares.

Em decorrência do fenômeno da urbanização acelerada proveniente do capitalismo industrial, da
explosão demográfica, dentre outros, a juventude passou a ter visibilidade em meio aos movimentos
sociais na reivindicação de direitos como educação especializada e salários dignos.

Nesse sentido Peralva (2007) argumenta que alguns elementos introduzidos pelas sociedades
industriais no século XIX foram determinantes das transformações históricas das idades da vida:
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Um desses elementos é a generalização do trabalho assalariado na
manufatura e na indústria nascente, que altera de maneira importante a
organização familiar e os modos de vida no seio das camadas populares.
Primeiro, as modalidades tradicionais de aprendizado se restringem e o
aprendizado de modo geral se decompõe (PERALVA, 2007, p.16).

Enquanto a família fora reestruturada, ao se tornar nuclear e ampliar a convivência entre pais e filhos
(ARIÉS, 1981), além de inserir os jovens das camadas populares cada vez mais cedo no mundo do
trabalho, os avanços da era industrial provocaram uma dominação e exploração desses sujeitos.

Aos jovens burgueses fora reservado o ensino especializado em prol da aquisição de competências e
habilidades para atuar no mercado de maior prestígio. Enquanto aos jovens das classes populares
destinava-se o conhecimento técnico/prático para atuação no trabalho nas fábricas.

Por volta dos anos 50, surge a figura do jovem associada à explosão de comportamentos adversos,
que rompia com a pragmática social, expressa por outros modos de agir e de se posicionar ante a
sociedade, incorporando de forma generalizada um sentido de transgressão e delinqüência
(ABRAMO, 2007).

De acordo com Abramo (2007), essa predisposição generalizada, se apresentava quase que inerente
à condição juvenil, corporificadas na figura dos rebeldes sem causa. Neste sentido a autora ainda
comenta que:

(...) De certa forma, é nesse momento que assume uma dimensão social a
noção que vinha sendo cunhada desde o fim do século passado a respeito da
adolescência como uma fase da vida turbulenta e difícil, inerentemente
perturbadora; como um momento em si patológico, demandando cuidados e
atenção concentrados de adultos para “pastorear” os jovens para um lugar
seguro, para uma integração normal e sadia à sociedade (ABRAMO, 2007, p.
80).

Em vista da questão apresentada acima, por volta dos anos 50, surge a figura do jovem associada à
explosão de comportamentos adversos, que rompia com a pragmática social, expressa por outros
modos de agir e de se posicionar ante a sociedade, incorporando de forma generalizada um sentido
de transgressão e delinquência (ABRAMO, 2007).

Neste contexto, reforça-se a noção da adolescência e da juventude relacionadas ao desvio social,
face ao caráter transitório e imaturo, ideias estas, provenientes das noções dessas categorias
embaladas por questões vinculadas ao ideário homogeneizador da época, cuja diversidade não
entrava na pauta generalizada, associada ao caráter desviante que carecia da intervenção do poder
público para se consolidar na vida adulta

Já nos anos 60 e 70 o protagonismo juvenil se intensificou e tornou a ameaçar a ordem social, ao se
posicionar criticamente em relação às questões políticas culturais e morais pela quebra de
paradigmas impostos socialmente, na busca por transformações.

Surgiram então “movimentos estudantis e de oposição aos regimes autoritários, contra a tecnocracia
e todas as formas de dominação, movimentos pacifistas, as proposições da contra-cultura, o
movimento hippie” (ABRAMO, 2007, p.81).

Esse contexto inaugurou o surgimento da modernidade, no qual a juventude se forjou como uma
passagem para a vida adulta, porém, permeada por densas desigualdades e lutas sociais. Assim,
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surgiu uma ideia inicial de juventude que, mais tarde, se disseminaria entre as sociedades como
forma de representação dos modos e tempos construídos socialmente.

