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Resenhas

CARRANO, Paulo César Rodrigues.

Juventudes e cidades educadoras.

Petrópolis: Vozes, 2003, 180p.

O livro Juventudes e cidades edu-

cadoras é uma obra que convida à re-

flexão. Recusando a docilização dos

corpos, o disciplinamento arbitrário, a

uniformidade e a passividade implíci-

tos na categoria aluno, o autor busca

realçar, em sua abordagem sobre os jo-

vens, exatamente aquilo que escapa ao

controle institucional: a possibilidade

de reconhecer os jovens como sujeitos

de conhecimento e de ação.

Mas essa não é a única recusa

perpetrada pelo autor. Ele também

tensiona a “naturalidade” com que

identificamos a escola com o educati-

vo. Ele “pula o muro” da escola e con-

sidera a própria cidade como espaço

educativo. Institui, assim, dois novos

sujeitos no processo educativo: os jo-

vens e a cidade.

Posicionando as práticas educati-

vas na tensão dialética “entre as forças

de conservação e as forças de transfor-

mação do homem e suas circunstâncias

de vida” (p. 15), afirma que educativa é

a resistência ao que se busca “confor-

mar”. Educativa é a configuração das

transformações possíveis das circuns-

tâncias que delimitam a vida. Educati-

vas são as relações sociais. Educativo é

o espaço onde elas se produzem e se

inscrevem: a cidade, como possível “es-

fera educacional ampliada que se pro-

cessa na heterogeneidade de espaços

sociais praticados” (p. 16).

Mas por quê a cidade como espa-

ço educativo? Porque a cidade é um

produto material, em relação com ou-

tros elementos materiais (os homens

inclusive), que lhe dão forma, função e

sentido social. Sem ser mero reflexo das

estruturas sociais, as cidades são ex-

pressões concretas de cada conjunto

histórico, no qual uma sociedade se es-

pecifica. Como espaços sociais pratica-

dos, construídos, elas são, ao mesmo

tempo, estrutura e superestrutura. Espa-

ço de produção e também de reprodução

das condições de sua manutenção.

 Nesse sentido, as cidades são

também espaços de criação. Na repro-

dução das condições materiais e sim-

bólicas de produção cotidiana da vida

nas cidades, reproduzem-se também as

inúmeras contradições engendradas nes-

se processo. Engendra-se aquilo que

José de Souza Martins nomeia como “o

imponderável”: anúncio e possibilida-

de de configuração de novas práticas.

“Para além do texto visível da raciona-

lidade urbanística”,1 insinua-se um ou-

tro texto: composto pelas práticas con-

cretas dos habitantes das cidades. Para

Carrano, exatamente nesse confronto

situa-se a potencialidade da dimensão

educativa das cidades. O espaço é uma

relação social, material e simbolica-

mente construído, praticado e legitima-

do. Essas trocas no espaço praticado,

porém, não se dão como fluxos livres.

Recuperando Bourdieu, Carrano nos

lembra que se é verdade que os agentes

apreendem ativamente o mundo (so-

cial), é também verdade que as possibi-

lidades de apreensão estão delimitadas

por coações estruturais. O que Carrano

busca evidenciar, portanto, é que, se o

espaço é uma relação social, praticar a

cidade configura-se numa prática edu-

cativa. E que a pedagogia desse proces-

so objetiva sempre as possibilidades de

apreensão ativa dos agentes, delimita-

das por coações estruturais (mais ou

menos duradouras).

 Mas, como já afirmamos, nesse

livro a cidade não é o único sujeito. A

cidade se faz sujeito educativo, na rela-

ção com um grupo particular de habi-

tantes (na verdade, mais praticantes

do que propriamente “habitantes”): os

jovens.

O que é juventude, segundo o au-

tor? É noção histórica e socialmente

produzida. Os jovens não se constituem

em classes sociais ou em grupos homo-

gêneos. São agregados sociais com ca-

racterísticas continuamente flutuantes.

1 Martins, José de Souza. Exclusão

social e a nova desigualdade, São Paulo:

Paulus, 1997, p. 21.
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Poderíamos definir juventude

como um estado de liminaridade social,

produzido com base na busca de auto-

nomia, num mundo social cujas normas,

regras e valores não foram completa-

mente assimilados ou recusados. Exata-

mente por isso, os jovens tenderiam a

incorporar determinado potencial para a

mudança – condição essa determinada

não por qualquer “essência” relacionada

ao grupo, mas pela posição liminar que

ocupam no “mundo social”.

