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COTIDIANO ESCOLAR, 
O JOVEM E AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO

Rosana G. Lôbo Sahium1  

RESUMO: O tema juventude é recorrente no debate educacional, entretanto, 
em razão da complexidade social que o envolve, não se encontra historicamente 
superado, exigindo investigações que ampliem a compreensão que se tem do 
jovem, de sua participação e de seu lugar social na sociedade brasileira e mais 
precisamente no universo escolar. Ao considerar a escola como uma das agên-
cias socializadoras, faz-se necessário um olhar mais atento às relações que se 
estabelecem no cotidiano escolar, os sentidos ou as representações que daí 
emergem. Neste sentido este artigo busca levantar alguns aspectos a respei-
to dos sujeitos jovens, suas manifestações, ou formas de expressões, em sua 
relação com a escola. E ainda levantar algumas considerações a respeito da 
escola, enquanto agência formadora e socializadora em seus descompassos 
e ambiguidades. Pois percebe-se que o ambiente escolar e as relações que ali 
se estabelecem são determinantes na ampliação ou limitação, na efi cácia ou na 
inefi cácia da ação educativa e da própria relação do jovem com o saber. Assim 
este artigo busca contribuir para possíveis refl exões acerca da realidade das 
nossas escolas públicas, e o desafi o que se impõe na formação dos jovens.

Quando o ser humano passa a se colocar novas interrogações, a pe-
dagogia e a escola também têm de se interrogar de forma diferente.                            

Juarez Dayrell

INTRODUÇÃO

 Trazer para o campo das investigações a relação do jovem com a escola 
é um grande desafi o e ao mesmo tempo uma tarefa que se impõe como neces-
sária e premente. A juventude e sua relação com a escola tem sido alvo dos mais 
calorosos debates, numa tendência que prevalece acusações mútuas, da escola 
que atribui ao jovem a irresponsabilidade e desinteresse e por parte deste que vê 
a escola como um espaço distante e desvinculado de seus interesses, de rotinas 
quase sempre enfadonhas. Tanto este caráter hedonista e irresponsável que se 
atribui ao jovem, quanto as defi ciências atribuídas à escola, que tem sido, muitas 
vezes, acusada de não levar em conta a condição juvenil, devem ser analisadas, 
como resultados de uma conjuntura mais ampla num contexto social determi-
nante.
 Neste sentido é que Dayrell (2007) afi rma que a relação da juventude 
com a escola não se explica em si mesma: o problema não se reduz apenas ao 
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jovem ou à escola como as análises lineares tendem a conceber, mas explica-se 
sim pelas mudanças profundas por que passa a sociedade que afetam direta-
mente tanto as instituições como as socializações das novas gerações. Assim 
este autor sugere como ponto de partida a compreensão das práticas e símbolos 
juvenis como manifestação da juventude e expressão das mutações ocorridas 
nos processos de socialização. Propõe assim uma refl exão dos sujeitos jovens, 
sendo que é a escola que deve ser repensada para responder aos desafi os que 
se apresentam pela juventude.
 Tendo como pano de fundo o cenário de uma sociedade ocidental, glo-
balizada, busco confrontar alguns pressupostos identifi cados hoje, sobre esta 
relação, com aquilo que é expresso de diversas formas pelo jovem. 
 Vivemos num momento de profundas mudanças, de desconstruções, e 
de contínuas ressignifi cações, uma vez que no tempo atual convivemos com o 
efêmero, o transitório, o inconstante. E o jovem nesse contexto tem sua própria 
forma de assimilar, responder e se adaptar às novas circunstâncias e deman-
das internas e externas, criando seus próprios códigos, linguagens, formas de 
expressão, formas de socialização. O que, muitas vezes, refl ete-se de forma 
especial no contexto escolar.
 Muitas representações e expressões juvenis podem ser interpretadas a 
partir do seu cotidiano, de um olhar de fora para dentro, mas também de dentro 
para fora.