2 JUVENTUDE, ADOLESCÊNCIA: construção histórico-social

Cabe-nos aqui evidenciar que a juventude, como elemento específico da consciência moderna, é uma
“invenção” recente, visto que até o século XIX, ou se era criança ou adulto. Sendo considerada,
enquanto categoria social consistente, apenas no século XX, e que emerge como questão social no
presente século (PERALVA, 2007).

Isso nos propõe a concordar com Leon (2004), que não somente a juventude, mas a adolescência
“corresponde a uma construção social, histórica, cultural e relacional, que através das diferentes
épocas e processos históricos e sociais vieram adquirindo denotações e delimitações diferentes”
(LEON, 2004, p.10). Neste sentido, essas categorias foram se alterando no percurso histórico e
situando-se não somente na esfera pública, mas também em outras esferas.

Inicialmente, as definições sobre as idades da vida se pautaram em concepções de cunho
psicológico, sendo os estudos Stanley Hall (1904) apontados como referência para tais definições.
Segundo Carrano (2012), Hall defende que “a adolescência seria um traço universal de um
amadurecimento biológico que representaria um segundo nascimento para o indivíduo no curso de
sua vida psicológica e sexual” (HALL apud CARRANO, 2012, p.11).

Neste sentido, Leon (2004) acrescenta que “disciplinarmente, tem sido atribuída à psicologia a
responsabilidade analítica da adolescência, na perspectiva de uma análise e delimitação partindo do
sujeito particular e seus processos e transformações como sujeito” (LEON, 2004, p. 11).

Em síntese, depreende-se que o caráter das transformações biopsicológicas foram determinantes da
fase da adolescência como passagem para a vida adulta, sendo o período da puberdade um marco
para anunciar tais transformações. Dessa forma, homogeneizavam-se os sujeitos independente de
quaisquer outras questões.

Contudo, Leon (2004) destaca que a juventude tem sido considerada a partir das análises
relacionadas em especial:

à sociologia, antropologia cultural e social, história, educação, estudos
culturais, comunicação, entre outras. A partir de sujeitos particulares, o
interesse se concentra nas relações sociais possíveis de estabelecer-se entre
os mesmos e as formações sociais, na identificação de vínculos ou rupturas
entre eles (LEON, 2004, p. 11).

Concordando com Leon (2004), Carrano (2012,), apoiado nos estudos deTalcottParsons, destaca que
diferente das abordagens psicológicas que privilegiaram o desenvolvimento humano as abordagens
sociológicas da juventude “surgem com os trabalhos pioneiros, no princípio dos anos de 1940. Essas
coincidem com a massificação da escolarização que passa a classificar toda uma faixa etária como
alunos ou estudantes” (CARRANO, 2012, p.83 ). O jovem passa então, a ser entendido como um
grupo social.

Ancorado nos estudos de Edgar Morin (1987) sobre o “fato juvenil” e a “cultura jovem”, Carrano (2012)
comenta que a partir dos movimentos estudantis dos anos 60, a juventude passou a ser classificada
como subcultura específica, tendo inaugurado o que se convencionou de período culturalista (no
período pós guerra).

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/_praticas_educativas_com_adolescentes_e_jovens_uma_realidade_no_c.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Assim como observado por Carrano (2012), Peralva (2007), ancorada nos estudos de Philippe Ariés
(1981) destaca que o processo de constituição etária foi especialmente demarcado pela
institucionalização da escola e acrescenta que, a era industrial foi o período áureo da cristalização das
idades da vida, visto que a juventude passou a ter visibilidade em meio aos movimentos sociais.