Na trilha do italiano Alberto

Melucci, Carrano reconhece o caráter

relacional da condição juvenil, relação

que aglutina algumas características

fundamentais, no tempo presente. Den-

tre elas: a orientação para o futuro; a

produção de linguagens (provisórias e

variáveis) com as quais se identificam

e enviam sinais perante ao exterior; e as

relações marcadas pela desterritorializa-

ção do espaço, produzindo-se, em con-

trapartida, uma espécie de nomadismo

urbano dos indivíduos, em espaços es-

pecíficos, e em geral por tempo relati-

vamente breve.

Na redefinição da dimensão espa-

ço-temporal, redefine-se o relaciona-

mento com o grupo. Aqui, “os funda-

mentos da nova solidariedade juvenil

não se encontra na adesão ao já dado,

mas na capacidade e na responsabilida-

de de escolher” (p. 118).

Como tendência, afirma-se a

individuação do social e a hipersociali-

zação da experiência individual. Aqui

suas experiências concretas são labora-

tórios de inovações (não projetadas

mas praticadas). Para o jovem, portan-

to, o fundamental não é a construção do

futuro, mas a experimentação do senti-

do da mudança presente.

Como praticantes do mundo, os

jovens interpretam e expressam suas

concepções em contextos determina-

dos. Essas elaborações (culturais) as-

sim como as formas de expressá-las

(numa linguagem), são sempre híbri-

das, sincréticas, “de fronteira”. Expres-

são da condição liminar (portanto

“fronteiriça”) dos grupos que as produ-

zem e professam. Essas práticas são

ainda produtoras e produtos da com-

plexidade social das cidades contempo-

râneas: território privilegiado da ação

social da juventude.

Na relação entre os jovens e a ci-

dade, há momentos potencializadores

das práticas de apropriação, de inter-

pretação e de intervenção no espaço.

Há, portanto, momentos de particular

potencial educativo na relação entre os

sujeito tratados. Quais são esses mo-

mentos? Os momentos de lazer. E por

que esses momentos? Em primeiro lu-

gar, porque são vividos pelos jovens

como momentos de “afrouxamento”

das coerções morais a eles impostas.

São vividos mais intensamente como

períodos de “moratória moral”, ainda

que sejam percebidos pelos “adultos”

(gestores morais desses grupos) com

desconfiança. Esses momentos são de

grande importância, não só para os gru-

pos que os vivem, mas também para

aqueles interessados em sua análise.

Por um lado, o afrouxamento das

pressões coercitivas sobre os grupos

juvenis permite que o grupo “volte-se

para si”, para a experimentação de va-

lores e pressupostos. Por outro lado, as

práticas de lazer na cidade são práticas

de experienciação da cidade. Práticas

de aprender/apreender espaços cheios

de linguagens e signos e que implicam

passagens e interdições. Confrontos e

encontros. Diálogos, monólogos e si-

lêncios. Que implicam ainda, e funda-

mentalmente, processos de aprender e

produzir conhecimento novo, com base

nos sujeitos envolvidos nessa nova (e

inovadora) relação pedagógica.

Por fim, Carrano não confronta

apenas os novos sujeitos envolvidos na

relação de aprendizagem. Busca tam-

bém elementos para a compreensão

dos efeitos da relação sobre um de seus

termos: os grupos juvenis. E um dos

efeitos fundamentais das práticas de

lazer na cidade para esses grupos cons-

titui-se na possibilidade de construção

de identidades grupais e individuais.

Essa construção é, portanto, um dos

principais efeitos identificados pelo

autor, como produto da relação pedagó-

gica entre os grupos juvenis e a cidade.

É importante ressaltar que o con-

ceito de identidade é interpelado em

sua estabilidade, sendo tal estabilidade

identitária refutada por sua relação

com os rígidos parâmetros estabeleci-

dos pela modernidade ocidental: entre

o normal e o patológico, entre civiliza-

ção e barbárie, entre razão e loucura.

Busca-se questionar o caráter fixo que

o uso corrente da noção de identidade

implica. O autor, mais do que fixar

identidades na discussão sobre os jo-

vens e as cidade, reconhece as configu-

rações dos processos de identificação

como processos de busca ativa, nas

quais a consciência e o aprendizado das

possibilidades de escolha têm um papel

fundamental.

Acionada nos processos de iden-

tificação, a busca ativa não ocorre sem

problemas. Ao contrário, o excesso de

possibilidades de escolha, a escassez do

tempo (curto, premido por tantas e tão

díspares opções); e a precariedade das

condições materiais da maioria da po-

pulação não entram em sintonia com a

imensa sedução de ofertas (principal-

mente as de consumo). Seus efeitos

possíveis? Frustração, patologia.