As linguagens são mais que meios de comunicação a propósito da rea-
lidade. São instrumentos para a sua construção. Diferentes linguagens 
criam e expressam diferentes realidades. A linguagem da sociologia da 
vida cotidiana deve ser uma linguagem informada pelas retóricas so-
ciais observadas- e não se perde nada em as observar o mais natura-
listicamente possível-, tendo embora em conta que a própria realidade 
apresenta aspectos distintos segundo como e de onde a olhe. Cada 
um desses aspectos é uma forma ou fi gura ou morfe que a realidade 
toma. O conhecimento é um processo de trans-formação, de trans-fi -
guração, de meta-morfose da realidade (PAIS, 2003, p.19).

 Neste sentido a fala do jovem, suas descrições, expressões são de certa 
forma suas reconstruções, revelando pistas da realidade construída por ele, ou 
seja, sua representação.

O AMBIENTE ESCOLAR

 Ao pensar na situação escolar brasileira, vemos que vários foram os estu-
dos e pesquisas realizados com o propósito de identifi car e propor soluções para 
um cenário educacional que ainda se confi gura como defi ciente ou inefi ciente no 
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cumprimento de seu propósito. Principalmente ao reconhecer os resultados ou a 
falta deles. 
 Primeiramente, é interessante notar que ao “observar” o ambiente escolar 
de algumas escolas públicas no Brasil através dos olhares de alguns teóricos e 
pesquisadores, pode-se identifi car peculiaridades que são comuns nas diversas 
escolas brasileiras. E ao descreverem algumas destas realidades, é como se 
descrevessem a realidade de outras tantas. E percorrendo nesse interior esco-
lar ou no seu cotidiano é possível aproximar-se mais do universo simbólico que 
representa os processos de identifi cação do jovem com a escola. Ou seja, as 
representações construídas por eles a respeito desta instituição.
 Quando Pais (2008) apresenta as “escolas do diabo”, como foram desig-
nadas por alguns professores portugueses as escolas de risco, pois, associadas 
à imagem da violência, nota-se que a maioria destas é frequentada por jovens 
provenientes de bairros degradados, com predominância de famílias ciganas e 
africanas.
 Pais (2008) nos lembra que aliados às evidências que saltam aos olhos 
nestas circunstâncias, como a da indisciplina, por exemplo, temos outros fatores 
menos evidentes, porém, não menos importantes como: a incapacidade dos pais 
de  educar convenientemente, o que se constitui em realidades sociologicamen-
te problemáticas; a própria recusa de alguns professores  em lecionar nestas es-
colas, optando por ambientes mais sossegados; assim como associar os alunos 
com tais características diretamente à “fonte de problemas “o que o autor chama 
de  violência da presunção.
 Mesmo sendo esta, a descrição de uma escola europeia, em que a ques-
tão do multiculturalismo é bastante evidente e os confl itos mais acirrados, é pos-
sível identifi car em escolas brasileiras tendências muito similares. Preconceitos, 
e estereótipos estão presentes nos discursos e também nas atitudes, de forma 
implícita ou explícita, pois se tornaram conceitos e preconceitos já sedimentados 
no imaginário social. 
 Relacionar indisciplina, fracasso escolar e violência aos alunos negros 
e pobres já é uma tendência há muito arraigada no interior de nossas escolas. 
Muitas vezes, a parte é tomada pelo todo, numa generalização que, não raras 
vezes, leva a prognósticos antecipados de descrédito pelos professores em re-
lação às reais possibilidades e potencialidades dos alunos. 
 Outros professores, não atentos às carências dos alunos inadaptados, 
fazem vista grossa comprometendo assim a comunicação ou as possibilidades 
educativas que deveriam acontecer em ambientes de interações, cooperação e 
partilha como Pacheco (apud, Pais,2008) propõe que seja a escola, porém, ela 
mesma afi rma; “Sabemos que não é bem assim. As escolas são, quase sempre, 
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espaços de solidão”.
 Um dos principais atributos da escola como agência formadora é se es-
tabelecer como instância que favoreça essa socialização imprescindível no pro-
cesso educativo e na formação dos alunos. Espaço de trocas de experimenta-
ções sociais, de possibilidades criadoras e criativas e um espaço que antes de 
tudo os reconheçam.
 Durand e Furini, (2001) chamam atenção para a importância que os jo-
vens atribuem às interações sociais entre eles, e deles com os educadores, re-
forçando a importância do grupo de pares, da sociabilidade nos processos de 
formação humana dos jovens, apontando para a necessidade de estimulá-la e 
valorizá-la enquanto dimensão educativa. Do ponto de vista dos jovens, os edu-
cadores signifi cam um contato com o mundo adulto baseado no diálogo, e o 
compromisso e envolvimento dos educadores, assim como a sociabilidade exis-
tente no cotidiano são um dos poucos pilares de impacto positivo para os jovens.
Porém, os educadores tanto podem interferir para limitar como para ampliar essa 
dimensão da sociabilidade e o desenvolvimento das ações educativas. O que 
dependerá em grande medida das concepções que possuem a respeito dos jo-
vens e da forma como os enxergam, pois sua forma de se relacionar com os 
jovens e até de educá-los é em grande parte determinada pela forma como os 
concebe. (DAYRELL; LEÃO; REIS, 2001)
 Uma das posições presentes no campo das políticas educativas apre-
sentada por Pais (2008), e que vale a pena ressaltar, é que o sistema de ensino 
não se mostra capaz de comunicar com culturas diferentes do seu padrão “nor-
mal”. Assim para os defensores desta posição a integração escolar depende da 
capacidade de adaptação dos jovens ao padrão normatizado. E a escola nor-
teada pelo princípio da igualdade de oportunidades, muitas vezes, trata os alu-
nos como diferentes quando deviam ser tratados como iguais e os tratam como 
iguais quando eles gostariam de serem compreendidos em suas diferenças.

