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RESUMO

Este trabalho intenta apresentar uma reflexão sobre o conceito de Juventude construído a partir do
marco teórico da pesquisa de Mestrado, no qual se discutiu a(s) Juventude(s), tomando-as para além
de limites cronológicos, e delineadas em articulação com a relação dos jovens-estudantes com o
saber, com a escola, com seu cotidiano, suas experiências e interações. Para o diálogo, optou-se por
trazer não só teóricos e estudiosos sobre o tema, mas também os jovens que colaboraram com a
pesquisa, falando sobre sua condição de aluno/a e as tensões e intenções vinculadas aos modos de
ser jovem dentro e fora da escola.

Palavras-chave: Juventude. Escola. Pesquisa.

RESUMEN

Este trabajo intenta presentar una reflexión sobre el concepto de Juventud construido a partir del
marco teórico de la investigación de Maestría, en el que se discutió la (s) Juventud (s), tomándolas
más allá de límites cronológicos, y delineadas en articulación con la la relación de los jóvenes
estudiantes con el saber, con la escuela, con su cotidiano, sus experiencias e interacciones. Para el
diálogo, se optó por traer no sólo teóricos y estudiosos sobre el tema, sino también los jóvenes que
colaboraron con la investigación, hablando sobre su condición de alumno / a las tensiones e
intenciones vinculadas a los modos de ser joven dentro y fuera de la escuela.

Palabras clave: Juventud. Escuela. Investigación.

ABSTRACT

This work aims to present a reflection on the concept of Youth, constructed from the theoretical
framework of the Master&39;s research, in which the Youth (s) were discussed, taking them beyond
chronological limits, and outlined in articulation with the youth-students relationship with knowledge,
with school, with their daily life, their experiences and interactions. For the dialogue, it was decided to
bring not only theorists and scholars on the subject, but also the young people who collaborated with
the research, talking about their status as a student and the tensions and intentions linked to the ways
of being young inside and outside the school.

Key words: Youth, School, Research.

1INTRODUÇÃO

Chega um momento em que estar na casa dos trinta anos começa a trazer questionamentos sobre
em que fase da vida estamos: Não somos mais crianças, perdemos aquela certa ingenuidade que
acreditávamos, ou nos fizeram acreditar, ter. Certamente, não somos mais adolescentes: as espinhas,
a puberdade, a “transição” já não nos acompanham mais. Certamente, não somos adultos o suficiente
para se considerar como tal. É difícil acreditar que não somos mais “tão jovens” e, mesmo em meio a
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tantas leituras, é difícil ver-se como parte de uma “lista”, dentro de um limite cronológico específico, no
qual faz-se necessário questionar-se, a todo momento, para/por onde se quer/ pode ir e quais riscos
se quer/pode assumir.

Fruto do marco teórico da pesquisa de mestrado[1] desenvolvida em 2017, no Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, que pretendia analisar
os sentidos atribuídos pelos/ pelas jovens-estudantes à escola em seu processo de escolarização,
discutindo para isso as relações que estes/as estabeleciam entre a escola e si mesmos, bem como
evidenciando as razões que os mobilizavam a frequentá-la, seus anseios e necessidades em relação
ao ensino médio, este artigo apresenta uma reflexão sobre o conceito de Juventude, trazendo para o
diálogo não só teóricos e estudiosos sobre o tema, mas também os jovens com quem estive durante a
pesquisa. Além disso, discute o Ensino Médio, buscando compreender as relações de poder contidas
no ambiente escolar e no “discurso de verdade” desse nível de ensino, por acreditar que a crise na
educação envolve contextos e interesses que extrapolam o âmbito escolar e não podem ser
mensurados numericamente.

Vale salientar que, ao trazer as falas dos jovens participantes da pesquisa para enriquecer a
discussão neste artigo, optei por transcrevê-las em itálico, diferentemente das demais citações, não
apenas como forma de respeito a essas vozes que tanto contribuíram com esse trabalho mas
também, para que, ganhando força, ecoem aos quatro cantos.

2PELO CAMINHO BIBLIOGRÁFICO, ALGUNS ACHADOS

2.1SINGULAR E PLURAL

Rebeldes, inconsequentes, alienados, irresponsáveis, alienados, perdidos, revolucionários, imaturos...
Não é difícil encontrar no senso comum cargas semânticas e simbólicas que se refiram aos jovens
e/ou à juventude. Se, por um lado, existe o enorme desejo de ser “forever Young”, os predicativos
atribuídos a esse momento e a seus sujeitos nem sempre são tão positivos. Nesse ponto, Maíse, 18
anos, e Larissa, 17 anos, participantes da pesquisa, destacam:

Tudo está girando em torno do conceito do que jovem é hoje. A gente vê que,
tipo, na televisão, tudo, se a gente fala em jovem... a pessoa diz ‘tá fazendo o
que’ ‘Só celular’... esse menino só pensa em celular, não procura uma melhora
na vida, (ser jovem) tá sempre ligado a esse conceito. (MAÍSE, GD, 2016)

