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Resumo 

 
O presente trabalho discute o aumento da permanência dos jovens brasileiros em instituições educacionais, intensificado 
contemporaneamente, com ingresso cada vez mais precoce e permanência mais prolongada. Neste trabalho, de cunho teórico, nos propomos 

a contribuir com o tema tendo como referência compreensões sobre processos de ensinar e aprender à luz do enfoque histórico-cultural em 

psicologia. As concepções de juventude, constituição do sujeito e educação permitem compreender que programas de contraturno escolar 
podem se configurar como prática de confinamento da juventude, com caráter assistencialista e ocupacional. Mas por outro lado, instituições 

educativas ainda se apresentam como importantes espaços ofertados aos jovens: são lugares de encontros, de relações com outros e de 

constituição de sujeitos. A ampliação do tempo escolar pode ser lida e investida, por conseguinte, como um direito e uma potência na 
produção de múltiplas e novas subjetividades.  

 

Palavras-chave: jornada escolar; Psicologia Histórico-cultural; jovens; educação. 

 

Abstract 

 
The present work discusses the increase in the hours spent by Brazilian youngsters in educational institutions, contemporarily intensifies, 

with increasingly early entry and longer permanence. In this theoretical work, we propose to contribute to the topic having as reference 

understandings of the processes of teaching and learning in light of the historic-cultural focus in Psychology. The concepts of youth, 
constitution of the subject, and education allow us to understand that After School Programs may turn into a confinement practice of 

youngsters, with a welfare and occupational nature. On the other hand, educational institutions are still presented as important spaces offered 

to the youth: they are meeting places, as well as places of relations with others and constitution of subjects. The extension of the school hours 
may be understood and invested, as a consequence, as a right and a potential for the production of multiple and new subjectivities. 

 

Keywords: school hours; Historic-cultural Psychology; youngsters; education. 

 

 

 

                                                           
1 Psicóloga. Doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), docente no Instituto Federal Catarinense. 

Integrante do Núcleo de Pesquisa Relações éticas, estéticas, processos de criação e atividade criadora (NUPRA). Endereço para 

correspondência: Rua Barão do Rio Branco, 377, Sala 202, Centro, São Francisco do Sul, SC, CEP: 89.240-000. Endereço eletrônico: 
neiva.assis@saofrancisco.ifc.edu.br.  
2 Doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora associada da Universidade Federal de 
Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Psicologia e Programa de Pós-Graduação em Psicologia, bolsista 

em produtividade pelo CNPq, integrante do NUPRA- Núcleo de Pesquisa Relações éticas, estéticas, processos de criação e atividade 

criadora. 



77 

 

Assis, N. de; & Zanella, A. V. Jovens e Programas de Contraturno Escolar: (Des)encontros Possíveis 

 

 

 

 

Pesquisas e Práticas Psicossociais 7(1), São João del-Rei, janeiro/junho 2012 

 

 

A maior riqueza do homem é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito. 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, 

que puxa válvulas, que olha o relógio, 

que compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva etc. 

etc. 

Perdoai. Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

(Manoel de Barros, 1998) 

 

O aumento da permanência dos jovens 

brasileiros em instituições educacionais 

intensificou-se contemporaneamente, com ingresso 

cada vez mais precoce e permanência cada vez mais 

prolongada. Há diversas experiências de educação 

em tempo integral no Brasil em décadas anteriores, 

como a Escola-classe e a Escola Parque na Bahia 

(experiências mais conhecidas na década de 50). E 

nos anos 80 os CIEPs – Centros Integrados de 

Educação Pública no Rio de Janeiro e 

posteriormente os Centros de Atenção Integral à 

Criança – CAIC desde os anos 90 (Guará, 2006). 

Esta ampliação da jornada escolar está 

regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) no artigo 

34, no parágrafo segundo cujo texto define que a 

jornada escolar no ensino fundamental “incluirá 

pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala 

de aula, sendo progressivamente ampliado o 

período de permanência na escola.... O ensino 

fundamental será ministrado progressivamente em 

tempo integral, a critério dos sistemas de ensino” 

(Lei n. 9.394, 1996). Nessa direção o governo 

federal instituiu recentemente o Programa Mais 

Educação para a ampliação da jornada escolar 

(MEC, 2009) e Estados e municípios têm 

implementado programas de contraturno escolar 

dentro das especificidades de cada região. Do 

mesmo modo, ONGs e Fundações Empresariais 

têm participado da oferta de atividades 

complementares à escola desde a década de 90. 

