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O rejuvenescimento da população que freqüenta o ensino supletivo é um fato que vem, progressivamente, ocupando a atenção de educadores e pesquisadores na área da educação. O número de jovens e adolescentes, nesta modalidade e nos mais diversos espaços da Educação de Jovens e adultos, cresce a cada ano, modificando o cotidiano escolar e as relações que se estabelecem entre os sujeitos que ocupam estes espaços.
Nesta pesquisa, priorizou-se a investigação no campo do Ensino Supletivo privado, tendo como sujeitos de pesquisa, os jovens que freqüentam esta modalidade de ensino, na sua grande maioria, oriundos de escolas públicas ‘regulares’, objetivando  perceber o olhar deles sobre esta realidade e a de seus professores. 
No âmbito das políticas públicas estaduais e municipais, investigou-se a existência de projetos e serviços nesta área e constatou-se, através de dados estatísticos, de entrevistas e de documentos recolhidos nestes espaços, que este rejuvenescimento é real, tanto na esfera privada quanto na pública. Para tanto, foram recolhidos documentos e registrado falas nos diversos espaços da Educação de Jovens e Adultos, na esfera pública, tais como: o CMET; a DEJA; o MOVA-RS; o MOVA-POA; o SEJA  CMET: Centro Municipal dos Trabalhadores Paulo Freire. DEJA: Divisão de Educação de Jovens e Adultos. MOVA-PORTO ALEGRE: Movimento de Alfabetização de Porto Alegre. MOVA-RS: Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. SEJA: Serviço de Jovens e Adultos. . 
A pesquisa Este texto trata de uma pesquisa realizada no ano de 2000 e apresentada como Dissertação de Mestrado. com os jovens desenvolveu-se em uma escola privada de ensino supletivo, situada no centro da cidade de Porto Alegre, turno manhã, com os alunos de uma turma de etapa final do Ensino Médio e, principalmente, através da trajetória escolar de seis jovens, entre 18 e 25 anos, que faziam parte da turma.
Conhecer o cotidiano destes jovens e de seus professores foi fundamental para que pudéssemos entender o rejuvenescimento desta população, já que este fenômeno surge no panorama brasileiro a partir dos anos 90, em uma modalidade de ensino que, na sua gênese, destinava-se mais ao público adulto do que ao público jovem.
Alguns anos atrás, o aluno que freqüentava esta modalidade tinha parado há muito tempo de estudar, era mais velho e o objetivo maior era terminar o Ensino Fundamental e Médio com vistas a um melhor emprego ou a promoção no seu local de trabalho. Atualmente, eles são mais jovens A nova LDB sob o nº. 9394/96, no que se refere a Educação de Jovens e Adultos, determina que a idade mínima  para o ingresso nos anos finais no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, é de 15 e 18 anos, respectivamente., muitos pararam há pouco tempo de estudar, são recém egressos da escola ‘regular Se existe uma escola dita regular eqüivale dizer que existam outras compreendidas como irregulares, nas quais a escola de ensino supletivo estaria contemplada. Acredito em formas diferenciadas de escolas sem qualificá-las em regulares ou irregulares.   ’ e a maioria possui um histórico de repetência de um ano, dois anos ou mais. 
A repetência de, no mínimo dois anos, faz com que este aluno “destoe” um pouco dos outros colegas, e como eles mesmos dizem: “professora eu era a mais alta da turma” ou “professora, só tinha criança na minha sala, eu não tinha com quem conversar”. Estas situações,  muitas vezes, fazem com que o aluno perca o desejo de continuar na escola. 
Constata-se também, que muitos alunos que freqüentam o ensino supletivo são aqueles que apresentaram problemas de indisciplina no ambiente escolar ou são aqueles que os pais dizem: “Ele não gosta de estudar, professora! Eu não sabia mais o que fazer, resolvi colocá-lo no supletivo. Pelo menos ele termina o segundo grau”. Para muitos pais, o ensino supletivo é a última alternativa para mantê-los na vida escolar. 