Isso mesmo. Muitas vezes, os jovens que estão em um grupo são vistos como
se fossem uma coisa só. Eles não são. Na verdade, existem pessoas que não
seguem... já tá mente aquela forma... por exemplo, alguns jovens vão para o
protesto para quebrar tudo, mas tem outros que não fazem isso. Mas, aí,
quem tá de fora acha que todo mundo que está ali tá fazendo a mesma coisa.
Tá ali só para quebrar. É como se fosse uma generalização, o que alguns
fazem, acaba pegando para todos como se todos tivessem participado daquilo
ou pensasse e agisse igual, né verdade (LARISSA, GD, 2016)

As falas de Maíse e Larissa apontam para dois elementos importantes: de que “conceito” de
Juventude se está falando e a forma como as generalizações tendem a “formatar” os indivíduos em
um ou outro grupo. Fazendo uma busca nas literaturas que discorrem sobre juventude, vê-se a
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pluralidade de definições, sentidos e interpretações para o termo. Nesse sentido, Pais (2003) salienta
que, “não há de fato, um conceito único de juventude que possa abranger os diferentes campos
semânticos que lhe aparecem associados. As diferentes juventudes e as diferentes maneiras de olhar
essas juventudes corresponderão, necessariamente, diferentes teorias”.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei 8.069/1990, estabelece
direitos/obrigações legais a adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. Já o Estatuto da Juventude,
sancionado pela Lei 12.852/2013, considera jovem toda pessoa com idade entre 15 e 29 anos.
Embora seja possível notar certa confusão na demarcação da faixa etária referente aos anos iniciais
(15 a 18 anos / adolescente – jovem), percebe-se em ambos os documentos oficiais a clara
predileção pelo cronológico e o desenvolvimento biofísico a ele relacionado como se ser jovem fosse
um fenômeno meramente natural com limites previamente estabelecidos por números etários.

Tal predileção não corresponde exclusivamente a uma perspectiva brasileira. Ela também tem sido
respaldada por outros documentos e instituições que buscam instituir políticas públicas para
juventude, sob a alegação de facilitar a realização de comparações internacionais, regionais,
temporais, socioeconômicas etc., que vem dar ênfase à transitoriedade desse momento entre o ser
criança e o ser adulto, razão pela qual, segundo eles, está fadada a ser perdida com o passar dos
anos (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007).

De todo modo, adotar critérios etários para determinar a “transição criança – adulto” é, de certa forma,
acreditar que a transição de uma fase a outra ocorresse de maneira tão simples e objetiva quanto
passar de fase num jogo de videogame – embora, particularmente, jogos de videogames não sejam
vistos como simples e objetivos, com tantas regras, enigmas e objetivos a serem alcançados. Dentro
dessa perspectiva, Carrano (2011) ressalta dimensões que também já serviram para marcar a
“mudança de fase jovem – adulto” e, que hoje, diante de um contexto sócio-histórico diferente, podem
não mais funcionar como referência, caracterização ou marco definitivo para o final da juventude.

Algumas dimensões marcavam o fim da juventude e a entrada dos jovens no
mundo adulto: terminar os estudos, conseguir trabalho, sair da casa dos pais,
constituir a própria moradia e família, casar e ter filhos. Estas são ‘estações’
de uma trajetória juvenil idealizada que não pode mais servir para caracterizar
definitivamente a ‘transição da juventude para a vida adulta’. (CARRANO,
2011, p.10)

Segundo Abramo (2014), outros pontos precisam ser levados em consideração visto que as
expectativas e significados atribuídos ao fator etário resultam de diferenças culturais e processos
históricos e, por essa razão, falar de crianças, jovens e idosos é estar sempre falando sobre as
diferentes formas de estabelecer as relações entre gerações construídas por diferentes culturas e
sociedades. A participante Monalisa, 17 anos, durante sua fala, contribui nesse ponto salientando que

ser jovem não tá muito ligado à idade, mas ligado ao pensamento. Minha avó
morreu, por exemplo, no ano passado, e o pensamento dela era o
pensamento de uma pessoa jovem. O estado de espírito dela era diferente.
Ela tinha ideias revolucionárias, ideias novas. Tem gente que tem 18 anos e o
pensamento de mil anos atrás. Eu acho que qualquer pessoa pode ser
considerada jovem. Não existe ninguém realmente velho, mas sim pessoas
retrógradas, com ideias antigas, e isso não depende de idade. (MONALISA,
GD, 2016)

Para Monalisa, a juventude é vista sem um fim predeterminado, não superada/ extinta quando se
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adentra na vida adulta ou, como na exemplificação dada, na velhice. A juventude estaria associada ao
renovo e à capacidade de se adaptar a ele [renovo], mantendo o pensamento “antenado” e aberto ao
diálogo com as mudanças sociais e históricas de um mundo em constante transformação. Por essa
razão, cabe aqui esclarecer que não nos interessa entrar nos embates sobre a partir de qual idade os
sujeitos tornam-se (ou deixam de ser) jovens, mas atentarmos para “os processos através dos quais
os indivíduos são socialmente reconhecidos como ‘jovens’” (ABRAMO, 2014).

Definir juventude como uma categoria social conduz-nos por uma “concepção, representação ou
criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para
significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos”, “uma categoria que opera tanto
no âmbito do imaginário social, quanto é um dos elementos ‘estruturante’ das redes de sociabilidade”
(GROPPO, 2000).

