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Presenciamos hoje à expansão da escolarização para  grande parte dos jovens Brasileiros. Esta expansão, 

relativa aos níveis fundamental e  (principalmente) médio dos sistemas públicos de ensino, vem 

atingindo, basicamente, os jovens das camadas populares . O tipo particular de expansão que 

presenciamos ( não só de âmbito local mas referida a dimensões mundiais) tem trazido , para todos os 

envolvidos com a realização, a experimentação e a reflexão a respeito desta, questões que ainda não é 

possível responder. 

 

Segundo Fanfani, o que temos assistido, no processo de expansão das escolas, refere-se, 

na América Latina, à massificação dos sistemas de ensino. Ele corrobora nossa 

impressão de que esta expansão não se deu de maneira degradada apenas no Brasil, mas 

em todo o continente.  Em suas próprias palavras, 

 

“Em muitos casos, este crescimento quantitativo não é 

acompanhado por um aumento proporcional em recursos 

públicos investidos no setor. Muitas vezes ‘teve-se que 

fazer mais com menos’. É muito provável que a 

massificação tenha sido acompanhada de uma diminuição 

do gasto per capita , esticando ao máximo o rendimento 

de certas dimensões básicas da oferta, tais como recursos 

humanos, infraestrutura física, equipamento didático, 

etc..”1 

 
elementos básicos para apreendermos a forma com que a expansão da escolarização se deu no 

Brasil dos anos 90 

 

Dados do Mec, relativos ao ano de 1995, sobre o aparelhamento das escolas 

básicas no Brasil, indica que, para o segmento de 5a a 8a série, não há, ou são 
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considerados ruins : laboratório de ciências em 82,9% das escolas ; computadores em 

73,6% das escolas; auditório em 55,1% das escolas; equipamento esportivo em 37,7% 

das escolas; quadra de esportes em 30,9% das escolas; biblioteca em 32,7% das escolas 

. De acordo com os mesmos dados,  os únicos materiais  “universalizados” em nossas 

escolas (entendidos generosamente como universalizados aqueles onde a presença e a 

qualidade dos mesmos é aprovada em pelo menos 80% das escolas) são o quadro negro 

a tv e o vídeo2. Aqui, notamos, a escolarização vem prescindindo de equipamentos 

considerados fundamentais para qualquer processo de escolarização 

 

Defendemos a idéia de que vem se configurando, desde o início da década de 90, 

uma nova qualidade de seleção pela escola. Que não mais exclui (por reprovação direta 

ou por “evasão” induzida ) de seu espaço, aqueles para os quais estariam destinadas as 

formas mais degradadas de inclusão econômica, mas que vem se desenvolvendo, neste 

espaço, processos outros de incorporação dos alunos antes excluídos, e que agora são 

submetidos a um processo de escolarização extensiva, mais hierarquizada, e também 

mais degradada 3. 
                                                                                                                                                                          
1 Grifo nosso 
2 Dados do SAEB- Instalações, materiais e equipamentos- 1995) 
 
3Alguns eixos vem sendo apontados como importantes no entendimento do atual fenômeno de 

escolarização extensiva e degradada: aumento significativo do número de alunos nas escolas por 

conta da forma de dotação de verbas inauguradas pelo FUNDEF (as verbas por município são 

calculadas por número de alunos matriculados) , sem o concomitante aumento do montante das 

verbas ( sobre esta questão ver Davies, 1999). Por outro lado,  a manutenção do contingente 

aumentado de alunos em escolas de estrutura precária tem sido levado à cabo a partir de projetos 

(aceleração, ciclos, etc) que tem sido mais eficazes em evitar a reprovação, estabelecendo um 

fluxo mais contínuo de alunos por séries, do que de efetivamente, enfrentar a questão da 

qualidade do aprendizado produzido nas escolas da rede.  

Aquilo que nomearemos daqui para diante como processo de escolarização degradada, refere-se 

ao “novo” processo de escolarização que se inaugura a partir da expansão do número de vagas 

nos ensinos fundamental e médio, a partir da década de 90, e que se dá com  o agravamento das 

condições de escolarização das classes populares no Brasil, tornando-as ainda mais precárias. 