Quanto aos professores, estes se deparam diariamente com jovens que possuem um histórico de repetência, de abandono da escola, desmotivados com a instituição e com eles próprios. 	Segundo a fala dos professores, trabalhar com esses alunos exige deles um perfil mais flexível, ele deve estar atento às dificuldades As dificuldades ou ‘incapacidades’ na aprendizagem, que a escola ‘regular’ muitas vezes classifica como biológicas, naturais, individuais escondem o descaso das políticas públicas no que se refere as questões sociais e educacionais. “As crianças que não aprendem na escola são consideradas portadoras de déficits mentais, sensoriais ou neurológicos, com problemas de ordem perceptual, motora, lingüística, afetiva e intelectiva” (Moll, 1999:37). Além desta abordagem psicologicista que tenta explicar o insucesso escolar destes alunos, existe uma abordagem biologicista que tenta relacionar  o ‘fracasso escolar’ com disfunções biológicas e de desnutrição. “Este escamoteamento se dá sob uma ‘visão medicalizada’, que busca causas biológicas e respostas médicas para uma questão social e educacional” (Moll, 1999:41). de cada um, precisa manter um diálogo constante com os alunos, o que na opinião dos professores entrevistados, facilita a organização e o bom entendimento entre todos em sala de aula, já que muitos desses jovens possuem um histórico anterior de indisciplina no ambiente escolar. Neste sentido é importante refletirmos sobre a fala desta professora.
“O que a gente pode querer deles, se eles tem dezessete, dezoito anos? Então tu tens que levar isto em conta também, quando tu analisas a atitude de uma turma, com esta idade tu não podes exigir que eles fiquem o tempo inteiro compenetrados, eles são agitados, próprio da idade deles, aí tu tens que aprender a lidar com esta agitação deles pra que tu consigas achar um jeito, sem te tornar uma professora ditadora”(Profa.Rita. E.E.Supletivo).

   O reconhecimento, por parte dos professores, de que esses jovens possuem capacidades individuais e criativas faz com que eles adquiram novamente um sentimento de pertença ao espaço escolar, perdido na maioria das vezes, ao ingressarem no ensino supletivo. Esta perda ocorre freqüentemente, devido a um sentimento de inferioridade advindo de diversas repetências, de históricos de violência, de expulsão da escola ‘regular’, do envolvimento com drogas, do abandono da família entre outros fatores. 
Neste estudo, ouvir esses jovens foi importante para que outros olhares sobre esta realidade pudessem se constituir. Desmistificando idéias pré-concebidas e rótulos que, freqüentemente, a eles são dirigidos e consequentemente estendidos ao ensino supletivo, “naturalizando” este espaço como um local de alunos fracassados, atrasados, inferiores, entre outros adjetivos. A sociedade, a mídia e, muitas vezes, a própria comunidade escolar  impõe rótulos a estes alunos.
O objetivo foi trilharmos na concepção de um pensamento mais complexo, que operasse a circulação de idéias, dando a nossa reflexão um caráter multidimensional, valorizando a dimensão biológica, social e individual dos jovens, pois segundo Paulo Freire (1998:46): “uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar”.      
Toda esta reflexão nos aponta caminhos para entendermos o rejuvenescimento desta população, pois se assim não for, não será com fórmulas prontas, nem esquecendo os sujeitos que ocupam este espaço é que vamos entender este fenômeno.

JOVENS NO ENSINO SUPLETIVO NO FINAL DO SÉCULO A expressão ‘final de século’ é somente para situar cronologicamente este estudo no tempo, mas não podemos esquecer que este é um tempo marcado por mudanças paradigmáticas e como este estudo se dá neste trânsito é importante ressaltarmos a época em que se desenvolve esta pesquisa, pois as situações e reflexões aqui expostas estão recheadas de um novo pensar, mais complexo e multidimensional. Segundo Boaventura de Sousa Santos (2000: 257) “a transição paradigmática é um período histórico e uma mentalidade. É um período histórico que não se sabe bem quando começa e muito menos quando acaba”.