De acordo com Bourdieu (1983), deve-se considerar o termo juventude no plural, pois os jovens não
apresentam unidade social, já que, para ele, a homogeneização desse grupo visto como com
interesses comuns, referenciados por uma idade biologicamente definida é visto como uma
manipulação social.

Segundo Sousa (2014, p.61),

[...] juventude não se caracteriza apenas por ser uma fase da vida; mas, ao
contrário é um momento singular e complexo da realidade vivenciada por
sujeitos na sociedade. Temos por certo, que a juventude é objetivamente
heterogênea porque existem juventudes socialmente diferentes e desiguais.
Sendo assim, o conceito de juventude não pode remeter ‘a qualquer
homogeneização, mas, ao contrário, à pluralidade e às circunstâncias que
marcam a vida juvenil, considerando a diversidade e as múltiplas
possibilidades inerentes ao sentido de ser jovem’.

Por essa razão, é necessário entender a categoria social juventude como um termo plural visto a
diversidade de elementos ditos comuns, considerados caracterizadores e peculiares do “ser jovem”.
Cada indivíduo experimenta os modos de ser jovem segundo seu próprio percurso de (in) definições:
a construção de sua(s) própria(s) identidade(s), suas insatisfações sociais, suas mudanças de humor,
suas relações familiares, seus valores sociais, seus questionamentos, sua interpretação pessoal e/ou
coletiva de fatos. Elementos esses que os une, mas que também os separa, no contraste singular –
plural, que, dessarte, vão (re)construindo e (re)significando seus espaços e trajetórias.

Trata-se, como dito anteriormente, de desvencilhar o olhar da “transição natural” e da equalização
desses sujeitos segundo os critérios etários – como se todos “passassem” por esse momento de
forma igual, sem levar em consideração o mínimo, no sentido básico, que os diferencia: a própria
faixa etária, o gênero, a classe, a raça, a região ou a escolarização – para o modo como constroem e
atribuem significado a esse momento do ciclo de vida.

2.2 O QUE NÃO VEMOS E ENCONTRAMOS: O/A JOVEM-ESTUDANTE

Em um dos meus horários vagos, vejo um grupo de alunos sentados à mesa e
me aproximo, cumprimento-os e pergunto o que faziam fora da sala de aula,
se lá não havia professor. Embora a resposta fosse positiva, afirmaram não
querer assistir àquela aula. Antes que eu pudesse dar um ‘sermão’, fui
surpreendida pela resposta de Erick: “Vamos ser sinceros, né pró, nem todo
mundo quer ser doutor. E, mesmo quem quer, pode nem conseguir. Para com
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isso... Senta aqui com a gente e vamos falar da vida do ‘zoto’”. Desarmada,
não pude resistir e sentei-me junto a eles. (Diário de Campo, outubro/2016)

Dentre os predicativos negativos atribuídos aos jovens, muitos advêm da sua condição de aluno,
vistos a partir de uma imagem de aluno ideal, para quem as aulas “bem planejadas” se efetivam/
deveriam se efetivar através da transmissão “vertical” e a assimilação “horizontal” de conteúdos
necessários para a sua formação escolar e ingresso em instituições de nível superior. O fato é que “a
escola tende a não reconhecer o ‘jovem’ existente no ‘aluno’, muito menos compreender a
diversidade, seja étnica, de gênero ou de orientação sexual entre outras expressões, com a qual a
condição juvenil se apresenta” (DAYRELL, 2007, p.1117).

A fala de Erick nos mostra como, por vezes, vemos todos os alunos como iguais, correndo atrás dos
mesmos objetivos, tendo os mesmos anseios, as mesmas oportunidades, o mesmo ritmo de
aprendizagem, as mesmas experiências... Ilusoriamente... Falta-nos a compreensão, provavelmente,
por conta da dura carga de trabalho em turmas – inúmeras – lotadas, além de demandas outras, de
que esses alunos, jovens-alunos, são sujeitos concretos, de desejos próprios, que têm pela frente
diversos caminhos possíveis ao final – ou mesmo antes ou sem ele – da etapa de escolarização. Eles
lá estão, mas, na maioria das vezes, não são vistos.

Parece que os jovens alunos, nas formas em que vivem a experiência escolar,
estão nos dizendo que não querem tanto ser tratados como iguais, mas, sim,
reconhecidos nas suas especificidades, o que implica serem reconhecidos
como jovens, na sua diversidade, um momento privilegiado de construção de
identidades, de projetos de vida, de experimentação e aprendizagem da
autonomia. (DAYRELL; JESUS; CORREA, 2013, p. 10)

Essa necessidade de reconhecimento em suas especificidades e de respeito às suas escolhas e
projetos foi claramente expressa através das falas de Monalisa e Lôise:

EU (para provocá-los): Monalisa disse que, por vocês serem jovens, tem
sempre alguém que quer tomar as decisões por vocês – é pai, é mãe, é tia, é
professor, mas eu gostaria de saber “será que vocês estão realmente prontos
para tomar certas decisões”

MONALISA: E como é que a gente vai saber se não tomar, como é que vai
ficar pronto assim...