Esses programas são denominados de Programa 

Jornada Ampliada, Educação Complementar, 

Educação em Tempo Integral, Escola em Tempo 

Integral ou ainda Segundo Tempo, conforme a 

política pública a que se vincula e o público alvo 

atendido. 

Diante desse aumento do tempo de 

permanência de jovens nas escolas brasileiras, é 

necessário e urgente problematizar a 

institucionalização da juventude. Neste trabalho, de 

cunho teórico, propomo-nos a contribuir com essa 

discussão, acompanhando outros estudos recentes 

(Bocco, 2009; Hadler & Guareschi, 2010)
 

que 

buscam compreender os processos de ensinar e 

aprender à luz do enfoque histórico-cultural em 

psicologia. 

Institucionalização da Juventude 
 

As discussões sobre o conceito de juventude 

contemporânea
3
 são apresentadas neste texto com o 

intuito de problematizar, conhecer, porém jamais 

encerrar em uma única possibilidade o 

entendimento da pluralidade da condição de ser 

jovem. Distanciamo-nos, com essa escolha, de 

argumentos universalizantes e fragmentados e 

buscamos uma visão aberta de juventude, em 

permanente processo de construção e reconstrução.  

Alguns elementos históricos nos ajudam a 

compreender a ideia de juventude universalizada e 

naturalizada cujos ecos se fazem ouvir em 

produções acadêmicas e diretrizes políticas atuais. 

Essa concepção de juventude ganha corpo ao 

mesmo tempo em que a família do século XVII foi 

se consolidando como espaço social de educação, 

afetividade e valorização dos filhos (Ariés, 1981). 

Na Idade Média ainda não havia um lugar próprio 

para a juventude, apenas a palavra enfant era 

utilizada para referir tanto à criança quanto ao 

adolescente. Ariés indica a persistência por uma 

“periodização da vida” entre os séculos XIV e XIX, 

“dividida em etapas bem delimitadas, 

correspondendo a modos de atividade, a tipos 

físicos, a funções e a modas no vestir” (p. 40).  

Ao mesmo tempo em que a educação torna-se 

instituição obrigatória e universal no século XIX, 

cristalizam-se socialmente idades, grupos etários, 

fases da vida, separando adultos de pessoas em 

desenvolvimento (Ariés, 1981). Posteriormente, 

com o processo de urbanização e industrialização 

no século XX, os jovens são confinados no interior 

das famílias e nas escolas, distanciando-os de 

situações vivenciadas no entorno de onde vivem.  

Podemos dizer que o conceito de juventude está 

diretamente ligado às formas institucionalizadas de 

compreendê-la e que a ideia de juventude, tal como 

concebemos hoje, foi se constituindo paralelamente 

ao que compreendemos por instituições educativas.
 

Instituição é conceito complexo e polissêmico. 

Concordamos com o conceito apresentado por 

Norbert Elias de que a instituição refere-se à 

“ordem invisível dessa forma de vida em comum, 

que não pode ser diretamente percebida, e que 

oferece ao indivíduo uma gama mais ou menos 

                                                           
3 Contemporaneidade é compreendida como relação entre 
situações que ocorrem ao mesmo tempo. Refere-se ao tempo 

presente da modernidade, tempo histórico e filosófico em que 
vivemos. Neste texto, os programas de contraturno escolar 

ganham espaço contemporaneamente a este momento de estudo, 

pertencente ao contexto deste início do século XXI. 
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restrita de funções e modos de comportamentos 

possíveis” (Elias, 1994, p. 21).  

Nesse sentido, a escola tornou-se uma 

instituição indispensável para os jovens entre 12 e 

20 anos iniciarem a vida social e a aprendizagem 

(Ariés, 1981). Observa-se então a constituição de 

um sistema institucional articulado que reproduz e 

conserva um modo pretendido de viver em 

sociedade “para aqueles que já não eram crianças, 

mas que ainda não eram plenamente adultos” 

(Caccia-Bava, Pámpols, & Cangas, 2004, p. 297).  

A educação, compreendida como instituição 

social em que se engendram determinadas práticas 

sociais, demanda uma leitura plural sobre as 

relações que ali se concretizam e as significações 

produzidas nas tensões entre seus variados agentes 

sociais. Esse conjunto de significações inclui o 

estabelecimento de disciplinas, vigilância e 

enquadramento dos jovens em um modelo social 

prototípico. 