A afi rmação da identidade requer reconhecimento por parte dos de-
mais. Existir também quer dizer ser percebido e reconhecido como 
distinto. Quanto mais negado, ignorado ou reprimido se é, mais ne-
cessário se torna afi rmar a existência- para os outros e para si mesmo 
(PAIS, 2008, p.17).

 Considerando que a escola insere-se numa sociedade de economia capi-
talista e políticas neoliberais, nota-se um movimento característico de exclusão 
e de parcos investimentos em políticas públicas. Uma política educacional que 
prevê a democratização de acesso às escolas tem também resultado na massi-
fi cação, desencadeando estruturas educacionais cada vez mais precárias.
 Peregrino (2003) assegura que este cenário de hegemonia neoliberal 
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aprofunda ou intensifi ca o vazio institucional relacionado à crise de legitimidade 
do papel da escola. Pois, ao mesmo tempo em que a escola não pode mais ser 
vista como espaço possibilitador de ascensão social, tampouco as forças pro-
gressistas tem sido capazes de elaborar ou desenhar um projeto para esta insti-
tuição. Paradoxalmente, a escola desempenha um papel fundamental no âmbito 
das políticas neoliberais, como descreve a autora:

(...) caberia à escola legitimar as formas degradadas e precárias de 
inclusão econômica, assim como sua mais constante contrapartida: a 
exclusão social. A essa instituição estaria destinado, portanto, o papel 
de espaço fundamental de reprodução da nova desigualdade, marca-
da, no âmbito das políticas neoliberais, por espaços de sociabilida-
des distintas (e não só distintas, mas desiguais) (PEREGRINO, 2003, 
p.225).

 Discursos como estes são de certa forma legitimados quando se descre-
vem alguns quadros ou cenários escolares em especial das escolas direciona-
das às camadas populares. Escolas com estruturas precárias, funcionando à 
base de adaptações, lotada de alunos, na sua maioria sem bibliotecas, laborató-
rio, computadores, quadra de esportes, enfi m, um simulacro de escola. Que não 
educa nem ensina, mas que talvez cumpra um dos seus papéis fundamentais da 
escola que abriga classes populares: “a contenção dentro dos seus limites, de 
um contingente cada vez maior de jovens.” Como reforça Peregrino (2003).
 Mas apesar de tudo, a escola não é um lugar sem signifi cado, mas vai 
sendo preenchida pelos sentidos que lhes atribuem seus atores e que vão se 
confi gurando no interior da escola, através das recriações ou reelaborações do 
espaço escolar, a partir de referências externas.