•

Embora, naquele momento, a ideia fosse, retomando uma declaração anterior de Monalisa, apenas
instigar a discussão questionando-os se estavam realmente prontos para tomar certas decisões,
percebi que a minha fala era a constatação, preconceituosa, de muitos: O jovem não está pronto.
“Aquele que não é, ainda vai ser”. E é desse modo - na perspectiva da falta, da incompletude, da
irresponsabilidade e da desconfiança - que a forma como percebemos esse ‘outro’ tem definido os
contornos das relações estabelecidas, as decisões tomadas para e em seu nome.

Modificar ou ampliar o olhar para ver o aluno em sua condição de jovem é reconhecer toda a
bagagem sociocultural que ele carrega juntamente com seus anseios e necessidades, suas
experiências e sentimento(s) de pertença(s). É notar que as respostas e as perguntas por ele
formuladas contribuem, de certa maneira, tanto para a sua formação identitária quanto para a sua
formação escolar. Eles precisam tomar decisões e lidar com elas.
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A escola, na maioria das vezes, no seu trabalho com o protótipo de aluno ideal, não enxerga a
potencialidade dessas práticas e vivências juvenis, que são mantidas ou alocadas para além do
espaço escolar. Assim, não há como o universo exterior à escola permanecer fora dela como se, ao
passar pelos altos muros e portões, o sujeito se despisse de toda a sua realidade e, montado em
novos trajes, se transformasse exclusivamente no ser “aluno”, cheio de obrigações e deveres próprios
– ou, porquê não, específicos – daquela nova realidade. Tomando como nossas as palavras de
Dayrell (2007) e recontextualizando-as, ao lado da sua condição como jovens, e obviamente, como
alunos, alia-se a da pobreza, numa dupla condição que interfere diretamente na trajetória de vida e
nas possibilidades e sentidos que as vivências juvenil e estudantil assumem.

Ainda de acordo com Dayrell, existe uma tensão que se “manifesta não tanto pela forma excludente –
ser jovem ou ser aluno –, mas, sim, geralmente na sua ambiguidade de ser jovem e ser aluno, numa
dupla condição que muitas vezes é difícil ser articulada, que se concretiza em práticas e valores que
vão caracterizar o seu percurso escolar e os sentidos atribuídos a essa experiência”. E, por essa
razão, a mudança no olhar é fundamental, para que a presença da(s) juventude(s) na escola não seja
vista como um “problema a ser resolvido”, mas como um desafio pela busca da compreensão a
respeito do que significa ser jovem e aluno nos dias atuais e quais as bases necessárias para
construir relacionamentos com esses jovens-alunos.

A questão é que ainda o ser jovem e o ser aluno, por vezes, parecem caminhar por trilhas opostas
como se uma anulasse ou não pudesse levar à outra. No entanto, sabe-se que os diferentes espaços,
as pessoas e suas singularidades, os objetos, as marcas, os sons, as cores que integram a paisagem
escolar são feitos, deixados, lidos e relidos a todo momento, proporcionando sentimentos e
significados individuais e coletivos, aproximação e distanciamento, próprios dos e pelos jovens;
(re)construção essa estabelecida também através da sua condição de aluno. Entender a condição
jovem – aluno como um intercruzamento – para além, dos paralelos – de forma alguma, invisibiliza o
processo de tensão gerado justamente nesse ponto de encontro; mas sim, aponta para a
possibilidade de retomar e estreitar os laços e o diálogo com esses que tanto precisam ser vistos e
ouvidos na e pela escola. Talvez, sejam essas as chaves para começar a tecer bons relacionamentos
que superem os fenômenos promotores do mal-estar em nossas escolas.

2.3 ESCOLA: TENSÕES E INTENÇÕES DO “MUNDO JOVEM”

Eu tô aqui pra quê
Será que é pra aprender
Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer
Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater

O trecho acima pertence à música Estudo errado, escrita em 1995 pelo rapper e compositor Gabriel
Contino – o Gabriel, o Pensador, e traz, através da narrativa de um jovem aluno, uma crítica ao
sistema educacional brasileiro da época, apresentando os modelos prescritivos com os quais ele –
com seus desejos e expectativas, não se reconhecia naquele lugar, buscando, assim, maneiras de
burlar as regras ou ressignificar os espaços.

Embora haja um intervalo de 23 anos separando as realidades, o sistema educacional pouco mudou
desde então. Há um crescente descrédito entre os jovens com o ensino escolar por essa, na maior
parte das vezes, considerá-los como objetos a modelar, para quem o conhecimento precisa ser
(re)passado e não com quem deve ser construído. Dessa maneira, perguntas como a que introduz a
música “Eu tô aqui pra quê” fazem tanto sentido ainda hoje. Segundo Corti e Souza (2004), o
desencontro entre o “mundo da escola” e o “mundo dos jovens” traz perdas para todos os atores
escolares, já que eles acabam imersos numa rotina desinteressante e pouco motivadora, num
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ambiente pouco propício para os aprendizados e vivências que a escola pode e deve promover.