Numa dinâmica delicada e perigo-

sa como um “fio de navalha”, o “eu”

relacional e móvel se redefine continua-

mente, como resposta a uma dinâmica

social que exige dos sujeitos (no caso,

os jovens) uma multiplicidade de lin-

guagens e de relações, para que identi-

dades se produzam. Essa busca

identitária ativa do sujeito nas múlti-

plas redes tecidas no cotidiano das ci-

dades se constitui num processo de

aprendizagem em direção à autonomia.

O risco acontece, na possibilidade

de perda da unidade do sujeito diante
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da multiplicidade de papéis reivindica-

dos pela dinâmica social. Alguns efei-

tos: perda de autonomia, patologia indi-

vidual e coletiva, marginalização.

Carrano é um autor ousado! Faz

de sua reflexão a afirmação da necessá-

ria e urgente ampliação do horizonte de

visibilidade do jovem, como sujeito de

aprendizagem. Amplia, portanto, nossa

capacidade de compreendê-lo como su-

jeito de mudança. Amplia ainda os es-

paços possíveis para as práticas educa-

tivas, ao mesmo tempo em que as torna

infinitamente múltiplas e complexas no

espaço da cidade. Afirma ainda o coti-

diano como o espaço/tempo da realiza-

ção da relação. Por fim (ainda que não

seja esse seu objeto de discussão),

aponta a necessidade de políticas públi-

cas democráticas de juventude como a

mediação possível nas relações entre os

sujeitos envolvidos nas práticas

educativas.

Um trabalho ousado é aquele que

não se furta ao diálogo. Esse não é exce-

ção. A ampliação das possibilidades de

compreensão das práticas educativas

presentes na relação entre juventudes e

cidades educadoras nos instiga a radicali-

zar as novas possibilidades apontadas

pelo autor. Nos provocam a pensar no-

vas questões que alimentem o tema.

Mônica Peregrino

Professora da Faculdade de

Formação de Professores

da UERJ e doutoranda em

educação da UFF

PAIVA, Edil Vasconcellos e PAIXÃO,

Lea Pinheiro. PABAEE (1956-

1964): a americanização do ensino

elementar? Niterói: EdUFF, 2002.

O livro PABAEE (1956-1964) é

produto de uma pesquisa desenvolvida

pelas autoras, visando reconstituir his-

toricamente a implantação e o desen-

volvimento do PABAEE (Programa de

Assistência Brasileiro-Americana ao

Ensino Elementar), resultante de acordo

assinado entre o Brasil e os Estados

Unidos, em junho de 1956, tendo por

objetivo central a melhoria do ensino

elementar brasileiro.

A necessidade de firmar esse acor-

do surgiu da análise da situação do ensi-

no primário, nos anos 1950: altos índi-

ces de evasão e repetência, elevado

número de professores leigos e utiliza-

ção de material didático que não con-

tribuía para o processo de escolariza-

ção. O “fracasso” da escola primária

brasileira foi atribuído à baixa qualifi-

cação do corpo docente. Nesse sentido,

a estratégia entendida como mais ade-

quada para a melhoria dos índices de es-

colarização primária era o investimento

na formação do professor primário.

A implantação do PABAEE acon-

teceu em todo o Brasil, mas as autoras

analisaram, de forma mais detalhada, sua

presença no estado de Minas Gerais.

No projeto de desenvolvimento das

propostas de melhoria da qualificação

do corpo docente do ensino primário, as

escolas normais foram naturalmente

identificadas como locus privilegiado de

implantação de ações para a melhoria do

ensino primário. Considerando essa es-

tratégia, o Instituto de Educação de Mi-

nas Gerais foi eleito como a instituição-

chave para a avaliação das novas

propostas pedagógicas.

Com o objetivo de analisar o sig-

nificado das ações implementadas, as

autoras apresentam, no primeiro capí-

tulo, “O PABAEE no contexto minei-

ro”, os debates político e pedagógico

sobre o acordo, que aconteceram na so-

ciedade mineira. No capítulo seguinte,

“A perspectiva dos americanos”, mos-

tra o entendimento norte-americano so-

bre o significado de suas ações em um

contexto estrangeiro e as formas de

atuação dos “especialistas” com os téc-

nicos e os professores brasileiros. No

capítulo três, “Na implantação, a escola

normal como prioridade”, as autoras

examinam o processo de implantação

do programa de qualificação do profes-

sor primário, que atingiu diretamente as

escolas normais: O capítulo quatro,

“Os cursos de aperfeiçoamento de pro-

fessores”, trata dessa proposta inserida

no programa de qualificação. O capítulo

cinco, “Ampliação de objetivos e ten-

sões no Governo Goulart”, analisa os

debates provocados pela iniciativa, nes-

se período marcado pelas reformas po-

pulares. O cuidado e o rigor com a re-

constituição história permitem que as

autoras apresentem uma análise segura

sobre o significado do acordo técnico

norte-americano para o ensino primário

nos anos 1950/1960, destacando a

perspectiva tecnicista que dominava as

reformas inseridas no acordo de colabo-

ração técnica, de um lado, e as preocu-

pações mais culturais que caracteriza-

ram a pesquisa sobre educação

desenvolvidas no âmbito do Instituto

Nacional de Pesquisas Pedagógicas.