Entretanto, diante desse cenário, historicamente a adolescência e a juventude figuraram como
problema social, que na concepção de Abramo (2007), tal predisposição generalizada, se
apresentava “quase que inerente à condição juvenil, corporificadas na figura dos rebeldes sem
causa”. (ABRAMO, 2007, p. 80). Neste sentido a autora ainda comenta que:

(...) De certa forma, é nesse momento que assume uma dimensão social a
noção que vinha sendo cunhada desde o fim do século passado a respeito da
adolescência como uma fase da vida turbulenta e difícil, inerentemente
perturbadora; como um momento em si patológico, demandando cuidados e
atenção concentrados de adultos para “pastorear” os jovens para um lugar
seguro, para uma integração normal e sadia à sociedade (ABRAMO, 2007, p.
80).

Em vista da questão apresentada acima, por volta dos anos 50, surge a figura do jovem associada à
explosão de comportamentos adversos, que rompia com a pragmática social, expressa por outros
modos de agir e de se posicionar ante a sociedade, incorporando de forma generalizada um sentido
de transgressão e delinquência (ABRAMO, 2007).

Neste contexto, reforça-se a noção da adolescência e da juventude, especialmente das camadas
populares, relacionadas ao desvio social, face ao caráter transitório e imaturo, ideias estas
provenientes das noções de tais categorias embaladas por questões vinculadas ao ideário
homogeneizador daquele período que as associavam ao caráter desviante e que careciam da
intervenção do poder público para se consolidar na vida adulta.

Os estudos de Abramo (2007) apontam que nos anos 60 e 70, certo “protagonismo juvenil” se
intensificou e tornou a ameaçar a ordem social, ao se posicionar criticamente em relação às questões
políticas culturais e morais pela quebra de paradigmas impostos socialmente. Surgiram então, neste
contexto, “movimentos estudantis e de oposição aos regimes autoritários, contra a tecnocracia e todas
as formas de dominação, movimentos pacifistas, as proposições contra-cultura, o movimento hippie”
(ABRAMO, 2007, p.81).

Esse contexto inaugurou o surgimento da modernidade, no qual a juventude se forjou como uma
passagem para a vida adulta, porém, permeada por densas desigualdades e lutas sociais. Assim,
surgiu uma ideia inicial de juventude que, mais tarde, se disseminaria entre as sociedades como
forma de representação dos modos e tempos construídos socialmente.

Cabe acrescentar que nas décadas de 80 e 90, ante tais conflitos de ideias e noções sobre as
categorias em tela, ao se apresentarem com “problema social”, observa-se o aquecimento de políticas
públicas voltadas ao atendimento desse público em variadas esferas da vida social, e que tem sido
alvo de estudos quanto à sua eficácia para a redução das desigualdades sociais na
contemporaneidade.

Dessa forma, preocupados com o processo de ensinar e aprender de futuros pedagogos (as) e
professores/as, o curso de pedagogia da UNIVALE, apresenta em sua nova matriz curricular
propostas que contemplam discussões acerca das práxis que circundam as condições juvenis.
Portanto, é neste viés que abordaremos a próxima seção, mostrando a importância das práticas
educativas com adolescentes e jovens, e como algumas práticas foram configuradas no decorrer do
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primeiro semestre de 2018.

3 PRÁTICA EDUCATIVA COM ADOLESCENTES E JOVENS: uma realidade

O curso de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com profissionais
habilitados para formação pedagógica especifica de futuros docentes e gestores e há 48 anos cumpre
o papel de lidar com os desafios da formação de um profissional que tenha como premissa a
compreensão da educação como prática social.

A nova matriz curricular do curso, implementada no ano de 2017 configurou-se a partir da abertura e
flexibilidade conferidas pela Resolução n. 02 de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015) para formação
inicial em nível superior para os cursos de licenciatura, buscando reconhecimento dos diversos
tempos e espaços de formação dos estudantes. O projeto pedagógico do curso, inspirado no projeto
institucional para os cursos de licenciatura da universidade, busca ampliar a discussão sobre “os
tempos humanos de formação que se integram aos tempos da vida” (UNIVALE, 2016).