Estudar o fenômeno do rejuvenescimento, que começa a surgir no panorama brasileiro a partir dos anos 90, se faz necessário, uma vez que ele contempla uma categoria que foi esquecida durante duas décadas na pesquisa educacional. Os jovens foram silenciados a partir dos anos 60, anos de ditadura, e começam, timidamente, a surgir nos debates e discussões na década de 80. 
O ensino supletivo recebe a cada ano um contingente maior de jovens e adolescentes Esta pesquisa se propôs a estudar somente a categoria Jovens, alunos de 18 a 25 anos. . A categoria jovem ou juventude não é fácil de definir, pois esta foi  praticamente esquecida durante duas décadas na pesquisa nacional.
 Este silêncio também se fez na área educacional, e talvez ele possa ser explicado, pois os jovens foram os atores principais da recusa ao regime autoritário instalado nos anos sessenta. Desta maneira, era de se esperar que esta categoria fosse esquecida. Entretanto, com a abertura política iniciada nos anos oitenta e com a volta da democracia, ela reaparece nos debates e discussões.   
“Parece que os sujeitos – os jovens- , após os “Anos Rebeldes”, se tornam invisíveis, não só enquanto atores, mas como tema capaz de suscitar o interesse da reflexão teórica. Inicialmente reintroduzido pela mídia, o jovem reaparece como sujeito de investigação nas Ciências Sociais, no final da década de 80, aqui no Brasil, após um período de silêncio” (Sposito, 1996:98).

No Brasil, segundo dados estatísticos, os jovens seriam aqueles indivíduos entre os 17 e 25 anos (Sposito:1993). Esta denominação estaria ligada, principalmente, a dependência financeira à família e a inserção no mercado de trabalho. Entretanto, a questão  cultural, também, deve ser considerada neste contexto. Melucci (1997:13) problematiza esta questão nos dizendo:
“A natureza precária da juventude coloca para a sociedade a questão do tempo. A juventude deixa de ser uma condição biológica e se torna uma definição simbólica. As pessoas não são jovens apenas pela idade, mas porque assumem culturalmente a característica juvenil através da mudança e da transitoriedade. Revela-se pelo modelo da condição juvenil um apelo mais geral: o direito de fazer retroceder o relógio da vida, tornando provisórias decisões profissionais e existenciais, para dispor de um tempo que não se pode medir somente em termos de objetivos instrumentais”.  

Percebe-se, através da convivência com estes jovens, que quando eles chegam ao supletivo, em geral, estão desgastados, desmotivados, com histórico de repetência de um, dois, três anos ou mais, e necessitando que o professor lhes ajude a recuperar a auto-estima na sala de aula e, muitas vezes, na sua vida particular. 
O papel do professor em todo este processo não é fácil, pois muitos jovens  sentem-se perdidos diante da realidade atual no que se refere ao saber, em relação ao emprego e à importância do estudo para a  sua vida e inserção no mercado de trabalho. Os jovens muitas vezes dizem: “professora sem estudo a gente não consegue nada, mas com ele será que a gente vai conseguir”? 
Esta pergunta demonstra desconfiança, instabilidade e falta de perspectiva no futuro, decorrente, principalmente, do modelo político e econômico atual. A maioria dos jovens não acredita mais nas promessas de mobilidade social e econômica que a modernidade tão bem propalou e que as primeiras gerações do século XX acreditavam. Hoje eles sabem que é preciso correr atrás das poucas oportunidades que o mercado de trabalho lhes oferece, isto se quiserem um lugar neste espaço cada vez mais competitivo. Giroux (1996:72), nesta citação, define muito bem as angústias e medos da juventude atual.