O JOVEM NA ESCOLA

 Não há como negar as divergências culturais sociais e econômicas inter-
ferindo na relação do jovem com a escola. Nas famílias de camadas populares 
vê-se a resistência ao abandono da escola, bem como investimentos e sacrifí-
cios por parte dos pais, que muitas vezes veem nos estudos a única possibili-
dade de mobilidade social. Como pode também ser visto um grande número de 
jovens da mesma condição social, abandonando a escola por necessidade de 
trabalhar e por não vislumbrar uma carreira ou emprego garantidos pelo diploma. 
Enfi m, consideram que os sacrifícios de estudar nem sempre são devidamente 
recompensados, o que pode ser comprovado pela pesquisa realizada por Pais 
(2003).   
 A condição social, conquanto não possa ser um fator determinante do in-
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sucesso escolar, ou seu contrário, representa algumas limitações. Não há como 
desconsiderar o capital cultural acumulado, os itinerários culturais e de forma-
ção, presentes no cotidiano dos jovens de condição social mais elevada. 
 O acesso a bens culturais, estudos e cursos complementares, ambientes 
familiares estimuladores, possibilidades de viajar e frequentar ambientes diver-
sifi cados, não é a realidade da maioria dos jovens. Pelo contrário, os jovens das 
escolas públicas, raramente vão a cinemas, muitos nunca viajaram, e contam 
apenas com a formação escolar pública.  Os espaços de lazer são restritos e, 
muitas vezes, limitam-se a readaptações de estruturas inadequadas e empobre-
cidas. Todas estas limitações são reconhecidas na prática e os diferenciam em 
relação à formação e possibilidades futuras de inserção social.

A expansão da escolaridade e a progressiva retirada da criança e do 
jovem do mundo do trabalho criaram a imagem moderna da juventude, 
de tal forma que afi rmam alguns autores, “escolarização faz a juventu-
de” (FANFANI, 2000 apud SPOSITO, 2005, p.12). 

 Segundo Sposito (2005) com a expansão do acesso ao sistema de ensi-
no, especialmente ao ensino médio, esta nova geração de jovens tem incorpo-
rado a variável escolar em seu repertório de práticas e expectativas, estando, a 
escola, no centro de suas referências identifi catórias. Há, no entanto, uma ambi-
guidade, que ao mesmo tempo em que deposita confi ança na escola em relação 
ao projeto futuro, reconhece também a crise da mobilidade social, via escola.
 Outro aspecto já citado diz respeito ao processo de massifi cação da es-
cola pública, que a partir de sua “democratização” passa a receber um contin-
gente cada vez mais heterogêneo de alunos marcados pelo contexto de uma 
sociedade desigual, com altos índices de violência, que delimitam os horizontes 
possíveis de ação dos jovens na sua relação com a escola (Dayrell,2007).
 Para este autor ainda prevalece uma representação negativa e de pre-
conceito em relação ao jovem e uma vinculação dos jovens pobres e dos negros 
à violência e à ideia de risco, ou de classe perigosa.

Diante dessas representações e estigmas, o jovem tende a ser vis-
to na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabilidade, da 
desconfi ança, o que torna ainda mais difícil para a escola perceber 
quem ele é de fato, o que pensa e é capaz de fazer (DAYRELL, 2007, 
p. 1117).

 Ou seja, há uma tendência do não reconhecimento desse jovem que está 
representado na fi gura do aluno pela escola. É interessante ainda observar que 
a condição de aluno tem sido reforçada por uma lógica que extrapolou a institui-
ção escolar com a proliferação de atividades educativas extra escolares, “como 
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se não existisse outra forma de estabelecer relações, como se não existisse ou-
tra forma de estruturar atividades que não na forma escolar” (DAYRELL; LEÃO; 
BATISTA, 2007, Apud DAYRELL, 2007, p.1117). 
 Isto, porém não signifi ca o fortalecimento da instituição escolar que per-
deu seu monopólio cultural e ainda não consegue responder aos desafi os da 
inserção social dos jovens. Cabendo assim perguntar-se pelo papel e a função 
da escola e seu lugar na socialização dos jovens.
 Ao analisar a relação do jovem com a escola, é preciso identifi car também 
o que representa ou qual a relevância do saber, e do aprender para esse jovem 
ao que Bernard Charlot chama de “relação com o saber”. 
 Charlot (2000) propõe uma abordagem do ponto de vista da relação que 
o homem estabelece com o saber, levando em conta a característica antropo-
lógica, em que o homem torna-se homem na sua relação com os outros. E é a 
sua incompletude, seu desejo de saber, de poder, de ser, que o induz a desejar 
aprender.
 Busca-se aí compreender como se opera a conexão entre um sujeito e 
seu saber. Tal abordagem considera o aprender como um movimento interior 
que não pode existir sem o exterior, pois toda relação com o saber é também 
relação consigo, relação com o outro e com o mundo.  