Tal precariedade pode ser constatada na medida em que percebemos que o aumento do número 

de alunos nos sistemas públicos escolares tem se dado sem o concomitante aumento 

proporcional no montante das verbas para o setor. Assim, tal forma de escolarização vem 

prescindindo de equipamentos escolares fundamentais, realizando-se com base na contratação 
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Para interpretar o fenômeno, Bourdieu nos auxilia, afirmando que  

 

“o processo de eliminação foi diferido e estendido no 

tempo e, por conseguinte, como que diluído na duração, a 

instituição é habitada, permanentemente, por excluídos 

potenciais que introduzem nela as contradições e os 

conflitos associados a uma escolaridade cujo único 

objetivo é ela mesma.” (...) “e, se fracassam, o que segue 

sendo seu destino mais provável, são votados a uma 

exclusão, sem dúvida, mais estigmatizante e mais total do 

que era no passado” (Bourdieu, e Champagne, 1992(in) 

Nogueira e Catani, 1999, p.221) 

 
Nas escolas assim configuradas, vem se aprofundando um vazio institucional, relacionado à crise da 

legitimidade de seu papel nas sociedades capitalistas, agudizado pela atual hegemonia de políticas de 

expansão degradada dos sistemas de ensino4. Ela não pode mais ser vista como espaço possibilitador de 

ascensão social . Ao mesmo tempo, dentro do quadro geral de sua crise, tampouco as forças progressistas 

ou críticas da sociedade têm sido capazes de elaborar , ou mesmo de traduzir ou desenhar um  projeto 

para esta instituição. 

 

Mas a crise de projetos para a escola não significa que a mesma não esteja desempenhando um papel no 

“desenho” das políticas atuais, que, em todo o mundo, e particularmente no Brasil, vêm tornando ainda 

mais agudo o problema das desigualdades econômicas, sociais e políticas. Paradoxalmente,  a escola 

passa, nesta situação, a ter um papel fundamental.  

 

A massificação: a escola precária e as formas degradadas de inclusão 

                                                                                                                                                                          
precária de profissionais, e de acordo com o últimos dados do SAEB, pela desqualificação dos 

conteúdos escolares. 
  
4 É necessário frisar que nem todas as instituições de ensino experimentam o mesmo destino 

desqualificador: ao sucateamento progressivo das escolas que abrigam as classes populares, corresponde 

um correlato incremento de nichos de excelência que continuarão a formar as classes hegemônicas. 

Portanto, à entrada das classes populares na escola corresponde uma hierarquização dos espaços 

institucionais que marcarão as diversas posições destinadas aos sujeitos em nossa sociedade desigual. 
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Neste quadro, à escola caberia legitimar as formas degradadas e precárias de inclusão 

econômica, assim como sua mais constante contrapartida: a exclusão social. A esta 

instituição estaria destinado, portanto, o papel de espaço fundamental de reprodução da 

nova desigualdade, marcada( também no âmbito das políticas que franqueiam o acesso à 

escola, mas não aos benefícios antes trazidos pela escolarização), por espaços de 

sociabilidades distintas  , onde  

 

“o estamento dos excluídos reproduz, degradadas, as formas 

próprias, conspícuas do outro estamento; o tênis de qualidade 

inferior do adolescente pobre reproduz o tênis sofisticado do 

adolescente rico. Faz do mundo do excluído um mundo 

mimético, de formas que ganham vida no lugar da substância” 

(Martins, 1997,p.36).  

 

A escola que abriga as classes populares aparentemente vem se constituindo nisto: uma 

escola mimética : com professores trabalhando em regime de contratação precária5, na 

maioria dos casos sem bibliotecas, laboratórios, computadores, quadras de esportes, 

auditórios; sem merendeiras em número suficiente para atender a demanda, sem 

inspetores ou agentes de secretaria. 

 

 Uma escola de precaríssima estrutura, funcionando na base da subcontratação, lotada 

de alunos, não é uma escola. É simulacro de escola. Não educa e nem ensina: contém. 