A partir desse reconhecimento, a matriz curricular compreende dois percursos formativos que

resguardam uma noção mais ampliada de tempo escolar que resguarda o
lugar da universidade como instância formativa, mas ao mesmo tempo não
exclusiva do conhecimento escolar, e reconhece o lugar formativo de outros
espaços nos quais circulam diferentes saberes, inclusive de natureza
epistemológica em se tratando do espaço escolar. A vinculação
escola/comunidade pretende ampliar o próprio olhar sobre a escola, saberes e
práticas ao inserir o estudante nos diferentes espaços sociais – além do
escolar, considerados também como educativos. (UNIVALE, 2016, p. 6)

Assim, os estudantes, desde o primeiro período do curso realizam atividades no “Tempo Universidade
e no Tempo Comunidade”, primando pelo diálogo entre os saberes acadêmicos e a vida social do seu
bairro, organizações não governamentais, associações e outros espaços por onde o saber também
circula.

Para oportunizar essa articulação, as quatrocentas horas de Práticas educativas a serem vivenciadas
pelos estudantes durante os 4 anos da graduação, já em consonância com a Resolução N 2 de 2015,
foram distribuídas ao longo dos 8 períodos e estão sendo vivenciadas com parte da carga horária
realizadas no Tempo Comunidade. A considerando a inserção dessas práticas como componente
necessário à formação de pedagogos/as comprometidos com a educação.

Como discursado anteriormente, existem tensões que perpassam o ensinar e aprender de crianças,
adolescentes, jovens e adultos, que nos levam a repensar as práticas educativas a serem
desenvolvidas junto a estes sujeitos de maneira que contemplem a compreensão das condições e das
situações juvenis que se fazem cada vez mais necessárias na reestruturação de políticas públicas na
área da educação, ao remeter-se a elementos complexos que estruturam a interação destes sujeitos,
sua determinação pelo meio-social, pelo meio ambiente e com os recursos e possibilidades para viver
de cada sujeito.

Após as discussões, aprendizados e trocas de saberes acerca das concepções e noções de
adolescência e juventudes, antes definidas como marco etário e percebidas hoje como categoria,
foram instituídas propostas que levassem as(os) estudantes de pedagogia a refletir na prática o ser
adolescente e jovem. Para tanto, foram elaboradas propostas de atividades que contemplassem:

1 – Mapeamento dos possíveis lugares onde adolescentes e jovens se relacionava entre pares;

2 – Entrevistas com adolescentes e jovens;
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A turma foi dividida em grupos de trabalho para buscar alicerces seguros que mostrasse, no Tempo
Comunidade, resultados práticos as propostas e desafios lançados. O mapeamento desenvolveu-se a
partir da delimitação territorial de, somente, bairros de Governador Valadares – MG[5]. Assim,
percebeu-se que a maioria dos(as) adolescentes e jovens pesquisados, gostavam de ficar em praças,
shopping, ou bares, uma vez que gostam de conversar sobre assuntos aleatórios, namorar, beber e
ficar longe da possível presença de adultos, ou seja, uma busca de identificação e segurança em
grupos iguais.

Socialmente, estes sujeitos advêm de diferentes realidades que podem interferir em suas atividades
cotidianas por meio de distintas práticas. Ao mesmo tempo em que alguns demonstravam buscar
diversão ou passar tempo em algo que lhes proporcionem alegria ou “passatempo”, outros se
mostraram imersos nos estudos. Assim, levamos em consideração que atividades diversificadas
podem auxiliar adolescentes e jovens em suas práticas sociais e experiências futuras que
reconhecem esses sujeitos como

um ser social, com uma determinada origem familiar, que ocupa um
determinado lugar social e se encontra inserido em relações sociais.
Finalmente, o sujeito é um ser singular, que tem uma história, que interpreta o
mundo e dá-lhe sentido, assim como dá sentido à posição que ocupa nele, às
suas relações com os outros, à sua própria história e à sua singularidade. O
sujeito é ativo, age no e sobre o mundo, e nessa ação se produz e, ao mesmo
tempo, é produzido no conjunto das relações sociais no qual se insere
(DAYRELL, 2003, p. 43).