Esse é o conteúdo do capítulo seis, fi-

nal: “O PABAEE na história do ensino

primário: puxando alguns fios”. É váli-

do lembrar que o acordo de assistência

técnica americana ao ensino primário

foi assinado em meio ao debate nacio-

nalista que dominava o cenário nacio-

nal, tanto no campo da política institu-

cionalizada como no campo das idéias.

A presença estrangeira, particularmente

norte-americana, nos destinos da nação

brasileira estava sendo insistentemente

questionada e era visível a existência de

uma oposição às propostas de “coope-

ração técnica”.

As autoras mostram, de forma

cuidadosa e consistente, todo o esforço

realizado, pelos coordenadores ameri-

canos e brasileiros, para o convenci-

mento e a coesão em torno de uma acei-

tação nacional das iniciativas de

“cooperação técnica”. Por sua vez, a

introdução do PABAEE no contexto

social e pedagógico mineiro foi acom-
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panhada, também, de investimentos

realizados no campo da organização

político-institucional e no campo da

instituição pedagógica, com os objeti-

vos de conquistar convencer e buscar

consenso em torno da proposta.

A análise de Paiva e Paixão sinali-

za que, apesar de todo esforço de afir-

mação do significado e da importância

da “cooperação técnica” proposta pelo

PABAEE, seus coordenadores não con-

seguiram impedir movimentos, organi-

zados ou não, de reação ao mesmo. A

resistência não aconteceu, porém, so-

mente no enfrentamento ideológico e

nas esferas de decisão político-adminis-

trativo, em particular na Assembléia

Legislativa e em setores da Secretaria de

Estado de Educação de Minas Gerais.

Aconteceu, também, entre professores

e especialistas em educação, de forma

subjacente, interna e profunda, inserida

na dinâmica da vida cotidiana do Insti-

tuto de Educação. Professores, pais e

alunos, ao se posicionarem publicamen-

te contra as propostas de reformas na

organização do Instituto, contribuíram

para a não concretização das mudanças

como estas tinham sido indicadas.

As alternativas apresentadas pela

“cooperação técnica” e o encaminha-

mento das ações pedagógicas desconhe-

ciam a trajetória, a rotina e os compro-

missos da escola pública brasileira. Ao

mesmo tempo, a crítica feita à formação

dos professores do ensino primário

atingiam diretamente os profissionais

do Instituto de Educação que tinham

formado os então atuais professores do

ensino primário, gerando uma profunda

insatisfação desses profissionais.

O trabalho de Paiva e Paixão traz

uma importante contribuição não ape-

nas para a história da educação brasilei-

ra, bem como para uma reflexão sobre o

processo de produção do conhecimento

em educação. No que diz respeito à

questão da história da educação, ao re-

constituir a implantação e o desenvolvi-

mento do PABAEE, as autoras

explicitam o significado social e educa-

cional atribuído a esse programa pelos

diferentes sujeitos envolvidos. Mostra-

ram o entendimento que os patrocina-

dores, proponentes, articuladores e

coordenadores tinham do acordo. Mos-

tram também as negociações e o con-

vencimento que acompanham a imple-

mentação de qualquer nova proposta.

Da mesma forma, investigam a presen-

ça dos especialistas em educação e do-

centes no processo de implantação de

novas estratégias para a melhoria do en-

sino primário. Foi claramente mostrada

a postura de reação e de resistência do

corpo docente às novas sugestões de

qualificação do professor do ensino pri-

mário. Reação e resistência que nasce-

ram muito mais da perspectiva tecnicis-

ta da proposta do PABAEE que

enfatizava a formação docente, com

base no estudo de métodos e técnicas,

do que de uma resistência ao novo.

A perspectiva tecnicista marca,

na análise de Paiva e Paixão, os objeti-

vos e as ações apresentadas pelo

PABAEE. Os documentos do acordo,

ao salientar em que a melhoria do ensi-

no primário se daria pela qualificação

dos professores que formavam os pro-

fessores que atuavam diretamente nas

salas de aula, sugerem que essas ações

de qualificação envolvam o estudo, a

pesquisa e a criação de alternativas téc-

nico-metodológicas de práticas pedagó-

gicas, bem como a utilização de recur-

sos audiovisuais como condições

capazes de promover a aprendizagem.