Talvez esse um dos papéis fundamentais da escola que abriga as classes populares hoje: 

a contenção, dentro de seus limites, de um contingente cada vez maior de jovens.  

 

 
A democratização: possibilidade aberta pela entrada das classes populares na escola 

 

Porém, não podemos nos esquecer, a reivindicação de expansão do acesso de crianças e 

jovens das classes populares à escola tem sido uma bandeira das classes populares em 

                                                           
5 Dos 30.000 que fazem parte da rede municipal de ensino, só no Rio de Janeiro, há 12.000 contratados 
precariamente em regime de dupla regência ( diga-se de passagem, sem os quais a rede de escolas não 
funcionaria). No Estado do Rio a situação é ainda mais precária, envolvendo a solução para a ausência 
crônica de professores efetivos na rede, a redução do número de aulas em discipplinas fundamentais no 
Ensino Médio. 
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seus movimentos pela expansão dos direitos referentes aos equipamentos públicos, 

movimento esse que teve na primeira metade da década de 80 seu momento de maior 

vigor6.  

 
E se é verdade que a expansão em curso não vem atendendo `aquilo que condicionava o fulcro mesmo 

das reivindicações populares por educação ( quais sejam, o acesso ao conhecimento historicamente 

acumulado pela humanidade, a possibilidade de integração dos jovens no campo do trabalho, a 

qualificação profissional, abrindo possibilidades de ascensão social para as maiorias subalternas) , 

massificando o processo através de uma escolarização estendida no tempo , degradada nos meios, e que 

carece de sentido para a maioria dos envolvidos, é igualmente verdade que  as escolas públicas nunca 

estiveram tão “cheias de classes populares”. Nunca estiveram, portanto, tão cheias da “razão” peculiar 

professada por essas classes, de suas referências culturais, de seus valores  e de suas crenças.  

 

Entendemos que as práticas escolares e suas contradições, movimentam-se, estas 

também, sobre um campo de tensões: entre os inúmeros limites desencadeados pela 

expansão da escolarização, produzindo uma “nova” experiência de escolarização, ao 

mesmo tempo estendida no tempo e degradada na qualidade; e as inegáveis e imensas 

possibilidades abertas por uma escola repleta de crianças e jovens originários das 

classes populares , trazendo para dentro desta suas referências culturais muitas vezes 

dissonantes, seus valores por vezes divergentes, sua lógica alternativa, realizando, 

dentro de uma escola “esvaziada” , uma verdadeira disputa  por sentidos para esta 

instituição. 

 

Jean-Louis Derouet7 faz uma distinção entre o processo de massificação em curso nas 

instituições escolares e a democratização das mesmas reivindicada nas bandeiras dos 

movimentos sociais. Para este autor, trata-se de, sem recusar o avanço conseguido com 

a entrada na escola de segmentos sociais antes excluídos dela, buscar formas de fundar 

novos sentidos  para esta instituição que movimenta-se, hoje, sobre um impasse: Como 

realizar a expansão dos sistemas de ensino ( na tensão entre a democratização dos 

sistemas e a massificação dos mesmos) sem produzir, ao mesmo tempo, o esvaziamento 

da instituição escolar? Ou por outra, como franquear o acesso à uma instituição que 

fundamenta seu “valor” e sua “qualidade” ( especialmente nas sociedades capitalistas 
                                                           
6 Ver estudos de Spósito, A ilusão fecunda : a luta dos trabalhadores pela escola. SP, Hucitec, 1993 e  
Campos , Rogério Cunha, A luta dos trabalhadores pela escola, SP, Loyola, 1989. 
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ocidentais) na possibilidade de distribuir de maneira desigual o capital simbólico que 

detém ?  Como fazê-lo sem antes interrogar a lógica que a legitima? Quais a vozes 

capazes de realizar esta interrogação? 

 

O grupo mais atingido pela massificação da escola: os jovens pobres. 