Assim, por não se reconhecerem no espaço escola e seus sistemas cerrados, revelador da ordem, do
controle e, por isso, confinador de trajetos às características do espaço que os determinam (PAIS,
2006), como forma de fugir/ adaptar-se à conformidade, os jovens vão imprimindo nela suas
sensibilidades e transgressões, formas e cores, silêncios e sons, presenças e abandonos, em uma
tentativa de relativizá-la com seus desejos, angústias e desilusões.

Ainda que a questão educativa e “seus métodos” figurem sempre como caracterizadores do espaço
escolar, vale destacar a importância desse na criação de situações de experiências de sociabilidade
em que os jovens, ao conviverem entre si, estabelecem laços que se entrecruzam e se
inter-relacionam com sua forma de ser e estar-no-mundo. Uma busca de si, mediante a capacidade
de seduzir ou escandalizar, resultante de experiências individuais surgidas de ritualizações próprias
ou de construções coletivas.

Segundo Barbosa (2007), é através da troca de experiências e da necessidade de pertencer a um
agrupamento que os jovens constroem sua subjetividade, interpretam o mundo que os rodeiam e se
sentem seguros. Na juventude, mais do que em qualquer época, a vida em grupo toma um contorno
mais delineado, levando à crença de que ser jovem implica, a princípio, ser grupo.

Por essa razão, na escola – e não se restringe a ela -, é comum observá-los em grupos, reunidos por
afinidades e/ou interesses comuns; um processo marcado pelas inconstâncias – o que é
interessante/sólido hoje, pode não sê-lo amanhã -, (des)continuidades, flutuações e incertezas
próprias do tempo e da velocidade com que as informações e (de)formações são elaboradas e
processadas atualmente no planejamento de rotas. É nela onde os indivíduos desenvolvem laços,
estabelecem redes pessoais através da livre eleição dos indivíduos com quem deseja ou irá
“efetivamente” se relacionar, visto que, no interior das relações estabelecidas em redes pessoais, não
existem posições de hierarquia como nos remete boa parte das relações sociais, como pai/filho,
médico/paciente, chefe/empregado, professor/ aluno.

No entanto, vale destacar que, ao falar sobre a (aparente) ausência de hierarquias nas relações de
sociabilidade, não se está aqui tentando se referir à ausência de relações de poder, apresentadas nas
possíveis posições mais favoráveis, ou de liderança, ou de popularidade, presentes nas interações
amigo/amigo e, neste contexto, jovem aluno/ jovem aluno. Seria ingenuidade descartá-las ou omitir a
existência. Contudo, ainda baseando-se em Barbosa (2007), entende-se que, para que haja relações
de sociabilidade, é necessário que exista uma relação entre “iguais”, interações entre indivíduos que
desempenham o mesmo papel visto que, nas conexões em redes, as relações se dão por
aproximação e não por imposição de lados opostos. Embora existam conflitos e contradições nas
relações jovem/ jovem e jovem aluno/ jovem aluno, tudo corrobora para uma forma de perceber e
interagir com a realidade, especialmente a da escola.

Nesse sentido, para além da sala de aula, os jovens e seus agrupamentos vão produzindo inúmeras
interações e aprendizagens, desafiando a linearidade das aulas e dos processos formativos,
reconfigurando os tempos e espaços através de aspectos da sua condição juvenil (LEÃO; CARMO,
2014). Essa releitura do tempo-espaço reflete também uma forma de abrir brechas na rotina escolar –
“Matei a aula porque num dava, eu não aguentava mais” – e lidar com os desafios e tensões que essa
rotina impõe, ajustando-se à rotina escolar, conferindo sentidos, ou ressignificando, às experiências,
assumindo novas posições identitárias. Por isso, vale ressaltar que

As transições juvenis envolvem processos de ajustes mútuos e dinâmicos em
diferentes aspectos da sua existência: da aprendizagem - elaboração de
novas formas de ação e de entendimento do mundo, do outro, de si mesmo;
da identidade em mudança - transformação e criação de novas posições
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identitárias e dos processos de significação, por meio dos quais o indivíduo
elabora suas experiências com os outros. Tais mudanças ocorrem de forma
interdependente e em ambientes físicos, sociais, geográficos e simbólicos que
facilitam ou limitam as experiências em transição. (LARANJEIRA; IRIART;
RODRIGUES, 2016, p.124-125)

Além disso, de acordo com Iriart e Bastos (2007), é pela ação (significativa) no mundo que a
construção da subjetividade se realiza e é no espaço público, espaço de convivência, que as ações
ganham sentidos e que identidades vão sendo tecidas, pelas semelhanças e diferenças entre sujeitos
na construção da cultura. Para além das necessidades que os aproximam e os deslocamentos
gerados pelo fechamento em si mesmos, as subjetividades vão ganhando contornos e construídas, à
medida que os sujeitos adquirem – ou não – confiança entre seus pares, compartilham – ou não -
sentimentos e dilemas, comunicam-se e (re)definem suas identidades, através de afastamentos e
aproximações.