As construções teóricas do século XX, 

principalmente no campo da Pedagogia, Pediatria e 

Psicologia, deram continuidade e ao mesmo tempo 

legitimaram essa compreensão de juventude como 

uma ideia universal, uma fase natural, biológica de 

desenvolvimento do homem, de preparação e 

amadurecimento para a vida social adulta e que 

estaria presente em todas as sociedades e nos 

diversos momentos históricos (Ariés, 1981). 

Perspectivas universalizantes, no entanto, 

desconsideram as condições histórias e culturais 

que produzem e hierarquizam segmentos sociais. 

Adotamos, tal qual Bocco (2009), o conceito de 

juventude sem nos referirmos a uma faixa etária 

específica e consideramos inadequada a assunção 

de uma periodização da vida descolada da 

compreensão dos jogos de poder e das tensões entre 

forças que as instituem. Neste trabalho, juventude é 

compreendida como uma construção histórica e 

cultural e, nessa direção, a juventude que temos 

legitimada é uma configuração própria do tempo 

moderno.  

Para demarcar outro lugar social para a leitura e 

compreensão das práticas e condições de jovens, 

optamos por falar em juventudes, pluralidade 

constituída na tessitura do contexto social, 

econômico, histórico em que os jovens se inserem 

(Áries, 1981; Coimbra, 2001; Castro & Correa, 

2005; Caccia-Bava et al., 2004; Peralva, 1997; 

Sposito, 2004).  

Com esse conceito, demarcamos a importância 

de uma compreensão aberta e plural das condições 

juvenis, incluindo as particularidades que não se 

enquadram em uma visão totalizadora (Castro & 

Correa, 2005).  

A compreensão de juventude, nessa 

perspectiva, não pode ser enquadrada por critérios 

etários, ainda que seja possível reconhecer 

características biológicas e subjetivas semelhantes 

entre os sujeitos.  

 

Constituição do Sujeito: A Participação 

de Muitos Outros 
 

Dentre as diversas possibilidades 

epistemológicas de entender o sujeito, este artigo 

traz o prisma do enfoque histórico-cultural em 

psicologia para o qual cada pessoa é constituída via 

relações sociais características do contexto social, 

cultural e histórico do qual faz parte e ativamente 

participa. Portanto, o singular é compreendido a 

partir das condições sociais que o produz e suas 

significações. Cada criança, jovem ou adulto é um 

“conjunto de relações sociais, encarnado no 

indivíduo” (Vygotsky, 2000, p. 33).  

Assim como Maheirie (2002), Zanella (2006), 

Sawaia (1999), optamos por utilizar o conceito 

constituição do sujeito entendendo-o como 

processo aberto, inacabado, produzido na relação 

entre os sujeitos, isso é, como uma alternativa aos 

termos personalidade ou identidade que remetem a 

uma estrutura fechada, acabada, dando a ideia de 

igualdade e rigidez. 

A ciência psicológica tem lidado muitas vezes 

com esse objeto de modo a constituir um “abismo 

instransponível entre o indivíduo e a sociedade” 

(Elias, 1994, p. 15). O enfoque histórico-cultural 

em psicologia, fundamentado no materialismo 

histórico e dialético, difere de outros estudos 

psicológicos justamente por negar a essencialização 

do sujeito e criticar a compreensão de seu 

movimento de vir a ser descontextualizado da 

história e da cultura. Rompe assim com o 

pensamento determinista, com concepções 

subjetivistas, biologicistas, com padrões de 

normalidade generalizáveis e ações restritas ao 

indivíduo, ideias que, historicamente, têm 

contribuído para instituir e manter hierarquias e 

relações de dominação e submissão. 

Uma das contribuições mais importantes de 

Vygotsky para a Psicologia, apontada por Pino 

(2000), é a inversão da direção do vetor do 

desenvolvimento na relação indivíduo-sociedade: 

“O desenvolvimento segue não para a socialização, 

mas para a individualização …. Geralmente 

perguntam como esta ou aquela criança se 

comporta no coletivo. Nós perguntamos: como o 

coletivo cria nesta ou naquela criança as funções 

superiores?” (Vygotsky, 2000, p. 29). 

Ou seja, não devemos mais nos dedicar à forma 

como os sujeitos se socializam ou nos perguntar 

como é o comportamento da criança socialmente; 

devemos nos perguntar como o social atua na 
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criança para criar os processos psicológicos 

superiores. O sujeito não se socializa, ele se 

singulariza nas e pelas relações com muitos outros. 