 

Fanfani nos auxilia , com o seguinte argumento:  a escolarização “cria juventude” , na 

medida em que contribui muito para a construção destes novos sujeitos sociais 8. Mas 

aqui seriam necessárias  aprofundarmos algumas considerações. Se é verdade que  

“Juventude” pode ser definida por sua condição liminar em relação à sociedade onde se 

inscreve ( a “emancipacão” parcial do campo de sociabilidade da família, e as buscas de 

inscrição em outros espaços, grupos, instituições preferenciais de produção de 

sociabilidade), a afirmação dessa condição, porém, não dá conta de “definir” o 

“fenômeno”.  

 

Em sociedades de agudas desigualdades como as nossas, as condições de inscrição dos 

grupos juvenis em grupos, espaços ou instituições capazes de socializá-los (ou, na 

melhor das hipóteses de produzir, na interação com eles, formas outras de sociabilidade) 

estão desigualmente dispostas para os diferentes grupos sociais.  

 

A escola é uma destas instituições  , e a pergunta que devemos nos fazer é : se a 

escola “cria” juventude , então o acesso desigual a essa instituição, a escola, “cria” 

possibilidades  desiguais de experimentação da condição juvenil. E mais: as 

desigualdades entre as escolas produz, dentro da clivagem fundamental (jovens “com” e 

“sem” escola) , ainda outros matizes. 

 

Invertendo o raciocínio, caberia-nos perguntar: como a escola contribui para este 

processo ( de produção desigual de juventudes) no Brasil? Contribuindo, como afirmam 

análises simplificadas, com a “exclusão” da juventude pobre de seus espaços, ou, ao 

                                                                                                                                                                          
7 Derouet, Jean-Louis, A sociologia das desigualdades em educação posta à prova pela Segunda 
explosão escolar : deslocamento dos questionamentos e reinício da crítica, Revista brasileira de educação 
número 21, 2002. 
8 Fanfani, Emilio Tenti, “ Culturas jovens e cultura escolar” , Documento apresentado no Seminário “ 
Escola jovem: um novo olhar sobre o ensino médio” . Organizado pelo Ministério da Educação. 
Secretaria de educação média e Tecnológica. Coordenação geral de ensino médio. Brasília, de 7 a 9 de 
junho de 2000. 
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contrário, interditando ou esvaziando DENTRO da escola, os mecanismos múltiplos de 

expressão e de participação juvenis?  

 

A noção de moratória: a juventude como relação social em sociedades 

desiguais 

 
Partindo do princípio Bourdiano de que as práticas e produções simbólicas legitimadas são uma 

construção da sociedade, e que portanto as noções  e categorias “essencializadas” e “naturalizadas” pelo 

senso comum  devem ser permanentemente postas em causa, e apontando ainda ser esse o caso da noção 

de juventude , Mário Margulis e Marcelo Urresti 9 põem em ação uma série de noções e categorias, que 

em suas RELAÇÕES, tensionam a noção de juventude ampliando sua compreensão. 

 

São dois os usos mais comuns da noção de juventude citados pelos autores, e 

que dão espaço para as maiores críticas: em primeiro lugar, seu uso iminentemente 

estatístico, aglutinando, sob a mesma categoria etária , conjuntos de sujeitos sociais, tão 

heterogêneos em sua configuração, a ponto de não possuírem em comum mais do que o 

período próximo de nascimento. 

 

Em segundo lugar, temos críticas àqueles estudos de extração culturalista que , 

buscando descrever a forma com que circulam os modelos “impostos” 

hegemonicamente, acabam por deixar de lado aquilo que os (mesmo desigualmente 

posicionados) diversos grupos juvenis efetivamente elaboram e expressam. Com isso 

deixam de lado a possibilidade de perceber as diferentes maneiras de ser jovem nos 

diferentes setores sociais, assim como as diferentes maneiras de expressá-la. 