Nessa preocupação com a formação

dos professores, o PABAEE promoveu

a realização de cursos de aperfeiçoa-

mento e especialização, com o apoio

do INEP e de outras instâncias do go-

verno brasileiro, assim como de diver-

sos docentes de instituições americanas

de ensino.

A análise apresentada mostra que

a compreensão que os coordenadores

do programa tinham do “fracasso” da

escola começava e terminava nas ques-

tões técnico-metodológicas. A ênfase

das sugestões e das alternativas estava

na criação de tecnologias de ensino,

partindo de elementos fornecidos pela

psicologia da aprendizagem. O

PABAEE não considerava, em nenhum

momento, o contexto sociocultural no

qual estavam inseridos as escolas pri-

márias, seus professores e seus alunos.

Com relação à produção do co-

nhecimento em educação, entendo que

o livro PABAEE (1956-1964): a ameri-

canização do ensino elementar? atende

de forma plena as exigências acadêmico-

científicas. Atualmente, a investigação

sobre o real tem sido realizada com

base em horizontes epistemológicos e

procedimentos metodológicos alternati-

vos que tratam o cotidiano da ação hu-

mana em sua forma mais bruta, como

ele aparece ao pesquisador, com uma

opção explícita pela negação do modelo

tradicional de ciência. Nesse sentido,

um aspecto do livro que, no meu enten-

dimento, merece um destaque especial é

o rigor acadêmico que as autoras tive-

ram ao reconstituir a história da im-

plantação do PABAEE. Os dados cole-

tados na pesquisa sinalizam a

complexidade das relações sociais en-

volvidas no processo de implantação e

desenvolvimento do mesmo.

As pesquisadoras, preocupadas

em não realizar uma leitura simplista

das informações recolhidas, apresen-

tam uma análise sustentada por docu-

mentos e por referências teóricas do

processo cotidiano de implantação e

desenvolvimento do programa. Mas,

mais do que isso, de forma consistente,

mostram os procedimentos e as inicia-

tivas de implantação do PABAEE e os

embates nesse processo não somente

em termos políticos, mais amplos, mas

no espaço mais difícil para o conheci-

mento da realidade humana e social: o

espaço imediato da ação e da decisão.

Elas chegaram até os docentes do Insti-

tuto de Educação, até o espaço do de-

bate pedagógico, para argumentar, mais
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uma vez, que o PABAEE desencadeou

um processo que foi constituído, basi-

camente, pela busca incessante de con-

sensos, mas definido, principalmente,

por muitos dissensos.

Siomara Borba

Professora Adjunta da Faculdade

de Educação da Universidade do

Estado do Rio de Janeiro.

E-mail : siomara@infolink.com.br

SPOSITO, Marília Pontes (org.).

Juventude e escolarização (1980-

1998). Brasília: INEP/MEC, 2002,

317p. (Série Estado do Conheci-

mento nº 7)

 Um mergulho em busca do apro-

fundamento da discussão sobre o tema

da juventude na educação é o norte

desse estudo, que abarca cerca de 4,4%

do total das teses e dissertações produ-

zidas na área da educação, tomando

como referência os catálogos de teses

de programas de pós-graduação em

educação e o CD-ROM da Associação

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa

em Educação (ANPEd), no período de

1980 a 1998. É fruto do trabalho de um

grupo de pesquisadores originários de

diferentes instituições, sob a coordena-

ção geral de Marília Sposito (USP e

Ação Educativa), com apoio da

FAPESP, do CNPq e do INEP. A pes-

quisa privilegia como recorte o campo

da sociologia, embora incorpore os es-

tudos fundamentados no campo da psi-

cologia, considerando a expressiva pro-

dução discente na área.

Sposito inicia a obra com o artigo

“O estado do conhecimento sobre ju-

ventude e educação”, no qual expõe os

caminhos investigativos utilizados para

tematizar a juventude como categoria

sociológica, no campo da educação. De

pronto, deixa claro que os esforços para

a compreensão nessa categoria sejam de

difícil configuração, pois os critérios

que a constituem, enquanto sujeitos,

são de ordem histórica e cultural (p. 7).

Faz, para tanto, uma revisão exaustiva

de vários autores, dentre eles Pais,

Dubet, Donfut, Salem, Melucci,

Peralva e Viana, que se destacaram por

indicar que a juventude, como categoria

sociológica, está imbricada por uma

tensão indissolúvel entre a idéia de fase

ou ciclo de vida, com contornos

socioculturais e modos de inserção na

organização estrutural da sociedade. O

referencial teórico produzido por

Sposito permite, portanto, perceber a

polissemia como questão inerente à in-

vestigação sobre juventude, enfatizando

a busca pela compreensão dos modos

de ser da juventude existente. A autora

explicita, a seguir, os dados e os crité-

rios adotados para a produção teórica

do estudo que identificou, analisou e

descreveu, num conjunto de cerca de

332 dissertações e 55 teses, e anexa ta-

bela relativa à distribuição das mesmas

por orientadores.