Podemos dizer que a constituição do sujeito 

consiste num processo social e dialético, em que as 

funções psicológicas superiores
4
 são a conversão no 

mundo privado, por meio da mediação semiótica, 

da significação das posições sociais, das relações 

sociais (Pino, 2000). Esse é um processo que inclui 

conflito, produção permanente, diferenças, 

semelhanças e tensões. Ou seja, um mundo de 

significações que são produzidas nos encontros com 

muitos outros e particularmente apropriadas.  

A crítica de uma juventude naturalizada e 

universalizada assenta-se justamente nessa 

compreensão do processo de constituição do sujeito 

como fundado na relação com a cultura, nessa 

produção constante de si da qual participam muitos 

outros. Assim, consideramos que o humano é 

marcado pela condição de inacabamento, de 

processualidade em que na relação com os outros se 

funda e vai sempre se refazendo, reinventando-se. 

Portanto, não há essência, a priori, sujeito natural 

ou cristalizado em um modo de ser. Em suma, 

sujeito é pessoa concreta, interativo, ativo, 

intencional e emocional; pessoa que é constituída 

nas relações com outros, com a alteridade (Zanella, 

2005). Destacamos que somente “na relação com 

outros seres humanos é que a criatura impulsiva e 

desamparada que vem ao mundo se transforma na 

pessoa psicologicamente desenvolvida (...). Isolada 

dessas relações, ela evolui, na melhor das hipóteses, 

para condição de um animal humano 

semisselvagem” (Elias, 1994, p. 27). Relações com 

outros são, portanto, fundantes do eu, pois ali são 

partilhadas ações, vivenciadas emoções, tomadas 

decisões e construídas significações para a 

realidade na tensão constante com sentidos 

partilhados, constantemente transformados. 

 

Entre e Instituição e a (re)Invenção 
 

No cotidiano e na mídia, a juventude toma a 

forma por vezes de enaltecimento, de valorização, 

de visibilidade ao jovem como autor, assim como, 

contraditoriamente, alvo de preocupações, vítima 

de problemas e foco de políticas públicas 

repressivas e preventivas. Abramo (2000) considera 

também esses dois olhares sobre a juventude, 

                                                           
4 Conforme Pino (2000), o termo ‘“função” não tem qualquer 

relação com as teorias funcionalistas. Vygotsky utilizou 
diferentes termos: “formas superiores de conduta”, “formas 

mentais”, “processos mentais superiores” e “funções mentais 
superiores” compreendidos como relações sociais internalizadas, 

tais quais: pensamento, memória, linguagem, atenção e base 

afetivo-volitiva. 

produtora ou vítima de problemas. Observa-se um 

movimento de criminalização da juventude (Bocco, 

2009) que “só se torna objeto de atenção enquanto 

representa uma ameaça de ruptura com a 

continuidade social: ameaça para si própria ou para 

a sociedade” (Abramo, 1997, p. 29). 

Até a década de 1980 as políticas públicas 

voltadas para o atendimento da juventude de 

camadas populares ocorriam em instituições 

educativas com caráter repressivo e assistencialista, 

organizadas em modo de internato. Esse 

confinamento de pessoas pobres em instituições 

assistenciais tinha por objetivo discipliná-las e 

moralizá-las desde a infância, evitando assim a 

constituição de classes perigosas (Coimbra, 2001). 

Justificam-se, desse modo, a criminalização da 

juventude e as medidas punitivas sobre os jovens 

dentro de um plano de controle do comportamento 

que caracteriza a sociedade disciplinar (Bocco, 

2009). 

Nesse contexto e para essas pessoas em 

situação de pobreza é que se consolidou o Código 

de Menores, em 1927. Legislação que tinha como 

foco a intervenção do Estado sobre aquele em 

situação irregular: o menor abandonado, o menor 

infrator.  

Somente com a Constituição Federal de 1988 e 

com a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, em 1990, que a concepção das 

práticas voltou-se para ações socioeducativas que 

privilegiam a garantia de direitos, dentro da 

perspectiva de proteção integral (Herkenhoff, 

2004). 