Estudar a relação com o saber é estudar esse sujeito enquanto con-
frontado com a necessidade de aprender e a presença de “saber” no 
mundo. Assim sendo, não se pode deixar de considerar o sujeito ao 
estudar-se a educação. Mas nem por isso podemos esquecer que o 
sujeito da educação é um ser social (CHARLOT, 2000, p.34). 

 Espera-se que as instituições socializadoras dos jovens ofereçam-lhes 
condições adequadas ou necessárias para o desenvolvimento de relações signi-
fi cativas com os saberes que sejam relevantes para sua formação. É importante 
ainda saber; por que e para que o sujeito mobiliza-se para uma atividade intelec-
tual e como se dá a motivação para aprendizagem.
 Desta forma a escola, a família e outras instituições podem favorecer, ou 
tornar-se entraves no processo de formação, o que pode ser identifi cado a partir 
das diversas expressões dos jovens. 
 Segundo o mesmo autor, “Toda relação com o saber comporta, pois, uma 
dimensão relacional, que é parte integrante da dimensão identitária” (CHARLOT, 
2000, p.68). O aprender refere-se ou está ligado diretamente a construção de si 
mesmo, sua história, suas referências, suas expectativas e suas relações. Enfi m 
a criança e o adolescente aprendem para tornar-se “alguém”. 

Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de relações e processos 
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que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu sou quem 
é o mundo, quem são os outros. Esse sistema se elabora no próprio 
movimento através do qual eu me construo e sou construído pelos 
outros, esse movimento longo, complexo nunca completamente aca-
bado, que é chamado educação. (CHARLOT, 2000, p.53).

 Se levarmos em conta que o saber, o aprender faz parte do homem como 
característica ontológica, e se estabelecem em suas relações, devemos pensar 
que a formação também depende de diversas condições, fatores e ambientes 
que podem ou não favorecer ou possibilitar relações propícias ao aprender.
 Ao considerar o indivíduo que aprende como ponto de partida, destaca-
mos a importância da comunicação que se estabelece nessa relação uma vez 
que ela permite reconhecer, dar voz aos sujeitos.  
 Toda relação pressupõe comunicação, diálogo e linguagem, aspectos es-
tes reconhecidos por todos, mas muito negligenciado no processo educativo.  É 
preciso interpretar e buscar respostas para situações que, de certa forma, repre-
sentam ou evidenciam a efi ciência e também a defi ciência em algumas relações 
educativas, que esse jovem estabelece e que interferem em sua formação.  
 Para esse propósito, é imprescindível também a identifi cação desse jo-
vem no seu contexto. É possível que o descompasso entre as expectativas dos 
jovens e as perspectivas das instituições que o formam seja fruto do desconhe-
cimento de quem de fato é esse jovem.  Charlot (2005) reforça esta ideia como 
se segue: 

(...) em sua vida cotidiana fora da escola, os jovens têm práticas, re-
presentações, valores que a escola desconhece ou não reconhece, 
Consequentemente, a cultura que a escola lhes impõe não faz sentido 
para eles (CHARLOT, 2005, p.136).

 Reconhecer o jovem a partir das relações que estabelece ajudar-nos-á 
desvendar incompatibilidades ou desencontros, Identifi car esse aluno e o que 
o motiva a aprender, o que ele pensa e como pensa, permitirá aos professores 
adequar suas ações para uma relação pedagógica efi caz. É possível que o jo-
vem de hoje tenha características diferentes das que pensamos já conhecer, 
apenas pelo senso comum. Portanto, cabe aqui, perguntarmos a respeito desse 
sujeito e como ele tem se revelado nas relações escolares. 
Segundo Charlot (2000):

(...) a situação de aprendizado não é apenas marcada pelo local e pe-
las pessoas, mas também por um momento (...) em um momento de 
minha história, mas, também, em um momento de outras histórias; as 
da humanidade, da sociedade na qual eu vivo, do espaço no qual eu 
aprendo, das pessoas que estão encarregadas de  ensinar-me...Estão 
em jogo também relações com os outros e relações consigo próprio: 
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quem sou eu para os outros e para mim mesmo...Analisar esse ponto 
é trabalhar a relação com o saber enquanto relação identitária (CHAR-
LOT, 2000, p. 68).