A escola ainda não está atenta para as potencialidades que os espaços de sociabilidade podem
oferecer visto que não reconhecem que a sociabilidade também apresenta uma dimensão educativa
que toma centralidade na formação dos jovens-alunos ao responder às suas necessidades de
comunicação, de solidariedade, de democracia, de autonomia, de trocas afetivas e, principalmente, de
identidade. (DAYRELL, 2005). A escola é o lugar do “trabalho” árduo, do compromisso. O lazer é
“aceitável” apenas em momentos pontuais e sob a supervisão e planejamento de um responsável.
Andar de skate pelos corredores, pôr um som alto e escutar com os amigos, jogar bola ou dominó
ainda são vistos como transgressões, desde que não pertinentes a algum projeto planejado pela
escola.

Mas se eles fossem da minha idade eles entenderiam... Para além da nostalgia tão frequente nos
diálogos entre nós-professores de tempos em que “os alunos eram mais obedientes”, é preciso
reconhecer que cada juventude tem suas particularidades, seu tempo e espaço sócio-históricos, seus
anseios, dilemas e expectativas. Lembrar que, enquanto jovens, também buscávamos ser entendidos.
É preciso estar aberto ao diálogo e à compreensão que, como formadores, somos apenas a bússola
que aponta a direção, mas que não caminha pelo viajante.

Vale ressaltar também que não é possível falar sobre juventude e escola sem refletir sobre a relação
dos jovens-alunos com o saber, com a escola, com seu cotidiano, suas experiências e a sua maneira
de ver a vida. A forma como o jovem correlaciona aquilo que lhe é ensinado consigo mesmo e o
mundo que o rodeia e o fato de estar ou não motivado a/ com isso demonstra uma certa relação com
o saber, visto que é através da maneira como ele percebe, imagina, sente e pensa o “ser e estar no
mundo” que um conjunto de significados é construído e partilhado com e por ele.

a relação dos alunos com o saber e com a escola tem afinidade com seu
cotidiano, suas experiências, sua forma de ver a vida e com as maneiras pelas
quais a escola responde ou não às suas expectativas como local de
aprendizagem, de construção de saberes, de socialização e de convivência.
As percepções são tão distintas como são diferentes as escolas, os
professores e os alunos, com suas histórias de vida e sua subjetividade. [...],
não se pode pensar a escola histórica e antropologicamente desvinculada do
saber. (ABRAMOVAY; CASTRO; WAISELFISZ, 2015, p. 36)

Destarte, o modo como o jovem-aluno se relaciona tanto com a escola quanto o saber por/ nela
produzido é fundamental para compreender as dificuldades encontradas durante essa (co)relação. A
relação com a escola e com o saber é social, construída a partir da história singular do sujeito, mas
mediada pelas múltiplas e complexas relações sociais estabelecidas dentro e fora do processo
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escolar. Independente dos discursos adotados, percebe-se que, na escola, só persevera e se mobiliza
ao aprender àqueles que, encontrando condições para isso, veem nela um sentido positivo,
necessário.

Segundo nos aponta Charlot (2000), o sujeito que se mobiliza a aprender esse ou aquele saber é um
ser humano portador de desejos e conduzido/motivado por desejos, que nascem e se estabelecem
através das relações sociais. Nesse contexto, o sentido e a eficácia do aprender (exterior) estariam
condicionados à sua apropriação do que foi aprendido (interior), tornando-o algo seu. É na escola que
o jovem aprende e se apropria de uma parte do patrimônio humano: palavras, ideias, teorias,
conceitos, normas e construções, assim como práticas cotidianas, técnicas corporais e formas de
interações, mediados pela pluralidade de relações com outros sujeitos, com o meio institucional e a
forma como se relaciona com o/os saber/es.

Em seu estudo sobre a relação dos/das jovens com o saber a partir da experiência desses/dessas em
um programa de inclusão de jovens, Araújo (2008) chama a atenção para o fato de ser o
conhecimento escolar uma construção baseada principalmente pelo encontro, pautado em conflitos e
acordos estabelecidos pelas formas de pensar individualmente e no coletivo. Por essa razão, ainda de
acordo com ela, a aprendizagem - na qual os diferentes tipos de saberes se fazem – se realiza no
confronto – amistoso ou conflitivo – provocando reações e tensões dentro e fora da sala de aula.

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a relação com o saber é construída a partir dos desafios com
os quais os sujeitos se confrontam, dos encontros que tiveram com os diferentes tipos de saberes e
de determinadas atividades mediadas por outros sujeitos para apropriação de tais saberes.

É através das interações sociais e interpessoais [...] que a escola pode
promover o desenvolvimento dos seus membros, produzindo alguns
resultados: competências, estratégias de enfrentamento, mecanismos de
participação, entre outros, a depender da qualidade das trocas simbólicas,
intercâmbios de informações e equilíbrio de poder. (IRIART et al., 2010, p.8)