Historicamente, os contextos 

institucionalizados não têm favorecido espaços de 

negociação e discussão, fundamentais para qualquer 

processo de aprendizagem, prevalecendo a ordem e 

a manutenção das regras em detrimento das 

possibilidades de invenção de novas práticas 

sociais. No Brasil, desde a década de 1970, várias 

pesquisas têm demonstrado a educação como 

prática utilitária, a serviço de uma cultura 

hegemônica. Lembramos as pesquisas sobre a 

produção do fracasso escolar realizadas por Patto 

(1993). 

Se considerarmos que os programas de 

contraturno escolar priorizam o atendimento de 

jovens oriundos de camadas populares
5
 (como é o 

caso do Programa Mais Educação que prioriza 

escolas de baixo IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) e as 

                                                           
5 Compreendemos a pobreza a partir das discussões do 

materialismo histórico e dialético em que o processo de 
industrialização e urbanização produz o que Coimbra (2001) 

denomina territórios de pobreza, utilizando como mecanismo de 

acumulação da riqueza a produção da miséria.  
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discussões de Coimbra (2001) sobre as classes 

perigosas, cabe perguntar: os programas de 

contraturno escolar seriam novos espaços de 

vigilância destinados à juventude contemporânea? 

Com quais finalidades e a serviço de quem foram 

criados? 

Em programas de contraturno escolar, 

vinculados às políticas públicas de educação e/ou 

assistência social, prevalece a intencionalidade de 

prevenir situações de vulnerabilidade. A ideia é 

manter “as crianças e jovens distantes das ruas e de 

seus chamarizes, como tráfico de drogas e 

violência” (Urnau, 2008 p. 122), com predomínio 

de um caráter assistencialista e ocupacional. Isso 

pode ser compreendido também como modo de 

confinamento. Considera-se necessário consolidar 

valores morais em pessoas pobres, “pois pertencem 

a uma classe mais vulnerável aos vícios e às 

doenças.... Devem ser afastados dos ‘ambientes 

viciosos’, como as ruas” (Coimbra, 2001, p. 93). 

Essas propostas de complementação da jornada 

escolar por vezes ganham o tom da intenção de 

confinamento, como aponta Arroyo (1988), na 

medida em que distanciam os jovens das questões 

da vida em sociedade. Essa cristalização e o peso da 

institucionalização por vezes também estão 

presentes nos programas e serviços direcionados 

aos jovens. Podem caracterizar-se como prática de 

institucionalização de jovens tomada como política 

pública de juventude, como alerta Hadler e 

Guareschi (2010). Implantados de cima pra baixo, 

não possibilitam que esses jovens se reconheçam 

naqueles objetivos e nos procedimentos presentes 

nos programas a eles destinados (Castro & Correa, 

2005). A prática educativa, por conseguinte, tem se 

tornado tarefa difícil justamente porque 

desconsidera a criança como sujeito concreto no 

mundo real, desconsidera suas características 

culturais, as tradições, hábitos e crenças que 

compartilham. 

Embora essa seja uma realidade a ser 

problematizada, falar sobre a educação somente 

como espaço institucionalizado, educação como 

cristalização, parece-nos insuficiente. Afinal, a 

escola ainda se apresenta como importante espaço 

para os jovens: é lugar de encontro, de relações com 

outros e de constituição de sujeitos (Castro & 

Correa, 2005). A instituição educativa, nesse 

cotidiano de discursos e práticas, pode ser lida 

como um direito e uma potência na produção de 

múltiplas e novas subjetividades (Santos & Barone, 

2007). 

Nosso percurso por contextos educativos 

diversos permitiu conhecer espaços com as mais 

variadas configurações e propostas. Entre eles 

identificamos espaços de contraturno escolar que, 

além de constituírem-se como proteção social para 

jovens em situação de pobreza, configuram-se 

como complemento socioeducativo às atividades 

oferecidas na escola.  

Destacamos a importância dessas ações em 

contraturno escolar na medida em que classes 

sociais de médio e alto poder aquisitivo têm meios 

de ampliar a educação de seus filhos, matriculando-

os em estabelecimentos de ensino privado. O acesso 

a outras oportunidades culturais, privadas e 

públicas, é garantido a esses jovens, condição 

negada à grande maioria dos jovens da escola 

pública (Gonçalves, 2006). 

Ressalvas, no entanto, precisam ser feitas à 

ampliação da jornada escolar, pois compreendemos 

que o tempo de permanência dos jovens na 

instituição não deve ser apenas intensificado na 

mesma forma de horário disciplinar. É fundamental 

que esse tempo seja qualitativamente transformado 

em um tempo não linear e não inteiramente 

previsível e que propicie vivências múltiplas, não 

comprimidas numa grade horária padronizada e 

cristalizada. 