Os autores dos artigos seguintes

examinam de modo mais específico os

sete eixos articuladores da produção,

os percursos investigativos, suas orien-

tações metodológicas, atributos positi-

vos e lacunas. O estudo sobre “Aspec-

tos psicossociais dos adolescentes”,

realizado por Maria Cecília Cortez C.

Souza (USP), abre o conjunto centrado

na análise da produção acadêmica que

privilegiou o diálogo com a psicologia

da educação, especialmente a partir da

década de 1980, representando 19,7%

dos temas encontrados nas teses e dis-

sertações. Essa produção enfatiza o

exame dos aspectos psicossociais do

comportamento dos adolescentes, en-

volvendo valores, julgamento moral,

capacidade crítica, sexualidade, repre-

sentações, drogas, relações familiares,

gênero e identidade.

A relação do jovem com a escola-

rização é detidamente recuperada nos

três artigos seguintes, que abordam res-

pectivamente a perspectiva do aluno do

ensino fundamental e médio e a experi-

ência do aluno da educação básica e de

estudantes universitários que trabalham

(jovens no ensino superior). O artigo

“Juventude e escola”, de Juarez Dayrell

(UFMG), analisa os resultados da ação

escolar do ponto de vista dos jovens. O

avanço dos estudos nesse campo tem

apontado para a compreensão das cul-

turas juvenis, embora o autor destaque

a pouca tematização da categoria socio-

lógica da juventude na pesquisa educa-

cional. Neles, prevalece os aspectos es-

tritamente pedagógicos, reduzindo o

jovem à condição de aluno, sem consi-

derar as múltiplas dimensões da expe-

riência escolar e sem problematizar o jo-

vem no espaço urbano e indicar as

práticas educativas para além da escola.

Em “Jovens no mundo do traba-

lho e escola”, Maria Carla Corrochano

(doutoranda da USP) e Marilena

Nakano (da Fundação Santo André) re-

velam como a partir da década de 1980/

1990, os estudos do campo trabalho-

educação vão influenciar o alargamento

do olhar sobre a juventude trabalhadora

para além do espaço escolar, incorpo-

rando, fundamentalmente, a dimensão

do trabalho nas análises sobre a escola,

especialmente as de nível médio, no

bojo da política educacional e da nova

LDB. Indica ainda a profunda ausência

de estudos sobre o jovem desempregado

no Brasil (como ele vive e suas ocupa-

ções no mercado informal, por exemplo).

Em “Estudantes universitários”,

Paulo César Rodrigues Carrano (UFF)

destaca a concentração de estudos sobre

o tema na década de 1980, possivelmen-

te pela busca de compreensão dos efei-

tos da Reforma Universitária que provo-

cou a ampliação da oferta de ensino

superior privado, sobretudo noturno, e

alterou as formas de acesso por meio de

mudanças nos exames vestibulares, além

da forte presença dos debates em torno

da autonomia universitária no contexto

de redemocratização da sociedade brasi-
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leira. As teses e dissertações enfocam o

aluno, jovem trabalhador, seu ingresso no

ensino superior noturno, a expansão da

oferta, a evasão nos cursos, as trajetórias

escolares e as escolhas profissionais do

estudante. Carrano expõe, na apreensão

dos trabalhos, a hipertrofia da categoria

juventude, quando muito apreendendo o

jovem a uma provisória identidade estu-

dantil. Os trabalhos privilegiam, em sua

maioria, o estudo das situações presentes

num quadro de democratização da uni-

versidade, enfatizando o estudante das

camadas populares e camadas médias

emergentes.

Tomando como foco o Estatuto

da Criança e do Adolescente (ECA),

nos anos de 1990, e os trabalhos volta-

dos para o exame dos jovens outsiders,

ou seja, aqueles que vivem em extrema

condição de pobreza e acirrados pro-

cessos de exclusão, Ana Paula de Oli-

veira Corti (mestranda da UFSCar)

produz o artigo “Adolescentes em pro-

cesso de exclusão social”. Segundo a

autora, o interesse dos pesquisadores

que desenvolveram teses e dissertações

passam a centrar-se, então, na faixa

etária anterior à maioridade, conforme

marca o recorte legislativo, o que traz

como novo vocabulário político

identificador as denominações “meni-

nos e meninas de rua” e cria outras la-

cunas na produção do conhecimento.