Infelizmente, fechada em si mesma, a escola não reconhece a existência/ potencialidade de outros
processos educadores que acontecem dentro dos seus muros pelo contato e a troca com as
consciências e sensibilidades juvenis, talvez por falta de uma abertura ou livre “caminhar” por seus
espaços ou por desconhecimento das trocas de saberes que os jovens realizam enquanto aproveitam
espaços e conversas outras que não a da sala de aula. O fato é que,

em geral, acreditamos que a escola deve ser o lugar de aprender coisas. De
fato ela o é; entretanto, deveria ser também o espaço-tempo cultural onde
seríamos estimulados a desaprender (dediscere), ou questionar, os vários
condicionamentos sociais que nos afastam da autoconsciência e da
solidariedade. A racionalidade das nossas pedagogias quer nos fazer crer que
a aprendizagem restringe-se apenas a saberes situados fora de nosso corpo.
Quantas vezes nos importamos mais com o que o nosso aluno sabe sobre os
conhecimentos científicos do que sobre o seu conhecimento de si (CARRANO,
2005, p.161)

Falta-nos o entendimento ou a sensibilidade para perceber que, sob outras situações e sentidos,
existem saberes sendo compartilhados tão importantes quanto os da sala de aula, como me
demonstraram três jovens-estudantes ao serem provocados em mais um dos meus “ligeiro transitar”
pelo pátio da escola.
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Precisando sair da sala para pegar um material na sala dos professores,
encontro três alunos tocando violão. Como já estavam há um tempo naquele
local e não sendo a primeira vez que nos víamos, ao vê-los sorrir ao me ver,
provoco: - Vão estudar! Vocês não querem nada com a vida Eles riem e me
devolvem a provocação: - Mas a gente tá estudando, pró. Ele tá me ensinando
uns lance aqui. E tá ruim, é – Oxe! Bem melhor aqui. (risos). (Diário de campo,
novembro/2016)

E, isso não é desvalorizar a escola, mas reconhecer que, enquanto nós, professores, nos ocupamos
apenas com o que queremos que os jovens-alunos aprendam, em entre-lugares, corredores,
intervalos entre as aulas, momentos de conversa dentro e fora da sala de aula, recreios etc., as
vivências juvenis vão alicerçando sentidos próprios e, por vezes, provisórios para o estar na escola,
descobrindo novas formas de ocupar a territorialidade da instituição escolar, mobilizando-se a
aprender superando, assim, os critérios de seletividade e desempenho impostos pelos “donos” do
conhecimento escolar.

Após revisitar o diário de campo e observar o “vocês não querem nada com a vida” usado por mim,
ainda que no contexto de provocação àqueles jovens, percebi o quão presente é a expressão nas
falas dos adultos ao se dirigirem a eles - jovens demonstrando justamente o quanto desconhecemos
esse sujeito-de-desejos e o vemos como objetos/ portadores dos nossos desejos: o “aluno exemplar”,
nota 10, que vai estudar e ser alguém na vida. Não percebendo por vezes, que esse nosso desejo,
produz nesses jovens-alunos um sentimento de aversão ao conhecimento, como se o “passar de ano”
fosse a única coisa relevante de se estar na escola.

A verdade é que se faz necessário reconhecer que existem formas muito distintas de se vivenciar a
escola e a experiência escolar. Ainda que seja – e deva ser – uma preocupação constante da escola
a oferta de um ensino de qualidade, com professores qualificados que tenham como foco a
construção e transmissão do conhecimento científico, é preciso que esse processo seja construído
através do diálogo e da parceria entre os pares, professor – aluno, considerando-se também a sua
condição de jovem e de jovem-aluno, para que eles sejam ao mesmo tempo agentes e sujeitos do
processo educativo.

Isso equivale tanto a reconhecer o lugar considerável que a escola assume, uma vez que, ao legar
conhecimentos e experiências às gerações, destina-se a preparar os/as jovens-estudantes para a
sociedade adulta, quanto a chamar a atenção para o equívoco existente em, no esforço dessa
preparação do/a jovem para a vida adulta, focar “obsessivamente” no aceno para perspectivas
futuras, contribuindo com a negação do tempo vivido por esses/as dentro e fora do cotidiano escolar.

Em outras palavras, cabe dizer que a ênfase do/no trabalho escolar recai não sobre o significado da
escola para o/a jovem naquele momento, mas naquilo que pode auxiliá-los no futuro. O problema é
que, embora concebida como espaço formativo capaz de ampliar experiências de vida e de inserção
no mercado de trabalho, a escolarização já não garante mais essa relação.

O efeito conjugado da expansão dos sistemas escolares e das mutações no
mundo do trabalho tende a acentuar a discrepância entre o aumento da
produção de diplomas pela escola e a rarefacção de empregos
correspondentes. É esta evolução, da qual decorre um processo de
desvalorização dos diplomas escolares, que permite falar da passagem de um
‘tempo de promessas’ para um ‘tempo de incertezas’ (CANÁRIO, 2008, p. 78)

É preciso atentar que, enquanto na escola alguns/as jovens miram seu olhar para o futuro, em
detrimento do presente, e elaboram um plano – ainda que não muito claro – de percurso –, outros
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preferem se deixar conduzir pelo presente, como resposta a um futuro incerto, provavelmente fruto da
falta de correspondência entre objetivos próprios e os meios (in)disponíveis para os alcançar.
Portanto, “já não se trata mais de soluções acabadas, mas de inventar, em cada situação, novas
possibilidades, em um mundo em transformação com idas e vindas, quebras e dobras, cortes e
rupturas.” (SOUZA, 2004)