 

(Re)Invenção da Vida e da Educação 
 

Acreditamos na possibilidade de extensão 

qualitativa do tempo educativo e que instituições 

educativas possam contribuir para a construção de 

um espaço coletivo, de potência com os jovens. 

Ainda que possam trazer as marcas dessas 

instituições, programas de contraturno escolar 

representam uma oportunidade, uma possibilidade 

de reapropriação de tempos e espaços de 

sociabilidade. É nessa tensão que sujeitos vão se 

constituir: inseridos em instituições como espaços 

de sujeição, adestramento, porém com a 

possibilidade de exercícios de outros modos de 

relacionar-se, de estar com outros, de tensionar o 

instituído, de reinventar a vida.  

A ampliação da jornada escolar inclui também 

o fator espaço: além da extensão do tempo de 

institucionalização para jovens, considera-se 

também a ampliação para outros espaços educativos 

além da escola; os espaços públicos de lazer, a 

comunidade, as associações de moradores e 

diversas organizações da sociedade civil. 

Os projetos socioeducativos para 

complementação das aprendizagens escolares são 

iniciativas da sociedade civil que “constroem-se no 

microterritório e são promovidas por organizações 

não governamentais que, em parceria com a 

prefeitura, a igreja, empresas e membros da 

comunidade, oferecem um serviço de atenção à 

infância e à juventude” (CENPEC, 2006, p. 10). 

Com essas características, podem constituir-se 

como dispositivos que desnaturalizam, mobilizam 
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as práticas educativas institucionalizadas e o 

próprio campo cristalizado da juventude. Por isso, 

os programas de contraturno escolar caracterizam-

se por políticas da cidade e não políticas da 

educação: não devem reproduzir o espaço escolar, 

mas sim priorizar as particularidades e 

potencialidades das comunidades e dos jovens, bem 

como a participação na vida comunitária 

(Gonçalves, 2006). 

Dizer que os programas de contraturno escolar 

devam se constituir em políticas da cidade traz a 

possibilidade de os jovens poderem reaproximar-se 

do espaço público, da política da vida em 

sociedade. E desde modo, poderão se constituir em 

espaços de resistência e criação, de emergência e 

reivindicação de outras formas de se constituir 

sujeito e de estar com os outros. É possível que os 

jovens desses programas aproveitem as “margens e 

seus interstícios para configurarem outros devires 

que se sobrepõem, às vezes silenciosamente, ao 

ritmo e ao modus vivendi hegemônicos ...” (Castro 

& Correa, 2005, p. 16). 

Nesse sentido, interessam as possibilidades de 

contraposição aos discursos e práticas 

determinantes em que invenção de espaços públicos 

alternativos pode refazer “os sentidos e as 

significações que são necessárias ao processo de 

renovação e transformação societária” (Castro & 

Correa, 2005, p. 18).  

Em suma: contextos educativos consistem em 

lugares de constituição dos sujeitos, de relações 

com os outros, de singularização da coletividade, de 

(re)produção de sentidos e cultura.  Podem, por 

conseguinte, caracterizar-se pela abertura ao novo, 

o que significa dizer que espaços educativos 

também podem possibilitar a esses jovens novos 

olhares sobre o mundo e modos outros de se 

relacionar com o contexto social, com os outros e 

consigo mesmos.  

Esses são os aspectos que destacamos nessa 

discussão: a tensão entre institucionalização e as 

possibilidades de resistir às formas de subjetivação 

impostas socialmente, a tensão do instituído e da 

inovação, da repetição e da criação nos contextos 

educativos. Considerar essa tensão significa 

reconhecer e investir na potência criadora do 

sujeito, da “pessoa que reinventa possibilidades 

para si e para os outros nas resistências, nas linhas 

de fuga, nas dissonâncias” (Zanella, 2006, p. 34). 

Interessam, sob esse prisma, as possibilidades de 

criação no contexto cotidiano da vida, a 

(re)invenção de novas formas de habitar o mundo, 

de estar com os outros. E assim, como Manoel de 

Barros presente no epílogo deste artigo, para além 

de abrir portas, olhar o relógio, comprar pão e 

apontar lápis, acreditamos que (re)invenções e 

criações de outras relações e de sujeitos são 

possíveis em contextos de ensinar e aprender. 
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