“A programada instabilidade e a transitoriedade difundida de forma característica entre os jovens da faixa etária de 18 a 25 anos estão inseparavelmente ligadas a um grande número de condições culturais pós-modernas constituídas  pelos seguintes pressupostos: uma perda geral da fé nos discursos modernos do trabalho e da emancipação; o reconhecimento de que a indeterminação do futuro justifica lutar e viver das esperanças imediatas; o reconhecimento de que o estar sem lar como condição de aleatoriedade tem substituído a segurança, se não a falsa representação do lar como fonte de conforto e segurança, uma esperança do tempo e do espaço como comprimidos e fragmentários dentro de um mundo de imagens que cada vez mais corroem a dialética da autenticidade e do universalismo”.

 O mercado de trabalho instável, as relações familiares freqüentemente  fragilizadas, a falta de confiança no futuro são fatores que perturbam esses jovens, muitas vezes atirando-os às drogas, motivando-os a comportamentos de violência ou a uma atitude de apatia e desânimo.
Entretanto, Melucci (1997) nos aponta para outros questionamentos, pois para ele a juventude é quando o indivíduo percebe o futuro e este futuro se apresenta cheio de possibilidades, apresentando novos caminhos, sonhos e descobertas. A fala deste aluno confirma o autor.  
“Ser jovem é ser eterno, é ser lembrado com carinho. Jovem é a melhor fase para aprender ou talvez ensinar. É ter a visão de uma vida futura, é o começo de uma vida futura. Meu projeto é trabalhar duro para oferecer condições boas para a minha família” (Alexandre, 19 anos).

A grande procura pelo ensino supletivo por alunos de todas as idades e, em especial, pelos jovens, que são os sujeitos desta pesquisa, está relacionada também com a crise pela qual a escola passa. Crise esta que é também social, política e econômica. Vista de um ângulo mais abrangente, é a crise da própria modernidade, uma crise nos seus pressupostos básicos. Se a modernidade está em crise, a escola também está. Partindo desta reflexão, se a modernidade fracassa em muitos de seus pressupostos, a instituição escolar fracassa e muitos alunos também. 
Todos estes aspectos são importantes na vida dos jovens, e como a escola nesta fase é um espaço de grande significação para eles, ela precisa ser analisada com cuidado e com rigor para que possamos entender o quanto a escola ‘regular’ e a de ensino supletivo representam nas suas vidas. A escola chega ao final do século XX com algumas certezas, muitas dúvidas e procurando o melhor caminho. 

OS JOVENS: RESISTÊNCIA, SONHO E ESPERANÇA
As reprovações “A reprovação e, por conseqüência, a repetência da série, tem significado a reiteração da “não aprendizagem” dos alunos. Repetir a mesma série, via de regra, resulta na repetição da experiência de insucesso, pois o ponto de partida na série repetida não é determinado pelo grau de conhecimento atingido, até então, pelo aluno, mas pelo currículo pré- estabelecido pela escola” (Moll, 1999:47).   , os ‘traumas’ escolares, os problemas sócio-econômicos e familiares fizeram com que muitos jovens interrompessem seus estudos e, na ânsia de recuperar o tempo perdido, o ensino supletivo foi a melhor escolha. Entretanto, o interessante de todo este fenômeno, observado na fala dos jovens, é constatar que, apesar das descontinuidades e rupturas que fizeram parte da trajetória escolar de cada um, a escola ocupa um espaço importante na vida deles e continua sendo uma referência positiva e fazendo parte dos seus projetos. A escola para eles é:
“A ampliação do espaço, uma visão de futuro diferente e com grandes expectativas” (Alberto, 24 anos).
“Um lugar onde estudamos e encontramos bons amigos” (Amanda, 18 anos).  
“Muitas vezes pode ser chata, irritante, mas é necessária para nossas vidas e para nossa formação, não só cultural, mas social” (Alfredo, 19 anos).

Se, apesar de todas as dificuldades que permearam a trajetória escolar desses alunos, eles ainda vêem a escola de uma forma positiva, cabe a nós, educadores, nos posicionarmos, também, com uma visão positiva sobre a  situação deles. 