Outro dado relevante, muitos dos problemas enfrentados pelos/pelas jovens na escola resultam de
uma realidade na qual as culturas juvenis, as condições e a vida desses nem sempre se fazem
presentes naquele lugar. Muitas vezes, o adulto (professor, gestor ou corpo técnico escolar) só fala,
censura e pune, sem considerar um possível diálogo em que ele, adulto, se possibilite ouvir,
compreender e se desarmar de pré-julgamentos em relação aos/às jovens. Segundo Dayrell e
Carrano, isso acontece porque

O jovem não é levado a sério. É uma tendência da escola não considerar o
jovem como interlocutor válido na hora da tomada de decisões importantes
para a instituição. Muitas vezes, ele não é chamado para emitir opiniões e
interferir até mesmo nas questões que dizem respeito a ele, diretamente. E
isso, sem dúvida, pode ser considerado como um desestímulo à participação e
ao protagonismo. (DAYRELL e CARRANO. 2014. p. 106)

Carrano (2014) chama a atenção para a necessidade de se instaurar um diálogo, na escola. Segundo
ele, é primordialmente no chão da escola, onde a discussão deve aflorar, pois, é nesse território em
que a qualidade da educação falha, e também, onde a escola, no ponto de vista de seus atores, não
faz sentido, e, no entanto, poderia melhorar.

É por meio de sua organização administrativa e pedagógica, sobretudo pelo modo como trabalha as
disciplinas e os conteúdos, que a escola impõe a esses jovens uma posição de assujeitamento, não
os permitindo trazer o mundo do qual provêm ao ambiente escolar para melhorá-lo ou para
transformá-lo, mas leva esse mesmo mundo a um silenciamento discursivo (ideológico e histórico).

O colégio está tão fechado em aceitar as ideias dos alunos, que acaba que o
aluno tem uma ideia boa, legal, mas pelo fato de estar tudo fechadinho ali,
tudo certinho ali, não aceita a ideia do aluno. Às vezes, a ideia do aluno pode
criar uma coisa em benefício do colégio, dos alunos, dos professores, de todo
mundo. Mas fica tudo tão fechado que todo mundo acaba perdendo. Eu acho
assim. (PHILIPE, GD, 2016)

Na maioria das vezes, os projetos político-pedagógicos e os currículos escolares são construídos não
levando em consideração a participação dos/das estudantes como co-autores do processo de
ensino-aprendizagem, sem reconhecer que esses jovens-estudantes são, também, agentes de
transformação.

Quando a gente está no colégio, ninguém da bola pra aluno. Vamos ser
verdadeiros. Aluno só tem valor quando não é mais aluno. Professor: ‘Ah!
Depois a gente conversa’. Diretor: ‘Depois a gente conversa’. Ninguém dá
assunto pra aluno não. Tem muitos alunos com ideias boas, e aí, cadê Depois,
quando eles organizam as coisas, ninguém quer vir pro colégio. Ninguém
comparece e eles não sabem por quê. (PHILIPE, GD, 2016)

A narrativa de Philipe demonstra como os jovens-estudantes reagem às práticas escolares de
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controle e poder, de negação e silenciamento, nas quais o protagonismo juvenil não é acolhido e visto
com “bons olhos”. Por essa razão, reagir a essas tendo um comportamento desvirtuado da norma
significa ser um sujeito-problema, desinteressado, apático e sem perspectivas. Adjetivos que, como
dito anteriormente, embora constantemente usados na referência aos jovens-estudantes, nem sempre
caracterizam a identidade juvenil.

3 CONSIDERACÕES FINAIS

Falar sobre juventude e escola é levar em consideração dimensões que se entrelaçam e dotam de
sentidos as trajetórias que eles/as traçam enquanto buscam/ conquistam a si mesmos. A juventude
não se caracteriza apenas por ser uma fase da vida regulada por limites etários, mas por ser,
particularmente, um momento singular e complexo da realidade vivenciada por sujeitos na sociedade
e, de modo especial, na escola, enquanto espaço sociocultural. Apontando assim, a necessidade de
uma maior reflexão por parte de nós, professores/as do que é e os modos de ser jovem atualmente.

A escola, e todos com ela envolvidos, precisa atentar para o fato de que, na juventude, o fazer e
pensar, os saberes e representações não emergem do nada, mas de contextos permeados por
elementos sociais, econômicos, políticos, históricos e culturais. Nessa arena – prenhe de democracia,
não dissociada do Estado e sociedade – em miniatura, onde ocorre a intersecção e luta de valores de
orientação, que é a escola, as relações estabelecidas em seu interior apresentam diferentes pesos e
hierarquias de poder que, por vezes, não concebe – e até mesmo, exclui – o jovem do processo
dialógico, ignorando-o enquanto sujeito social, portador de direitos e, portanto, propositor de
mudanças.

Enquanto estação preparatória desses seres em formação para a sociedade, precisa ser consciente
do seu papel emancipatório a fim de transformar esses jovens em seres críticos, reflexivos e atuantes
no meio em que vivem, deixando de serem meros espectadores de tudo o que acontece às suas
próprias existências. Quem sabe dessa maneira, as tensões no espaço escolar diminuam e as
intenções dialoguem e coabitem os espaços.
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