 É importante, inclusive, saber sobre os elementos que têm infl uenciado 
e determinado, muitas vezes, a indiferença e a motivação em relação à escola. 
Charlot (2000) lembra-nos a importância ou a relevância da escola, do saber, no 
fortalecimento da autoestima, tão necessária na formação do indivíduo.

Sabe-se que o sucesso escolar produz um potente efeito de segurança 
e de reforço narcísico, enquanto que o fracasso causa grandes estra-
gos na relação consigo mesmo com como eventual consequência, a 
depressão, a droga, a violência inclusive a suicida (CHARLOT, 2000, 
p.72).

 Portanto, quando se propõe uma ação educativa efi caz, é preciso reco-
nhecer que esta efi cácia está diretamente ligada ao valor ou ao sentido que o 
sujeito atribui àquilo que aprende, o que nos leva a reconhecê-la como uma ação 
que sempre envolverá ou dependerá de elementos internos e externos ao sujei-
to, numa grande rede de inter e intra-relações.

Aprender é um movimento interior que não pode existir sem o exterior-
-reciprocamente, ensinar (ou formar) é uma ação que tem origem fora 
do sujeito, mas só pode ter êxito se encontrar (ou produzir) um movi-
mento interior no sujeito. (CHARLOT, 2001, p.26).

 A baixa qualidade de ensino e a inadequação da escola, de seus métodos 
e conteúdos, têm mantido a escola distante das expectativas e necessidades 
dos jovens. O que nos leva a considerar a partir da visão de Charlot que o insu-
cesso de muitos jovens na escola passa, não apenas, pela irresponsabilidade e 
o “desinteresse” do jovem, mas muito mais pela difi culdade de encontrar sentido 
no que se é ensinado. Ou então como se explicaria que um mesmo aluno tenha 
êxito em determinadas aprendizagens e não em outras? 
 Apesar da infi nidade de aspectos aí envolvidos, podemos ressaltar que 
se trata sim de uma teia de “relações”, e que o desejo propulsor do saber passa 
sempre pelo sentido, pelo valor atribuído a esse saber. E ao considerarmos os 
aspectos externos ao sujeito, sua relação com o outro e com o mundo, as pes-
soas, as instituições, enfi m, o meio social que o circunda, estamos considerando 
também seu papel e sua interferência nesse processo de formação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É possível assim constatar que o ambiente escolar e, em especial, os 
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educadores podem interferir tanto limitando como ampliando a possibilidade so-
cializadora e educativa da escola, e isto vai depender em grande parte da con-
cepção que estes possuem a respeito do jovem, e da forma como os vê. 
 Porém, percebe-se que, muitas vezes, na visão, representação ou ideo-
logia difundida na escola, integrar signifi ca adaptar-se a um modelo pré estabe-
lecido, a um padrão normatizado, limitando as possibilidades de participações 
diferenciadas, e não considerando as individualidades bem como as possibilida-
des efetivas de socialização.
 Além destes aspectos, em se tratando também de estrutura escolar, ou 
“no retrato da escola”, não são sem fundamento as inúmeras queixas e demais 
denúncias da precariedade, não só dos equipamentos, mas também do ensi-
no nas escolas direcionadas às camadas populares. Marcas de preconceitos, 
visões estereotipadas, em especial, dos alunos pobres, negros e com histórico 
de insucesso escolar, também são identifi cadas no cotidiano descrito por estes 
jovens.
 Neste sentido, consideramos que a relação do jovem com a escola envol-
ve muitas possibilidades de conexões e interpretações que devem ser analisa-
das nas narrativas e nos discursos com maior profundidade.
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