Bernard Charlot Diretor da Equipe de Pesquisa ESCOL (Educação, Socialização e Coletividades Locais). Departamento das Ciências da Educação. Universidade Paris 8. Saint Denis. França (2000) nos diz que diante de um aluno que fracassa em um aprendizado, freqüentemente é feita uma leitura negativa da situação, fala-se em deficiências, carências, lacunas, enquanto que uma leitura positiva quer saber: O que está acontecendo com este aluno? A leitura positiva busca compreender como as ‘situações de fracasso’ foram constituindo-se na trajetória deles. O que ocorreu com ele? O que ele fez? O que ele pensou? E não somente o contrário, o que ele não fez, o que ele não pensou, o que ele não entendeu.
A leitura positiva quer saber o que está correndo, em que situações ele fracassa e em quais ele consegue ter sucesso, “a leitura positiva busca compreender como se constrói a situação de um aluno que fracassa em um aprendizado e, não, ‘o que falta’ para essa situação ser uma situação de aluno bem-sucedido” (Charlot, 2000:30). Não apenas olhar o aspecto negativo da situação, não se deter somente nas supostas carências e deficiências do aluno. 
Neste sentido, ele ressalta que devemos levar em conta a singularidade do aluno, sua história particular, pois ele é um ser humano original. Ele vai para a escola e encontra este professor e não outro, e a interferência do professor pode ser muito importante na vida dele e sua contribuição conta muito na sua história escolar.
Procurar os motivos que fizeram com que esses jovens optassem por esta modalidade de ensino, nos aproximou da realidade pessoal e escolar deles. Observamos que os problemas sócio-econômicos influenciaram na opção destes alunos pelo ensino supletivo, mas existem outros fatores de ordem pessoal, e poderíamos até dizer, de ordem emocional e afetiva que os colocam neste espaço. Nestes depoimentos podemos observar alguns:
 “Eu optei pelo supletivo  porque estava atrasada na escola 3 anos, reprovei 3 vezes por descuido e preguiça de estudar (Flávia, 18 anos). 
 “Optei pelo supletivo pelo curto período de ensino para  concluir o 2o. grau e quando parei de estudar foi  devido ao falecimento de meus pais” (Marcos, 23 anos).
“Escolhi o supletivo porque a escola em que eu estudava entrou em greve” (Cibeli, 19 anos).
“Optei pelo supletivo, porque desejo terminar rapidamente meu 2º grau, pois em 1999 não estudei porque servi o exército” (Afonso, 19 anos).

Ouvir estes jovens, saber de seus sonhos, suas inquietações e projetos, possibilitou-nos conhecer um pouco da realidade da juventude atual. Nos seus depoimentos, eles explicitam que buscam seu lugar na sociedade, sua identidade, o reconhecimento da sua cultura, sua visão de mundo e percepção da realidade. 
Todo este saber foi fundamental para o entendimento do processo educativo deles e da relação que eles estabelecem com a escola, com o saber e com a vida. Descobrimos, neste trabalho, indivíduos criativos, sensíveis, conscientes do seu entorno e que procuram um espaço que acreditam ter de direito.
É importante lembrar que estes alunos foram historicamente discriminados por estudarem em uma escola de ensino supletivo,  pois ainda existe um certo preconceito em relação aos alunos que freqüentam esta modalidade de ensino. Muitos ainda acreditam que estas escolas foram criadas para os que não se “adaptam” à escola ‘regular’, local para onde se dirigem os alunos “rebeldes”, aqueles com “dificuldades” na aprendizagem, os “repetentes”.
Esta leitura negativa da situação destes jovens pode se constituir em um entrave para um possível sucesso escolar. Neste sentido é pertinente a leitura positiva que Bernard Charlot (2000) faz sobre os alunos que não são bem sucedidos em algumas atividades ou competências que a escola exige, conferindo um novo olhar sobre estes alunos. 