 

 Tais usos da noção de juventude acabam por corroborar “cientificamente” , 

mitos e produções ideológicas que circulam nos espaços sociais, e que acabam por 

identificar “o jovem” com um grupo particular destes. Como afirma Cecília 

Braslawsky, “o mito da juventude homogênea consiste em identificar todos os jovens 

com alguns deles” . Neste processo de identificação induzido , criamos as condições que 

legitimam, por um lado a extensão da juventude para uns, aliado à recusa desta mesma 

condição para outros.10 

                                                           
9  Margulis, Mário e Urresti, Marcelo. La Juventud es más que una palabra : ensaios sobre cultura e 
juventud. Buenos Aires, Biblos, 1996. 
10 Neste âmbito , são fundamentais, para nós, as considerações de Martins “Sobre o modo capitalista de 
pensar” . Aqui, é a reprodução do Capital que põe em movimento uma série de ações, que se lidas apenas 
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E aqui, caberia-nos perguntar: qual o processo que, na aparente homogeneização da 

juventude, em verdade não cessa de garantir possibilidades desiguais de uso da mesma? 

 
Operando com as relações entre: moratória social e moratória vital, capital energético e capital 

simbólico, valor de uso e valor de troca, condições juvenis e juvenilidade como estado, os autores nos 

propõem uma inversão fundamental, ajudando-nos a compreender as desigualdades implícitas na noção 

de juventude: 

 

Moratória vital e moratória social. 

 

Para eles, há uma espécie de base material, fundamento concreto da juventude. Este 

fundamento é a sua cronologia ( objetiva, pré-social , pré-biológica, física). Esta 

cronologia, porém existe em sociedade. Está, portanto, investida de uma “forma”  

sócio-cultural ( valorativa, estética). E é “vestida” desta forma, que a juventude se faz 

“visível”.  

 

O composto resultante é o corpo do jovem. Que não é feito “só” de cronologia, pois, 

esta, desprovida de expressão valorativa, sem cultura, é materialidade bruta, estatística. 

Por outro lado, esse corpo não pode ser visto apenas como “livre”  expressão de cultura, 

porque cultura sem “cronologia” – base material -  é vazia; simbolismo autóctone, 

culturalismo. 

 

Os autores avançam sobre esse aparente impasse, propondo que pensemos a juventude 

como um período da vida em que se está de posse de um   excedente temporal , tendo 

                                                                                                                                                                          
em seus efeitos, como fenômenos sociais estanques, ou ainda como dicotomias do real, correm o risco de 
esconder a unidade da forma que as produziu . São esses efeitos, que legitimados por algumas concepções  
sociológicas, opõem : temporalidades ( novo e arcaico / lentidão e rapidez); espacialidades (rural/ urbano , 
asfalto/ favela); gêneros; etnias e até faixas etárias. Esta operação esconde que por detrás das dicotomias 
e oposições fundam-se as contradições, postas em ação pelo modelo de produção . O mesmo mecanismo 
que exclui grandes contingentes de trabalhadores do processo de trabalho, produz sua inclusão no 
mecanismo de reprodução ampliada do capital. O mesmo processo que produz os chamados “resíduos” do 
capitalismo, insere-os nos complexos processos de valorização de seus opostos.  
 No campo das relações sociais, são os “arcaicos”, os “lentos”, os “favelados”, que valorizam e 
justificam a qualidade de seus opostos. A condição para esta valorização, é que estas oposições sejam 
vistas como condições naturais dos sujeitos, e não como imputações .Algumas instituições da sociedade 
ocupam-se de legitimar as operações acima descritas, travestindo as desigualdades em diferenças. Como é 
sabido, a escola é uma destas instituições. Nossa pergunta , neste trabalho, refere-se exatamante à busca 
de compreensão das formas com que a escola, em especial, contribui para a legitimação de determinadas 
formas de exercício da condição juvenil, negando ao mesmo tempo a emergência de outras formas. 
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“mais possibilidade de ser jovem todo aquele que possua este capital temporal como 

condição geral”. A este excedente, disponibilidade para a vida, os autores chamarão 

moratória vital.11 

 

Como já foi apontado, porém, esta potencialidade “energética” se realiza nas relações 

sociais. Ela se manifesta na sociedade, e ao manifestar-se, sofre “mutação”. Aqui, o 

exercício das possibilidades abertas pela moratória vital, esse excedente temporal e 

energético, vê alteradas sua capacidade de expressão e de realização, dependendo da 

posição social que se ocupe 12.  