Em “Jovens e participação políti-

ca”, Paulo César Rodrigues Carrano

(UFF) analisa as teses e dissertações

agrupadas na categoria participação

política do jovem estudante e da socia-

lização política e cidadania. Destaca-

se, nesse campo, a maior tradição dos

estudos sociológicos sobre juventude,

voltados para os processos de mobili-

zação social e ação política dos jovens.

Por último, Marília Pontes

Sposito (USP) e Ana Paula de Oliveira

Corti (mestranda da UFSCar) dão rele-

vo aos “Temas emergentes”, dando voz

aos poucos estudos sobre a juventude e

sua relação com a violência escolar; a

influência da mídia escrita e televisiva

sobre a adolescência e, por último, a

nova presença dos grupos juvenis e seu

papel atuante e mobilizador do ponto

de vista cultural.

De fato, como o título da publica-

ção expressa, o estado de conhecimen-

to realiza uma fecunda investigação so-

bre a juventude e sua interface com os

processos de escolarização. O amplo

mapeamento dos estudos permite pen-

sar projetivamente e abre novas possi-

bilidades para a compreensão da ma-

neira pela qual os indivíduos constroem

sua socialização, como os atores se so-

cializam e se constituem como sujeitos,

em função das experiências vividas, am-

pliando o sentido do educativo. Essa

obra, em síntese, constitui-se em fonte

de pesquisa e reflexão por parte dos

educadores e pesquisadores interessa-

dos em desenvolver estudos no campo

da juventude e sua relação com a esco-

larização.
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A pluralidade viva

da lingüística brasileira

A lingüística é um campo de in-

vestigação que se firmou como ciência

autônoma no início do século XX, e

sua “certidão de nascimento” é o livro

Curso de lingüística geral, publicado

em 1916, compilação póstuma dos en-

sinamentos do suíço Ferdinand de

Saussure (1857-1913). As conseqüên-

cias dessa publicação foram enormes.

Com base nas formulações de

Saussure, desenvolveu-se uma escola

de pensamento, o chamado estrutura-

lismo, que se estendeu para fora da lin-

güística e conquistou adeptos na antro-

pologia, na psicanálise, na psicologia e

na filosofia. Desses primórdios até os

dias de hoje, a lingüística sofreu inú-

meras reformulações epistemológicas,

ramificou-se em diversas escolas teóri-

cas e metodológicas, até se tornar a

ciência humana com a maior vocação

para a interdisciplinaridade – o que se

verifica nos próprios nomes das novas

áreas de investigação, surgidas dentro

do campo maior da lingüística: socio-

lingüística, psicolingüística, pragmáti-

ca lingüística, lingüística cognitiva, an-

tropologia lingüística, sociologia da

linguagem, lingüística computacional

etc. Na psicanálise, o estruturalismo se

firmou com a escola fundada por

Jacques Lacan (1901-1981), que tirou

proveito de forma original e criativa

dos postulados saussurianos.

Com isso, a abordagem dos fenô-

menos da linguagem humana ganhou

status de atividade científica e se liber-

tou das amarras normativo-prescritivas

impostas pela milenar doutrina grama-

tical tradicional, fundada no mundo

grego no século III a.C. e que consti-

tuiu, durante dois milênios e meio, o

único corpo conceitual disponível para

o estudo das línguas. Refletindo a orga-

nização social do período histórico em

que foi elaborada, a gramática tradicio-

nal é essencialmente aristocrática: des-

preza a língua falada (considerada “caó-

tica” e “corrupta”) e se concentra

exclusivamente na língua escrita dos

grandes autores do passado, canoniza-

dos como “modelos a imitar”. Tudo o

que foge desse uso restrito e

minoritário da linguagem é lançado na

lata de lixo do “erro”; se uma dada pala-

vra ou construção sintática não aparece

na obra dos “clássicos” é porque está

“errada” ou simplesmente “não existe”.
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Apesar da revolução epistemoló-

gica provocada pelo surgimento da lin-

güística moderna, o peso da tradição

gramatical é muito grande e até hoje a

visão que predomina acerca da língua,

no senso comum, é aquela que divide

as manifestações lingüísticas em “cer-

tas” e “erradas”, atrelando-as, quase

sempre, a juízos de valor moral ou,

pior, às próprias capacidades

cognitivas dos falantes das formas con-

sideradas “erradas”. Quem não conse-

gue falar o português “certo” é “igno-

rante”, “atrasado”, “primitivo”, e já

houve mesmo um gramático brasileiro

que atribuiu o suposto problema ao

“psiquismo inferior” das classes so-

ciais desprestigiadas.