O adolescente e o jovem experimentam o mundo a sua volta, são sujeitos singulares em busca de
pluralizar suas práticas e experiências baseadas naquilo que o outro, seus pares, já experienciou.
Eles(as) fogem do olhar do adulto, pois os entendem como sujeitos já vividos com uma bagagem de
experiência acima das deles, ou seja, querem viver de sua maneira, do seu modo, a seu tempo.

As questões que foram lançadas, nas entrevistas, aos sujeitos da pesquisa se referiram aos modos
de viver e pensar no futuro. Para tanto laçamos mão dos (pré)conceitos acerca das percepções
prévias e internalizamos a ideia de que não podemos pensar que todos os adolescentes e jovens são
sujeitos iguais, afinal estamos nos valendo do termo “juventudes”, ou seja, percebê-los como sujeitos
singulares.

Neste viés, tivemos respostas variadas, porém muito comuns. Um total de 90% dos jovens
entrevistados demonstraram sentir-se presos à vida social, como se dependessem dos pais e
tivessem que dar satisfação de suas vidas à sociedade e se pudessem fazer escolhas, sem depender
dos pais, fariam tatuagens, sairiam sem ter hora para chegar e dormiriam até tarde.

Diante disso consideramos que, de acordo com Dayrell (2003), os jovens são portadores de desejos,
e são movidos por eles, são sujeitos sociais que possuem sua própria história definidas pelas
relações sociais vividas, configurando-os assim, sujeitos, como um ser que é igual a todos como
espécie, igual a alguns como parte de um determinado grupo social, e diferente de todos como um ser
singular.

Em relação à escola, a maioria não vê este espaço como atrativo, mas compreendem sua
necessidade para um futuro melhor. Muitos dizem que não comungam do tempo/espaço e criticam o
sistema rígido e tradicional das escolas, em que estudam, lhes proporcionam.

O olhar do adolescente e jovem sobre si e sobre a escola aponta o comprometimento e
comportamento escolar como fundamental, porém demonstram não ver a situação atual em que
vivem de maneira satisfatória, o que mostra que eles têm consciência da educação como um
compromisso de toda a comunidade escolar, mas que faltam elementos para que se sintam mais

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/_praticas_educativas_com_adolescentes_e_jovens_uma_realidade_no_c.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.10-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



atraídos pelos estudos.

Sobre consumo, notamos que há uma visão equivocada daquela que demonstra o adolescente e
jovem, visto, basicamente como consumidor. Somente 20% dos jovens entrevistados demonstraram
viver na mídia do consumo, na verdade demonstraram viver na moda, mas naquela instituída por eles
e seus pares, o que não, necessariamente gira em torno do consumismo.

A partir da análise das respostas dos jovens, percebe-se que há uma ideia bastante difundida pela
mídia atualmente, que ocorre uma supervalorização da liberdade, do prazer e de comportamentos
exóticos, que acaba por representar uma concepção permissiva para a irresponsabilidade e o
hedonismo, com relativa complacência a comportamentos e atitudes considerados juvenis.

Muitos dos entrevistados demonstraram descontentes com a ideia de serem considerados como
sujeitos que vivem em crise, dominados por conflitos com a autoestima, personalidade e com a
família. Diante dessa premissa, Dayrell (2003) ressalta que “a família, juntamente com o trabalho e a
escola, tem perdido o papel central de orientação e de valores para as gerações mais novas”
(DAYRELL, 2003, p.41).