 

“ por sobre esta moratória , haverá de aparecer diferenças 

sociais e culturais no modo de ser jovem , dependendo de cada 

classe e também das lutas pelo monopólio de sua definição 

legítima, que implica a estética que se supõe  esta haverá de se 

revestir, os signos exteriores com que se fará representar” ( 

Margulis e Urresti, 1996, p.20) 

 

O significado disso, é que não apenas as diferentes expressões juvenis serão objeto de 

processos diversos de legitimação  e de hierarquização que as posicionarão em escala, 

de acordo com os espaços sociais de onde emanam, como também, a possibilidade 

mesma de expressão por parte dos jovens estará condicionada á posição social que 

ocupam. Estamos falando, aqui, de jovens com desiguais direitos de fazer uso e 

expressão de sua condição juvenil. Jovens sem direito à juventude. 

 

Moratória vital  é aqui capital energético , valor de uso. É sobre esta que se 

desenvolve o valor de troca  “ Isto é, a linguagem social que compatibiliza esta 

diferença energética num signo ( capital simbólico) que permite sua intercambialidade, 

em uma abstração que permitindo, por sua vez, uma particular distribuição social, por 

classe, desse capital, em que jogam os interesses do “mercado” (Margulis e Urresti, 

1996, p.23).  

 

                                                           
11 Manheim faz referência a este potencial, fazendo uso da noção de reserva vital. Mannheim, Karl, O 
problema da juventude na sociedade moderna (in) Britto, Sulamita de, Sociologia da juventude I, RJ, 
Zahar, 1968. 
12 Para os autores, este exercício também está na dependência do gênero e da etnia de que se faz parte. 
Não será possível , porém, incorporarmos, neste trabalho, tais dimensões. 
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A possibilidade de apropriação desse capital simbólico, está referida a uma outra 

“reserva”, essa de caráter social, uma espécie de “crédito” que a sociedade, através de 

sua rede de instituições, oferece a alguns jovens13 . A esse crédito social, de caráter 

formativo, que garante, por hipótese, a reprodução da sociedade, Margulis e Urresti dão 

o nome de moratória social.  

 

 “ Essa energia vital própria da moratória muda de expressão : 

o capital energético se converte em outra coisa, se mobiliza 

com outra lógica, aparecendo como crédito social, uma massa 

de tempo futuro , não investido, disponível  de maneira 

diferencial segundo a classe social. Aqui é onde aparece a 

importância das transições que articulam a moratória social 

pelas quais se define a juventude que é o ponto de entrada pelo 

qual normalmente  se opta na bibliografia especializada. Aí se 

pode notar claramente como se dá a passagem do crédito 

energético ao crédito social, e ao tomar a definição de seu 

objeto exclusivamente deste último, isto é, já objetivado 

socialmente, se aceita implicitamente o prejuízo social que este 

traz incorporado, caindo na ideologia que rege a produção 

dominante de “ juventude” “ . (Margulis e Urresti, 1996, p.23) 

 
Resta-nos perguntar: como a análise das relação entre moratória vital e moratória social pode nos ajudar 

nos estudos sobre as relações entre juventude e escola? Ou, para radicalizarmos  a afirmação de Fanfani , 

caberia-nos perguntar: em que medida escolarização “cria” juventude? 