Com matizes mais ou menos

acentuados, essa visão pré-científica da

linguagem é veiculada regularmente

nos meios de comunicação de massa,

sobretudo na imprensa escrita. Ao con-

trário do que acontece na abordagem

de outros fenômenos, em que se recor-

re à explicação e à opinião de especia-

listas, quando o assunto é língua o jor-

nalista se julga dispensado dessa

consulta e profere seu próprio julga-

mento acerca do fato abordado. Quan-

do muito, escora seus veredictos na ve-

lha doutrina gramatical tradicional.

De tudo isso surge uma situação

paradoxal: ao lado de uma ciência lin-

güística extremamente dinâmica e em

constante renovação de seus aparatos

teóricos e metodológicos (uma ciência

que tem no Brasil centros de investiga-

ção de excelência reconhecida interna-

cionalmente), temos uma ideologia lin-

güística arcaica, impregnada de

superstições e, sobretudo, entranhada-

mente preconceituosa. Basta comparar

o que se estampa nos jornais e revistas

acerca de física, química, biologia, psi-

cologia etc. com o que ali aparece pu-

blicado a respeito de língua, ensino de

língua, variação lingüística etc. No pri-

meiro caso, a ciência de ponta. No se-

gundo, um obscurantismo dogmático.

Quem sabe a publicação do livro

Conversas com lingüistas ajude a dissi-

par ao menos um pouco dessa névoa

obscurantista que, infelizmente, ainda

envolve a sociedade brasileira no que

diz respeito aos fatos de língua. Os de-

poimentos ali recolhidos oferecem um

panorama muito atual da diversidade e

da dinamicidade da ciência lingüística

no país. Os 18 lingüistas entrevistados

se filiam às mais diferentes áreas espe-

cíficas de atuação (fonética e fonologia,

análise do discurso, semântica, sintaxe,

sociolingüística, lingüística aplicada

etc.) e também a distintas escolas teóri-

cas (formalistas, funcionalistas,

sociocognitivistas). Os organizadores da

obra, Antônio Carlos Xavier e Suzana

Cortez, procuraram entrevistar profes-

sores-pesquisadores com mais de 20

anos de atuação na área.

Todos os entrevistados responde-

ram as mesmas dez perguntas: Que é

língua? Qual a relação entre língua,

linguagem e sociedade? Há vínculos

necessários entre língua, pensamento e

cultura? A linguagem tem sujeito? Que

é lingüística? A lingüística é ciência?

Para que serve a lingüística? A lingüís-

tica tem algum compromisso necessá-

rio com a educação? Como a lingüísti-

ca se insere na pós-modernidade?

Quais os desafios para a lingüística no

século XXI?

As diferenças (às vezes radicais)

entre as respostas dadas mostra a plu-

ralidade de pontos de vista, a saudável

multiplicidade de recortes epistemoló-

gicos existentes dentro dessa área de

conhecimento. Um claro exemplo está

nas respostas à primeira pergunta: O

que é língua? Aparecem definições de

língua como “atividade trabalho”,

“meio de comunicação”, “multissistema

governado por um dispositivo

sociocognitivo”, “complexa realidade

semiótica”, “condensação de todas as

experiências históricas de uma dada

comunidade”, “produto de um trabalho

social e histórico”, “capacidade biológi-

ca, inata à espécie humana”, “domínio

público de construção simbólica e

interativa do mundo”, “fenômeno so-

cial por excelência, vinculado a um ter-

ritório e a uma população”, entre ou-

tras. Cada uma delas sintetiza o

conjunto de filiações teóricas e de posi-

ções filosóficas de cada entrevistado.

Vale observar que a multiplicida-

de de filiações teóricas não correspon-

de a uma multiplicidade de filiações

institucionais. Os 18 entrevistados se

distribuem num total de apenas seis

universidades, sendo que metade dos

lingüistas têm vínculos com a

UNICAMP. As outras universidades

são a USP (2), a UFPR (2), a UFPE

(2), a UFRJ (1) e a UFJF (1). Se é ver-

dade que a UNICAMP representa hoje,

no Brasil, o pólo mais ativo da pesqui-

sa lingüística, causa estranheza a au-

sência de nomes importantes vincula-

dos a outras instituições – como a

UNESP, a PUC, a UFRGS, a UFMG, a

UFBA, a UnB, entre outras –, onde

também se têm desenvolvido uma lin-

güística teórica e aplicada de alta quali-

dade. Essas ausências podem ser

explicadas pelas vicissitudes inerentes

à organização de uma obra coletiva

como essa. De todo modo, esperemos

que elas sejam compensadas, no futu-

ro, com a publicação de outros volu-

mes que venham a dar seqüência a essa

oportuna iniciativa.
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