É papel da família, da escola, da sociedade buscar novos conhecimentos acerca dos valores e
virtudes que circundam os adolescentes e jovens atuais, ficando atentas as novas maneiras de ver,
perceber, ouvir, comungar seus gostos, interesses e espaços que se apropriam. Precisamos de mais
estudos acerca desses sujeitos, uma vez que não podemos generalizar seus modos de pensar e agir,
pois são sujeitos singulares que demandam alto conhecimento crítico acerca de seu meio social e
familiar, sendo esses pontos importantes que marcam e constituem suas identidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo refletimos sobre os tempos da vida humana, demarcados por concepções, ou
categorias, acerca da infância, adolescência e juventudes. Foi possível evidenciar que as idades da
vida nem sempre estiveram definidas conforme na atualidade e são geradas a partir dos contextos
sociais, forjadas ao longo do tempo.

Pensar a adolescência e juventude em tempos atuais nos faz debruçar sobre os conceitos elaborados
até aqui para compreendermos sua evolução histórica, os avanços que se fizeram em termos de
transcender as transformações biopsicológicas para nos posicionarmos em uma dimensão mais
antropológica, social e cultural, compreendo as juventudes em seu contexto relacional.

As imagens da adolescência e juventudes são marcadas historicamente por um tempo de conflitos, de
rebeldia, de quebra da ordem vigente e ganharam por muito tempo um viés educacional moralista, na
medida em que visava a disciplinarização dos corpos e das mentes em uma fase da vida em que não
se é mais criança e também, ainda, não se é adulto.

É preciso reconhecer que as adolescências e juventudes são muitas, todas elas constituídas nas
diversas relações sociais que moldam e também são moldadas a partir das particularidades de cada
sujeito. As desigualdades sociais, econômicas, culturais, as questões etnicorraciais e de gênero
marcam os corpos e mentes das juventudes. Juventudes que estão nos espaços escolares e nos
mais diversos espaços da vida social.

Compreender as adolescências e juventudes como construção histórica na sua integralidade
indissociável de corpo e mente, diversidade e singularidade, marcadas pela diferença, pela
multiplicidade de contextos socioculturais é essencial para a formação inicial de professores/as e
pedagogos/as que vão atuar diretamente com práticas educativas com esse público, seja em espaços
escolares e não escolares.
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No contexto de um curso de Pedagogia que há 48 anos forma profissionais da educação no Vale do
Rio Doce para exercerem as funções de docência e/ou gestão, pensar, refletir e considerar as
juventudes nos múltiplos modos de ser e estar no mundo é uma realidade que já se faz presente na
vivência do currículo.

A abertura e flexibilidade propiciada pela Resolução N. 2, de 2015 estimulou a construção de um
projeto pedagógico que reconhece os mais variados tempos e espaços de aprender, propiciando o
desenvolvimento de componentes curriculares do “Tempo Universidade” com atividades realizadas no
“Tempo Comunidade” integrando teoria/prática.

A proposta pedagógica, as práticas educativas e o anseio dos profissionais do ensino superior,
categoria em que nos incluímos, é de reconhecimento e valorização do protagonismo juvenil,
buscando primar por uma educação de qualidade, e pela formação de futuros educadores, que
compreenda os diversos tempos da vida e as diferentes juventudes como canteiro fértil para a
semeadura de uma educação que mais que aprender a fazer ou conhecer, seja capaz de ser e
conviver.
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4 Turma ingressante no primeiro semestre de 2017, composta por 24 estudantes, sendo 23 do sexo
feminino e 1 do sexo masculino.

5 As perguntas realizadas foram elaboradas junto aos estudantes sobre os modos de ser, estar e
pensar no futuro dos pesquisados.

6 Foram realizadas 12 entrevistas, com 12 sujeitos de sexo distintos, estudantes de escolas públicas
e privadas de Governador Valadares.

7 O termo infância é pouco utilizado neste texto, visto que nosso foco está na adolescência e
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juventudes, porém, não podemos negligenciar a infância como marco geracional para compreensão
das categorias posteriores.

8 O limite territorial, estabelecido, deu-se a partir da maior demanda da turma, moradores da cidade,
tendo em vista que outros(as) estudantes moravam em cidades próxima.
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