 

Mudanças no horizonte: expansão da escolarização sem extensão de crédito social 

para jovens pobres 

 

                                                           
13 A oferta mais ou menos generalizada deste crédito varia com o grau de desigualdade da sociedade. 
Quanto mais desigual é a sociedade, mais restrita é a “distribuição”  deste crédito social. “Diante disso, 
sociedade de classes, diferenças econômicas, sociais, políticas, étnicas, raciais, migratórias, marcam 
profundas desigualdades na distribuição de recursos, com a qual a natureza mesma da condição de 
jovem em cada setor social se altera. É nesse sentido que Silvia Sigal afirma que, na América Latina, 
diferente da Europa onde seria mais ampla, a “ juventude”  está quase que reservada para os setores 
médio e alto, que podem ascender à educação superior e ‘a moratória em toda plenitude do termo” 
(Marguls e Urresti, 1996, p,14) 
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Com a necessidade de extensão da qualificação para o trabalho, estende-se também o 

período de escolarização dos jovens. Ao mesmo tempo, a entrada prematura no mundo 

do trabalho, torna-se difícil, em tempos de escassez de emprego. 

 

“ Em conseqüência, o desemprego e a qualificação tendem, 

cada um por seu lado, a expandir o período de transição da 

juventude. A vida adulta “ atrasa”  com a moratória 

prolongada, também para os setores populares.”  (Margulis e 

Urresti, 1996, p.15) 

 

Mas, nas palavras dos autores, este não é tempo livre desejado, destinado à fruição, ou à 

formação. É tempo de parada forçada nas atividades. Tempo constituído de culpa, 

frustração, impotência e sofrimento. Esta extensão pode não significar, portanto, 

distribuição igualitária de “crédito social” entre os jovens numa mesma sociedade.  

 

Spósito (1994) nos mostra que a população jovem pobre é a parcela mais rapidamente 

atingida pela recessão e pela ausência de desenvolvimento social. Segundo a autora, 

apesar da diminuição da população de 0-19 anos no país nos últimos anos, a maior 

concentração de extratos de crianças e jovens localiza-se nos setores desprivilegiados14. 

A isso acrescente-se a juvenilização da população economicamente ativa observada a 

partir dos anos 70, e os índices de não emprego, relativamente superiores entre 

adolescentes e jovens no conjunto mais amplo dos desempregados. 

 

A equação se completa, o círculo se fecha: à entrada prematura dos jovens pobres no 

mundo do trabalho ( relação permanentemente descontínua , em que o trabalho consiste 

em buscar emprego) corresponde uma relação igualmente episódica e descontínua com 

a escola. A condenação ao subemprego é um dos resultados dessa equação . O 

empobrecimento da experiência de escolarização,  outra. 

 

A partir destas considerações, podemos afirmar, a expansão da escolarização não vem 

criando, de maneira imediata, possibilidades de extensão de “crédito social”. Não vem 

expandindo a Moratória social, como condição de exercício de juventude.  

                                                           
14 Dados da Fundação SEADE (in) Spósito, Marilia, Violência coletiva, jovens e educação : dimensões do  
 
conflito social na cidade, Cadernos ANPED, n.7, 1994. 
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Porém, as disputas pela legitimidade das expressões e formas de vida dos jovens 

pobres passam também pela escola. E se é verdade que a expansão da escolarização não 

garante extensão de crédito social aos “novos”  habitantes da escola, é igualmente 

verdade que “estar” na escola é passo fundamental para a conquista deste “crédito”. 

 

A entrada de um contingente cada vez mais amplo de jovens originários das 

classes populares nos sistemas públicos de ensino, mesmo no marco da forma 

massificada com que vem se realizando a expansão dos sistemas, anuncia uma 

importante possibilidade para a efetiva democratização da escola : é que essas 

desqualificações, reestruturações e hierarquizações nas formas de escolarização, não são 

imputadas aos sujeitos (no nosso caso, os jovens em situação de escolarização precária) 

mas vividas de maneiras contraditórias e ambíguas  , potencializando resistências, 

críticas e reflexões por parte daqueles que as experimentam.  

 

A forma com que os jovens experimentam a degradação das condições de 

escolarização, a experiência desta forma “ de estar”  numa escola que deve cavar todos 

os dias as condições necessárias para o seu funcionamento, essa que tem sido chamada 

por muitos de “escolarização sem sentido”, esta experiência de escolarização, é a 

matriz dos embates cotidianos que nos permitem perceber, na escola que se desfaz, os 

germes mais tênues de uma possível escola, “recriada” pelo olhar dos jovens que nela 

habitam. 
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