Outro aspecto importante na vida destes jovens que, em geral, se encontram em defasagem idade/série, é a necessidade de entrarem no mercado de trabalho. Sabedores de que este mercado, hoje, é extremamente restrito, seletivo e que exige o máximo de qualificação, faz com que optem por uma modalidade de ensino que seja mais rápida do que a escola ‘regular’. 
Assim como a busca pelo emprego, existe um forte desejo de realizarem o concurso vestibular. A cada ano é maior o número destes alunos que pretendem cursar um ensino superior, e o supletivo acaba sendo o caminho mais rápido. Através das suas falas, percebe-se que a ansiedade de ingressar em uma faculdade não é determinada somente pelo aspecto econômico, mas também no aspecto social e individual, pois este espaço lhes possibilitará entrar em outros domínios, em outra cultura, em um mundo novo e diferente. 
A categoria tempo, muito citada pelos jovens, também deve ser considerada quando se fala em juventude. Nas suas entrevistas, eles declaram que “perderam muito tempo”, “que precisam recuperar o tempo perdido”, acham que estão “atrasados” em relação a outros jovens da sua idade, que poderiam já estar em um “bom” trabalho ou na Universidade. 
Nos parece, através de seus depoimentos,  que o tempo está contra eles, que existem outros jovens aproveitando o tempo que deles foi retirado ou que eles não souberam aproveitar bem. A categoria tempo é fundamental quando se trabalha com jovens e adolescentes, pois a relação deles com o tempo é algo que lhes abre novas perspectivas mas também causa medo e angústia. É interessante observar que ao  mesmo tempo em que eles  dizem: “perdi tempo professora”; eles afirmam: “eu ainda posso recuperar o tempo perdido”. Neste sentido Melucci (1997:8) nos diz:
A definição de tempo torna-se uma questão social, um campo cultural e conflitivo no qual está em jogo o próprio significado da experiência temporal. Como medir o tempo? Quando será encontrado o significado ‘certo’ para o tempo individual e coletivo? Como podemos preservar nosso passado e preparar o nosso futuro em sociedades complexas? Tais questões sem resposta são alguns dos dilemas básicos com os quais se confronta a vida humana em sociedades complexas. A juventude, por causa de suas condições culturais e biológicas, é o grupo social mais diretamente exposto a dilemas, o grupo que os torna visíveis para a sociedade como um todo. 

Para Sposito (1996) a categoria tempo é central para entendermos a juventude atual, Segundo a autora, este modelo de futuro, consolidado na maneira de viver e sentir a vida, pensando sempre nos benefícios que advirão de nossas atitudes, no cumprimento de etapas com fins determinados, projetando nossas conquistas, sempre, para um outro ponto no tempo, que não o presente, está esgotado. 
Retomar a trajetória escolar, para muitos jovens do ensino supletivo, constituiu-se em uma alavanca para novos projetos, recuperando o tempo “perdido” e “antecipando” o futuro. Para muitos destes jovens, voltar a estudar, é acreditar em um futuro melhor, em cursar uma faculdade, constituir família ou sonhar com um bom emprego. 
Todas as problemáticas identificadas neste campo de pesquisa estão intimamente ligadas a trajetória escolar desses jovens, caminho este atravessado por “situações de fracasso escolar”, pelo desencanto com a escola ‘regular’, com as políticas públicas,  pelos problemas sociais, econômicos e pessoais que interferem na vida de milhões de estudantes no nosso país, principalmente, aqueles que vivem em condições econômicas que os obriga a abandonarem definitiva ou temporariamente a escola.
Entretanto, a pesquisa com os jovens do ensino supletivo nos mostrou, que muitos deles possuem um capital cultural que os possibilita a avançarem no processo escolar, que são alunos criativos, que escrevem poesias, letras de músicas, que fazem teatro, entre outras atividades. 
Bernard Charlot em seu livro Les Jeunes et le Savoir: perspectives internationales (2001:7) nos diz que no seio de uma mesma classe social existem comportamentos diferentes em relação aos diversos tipos de saberes e de aprendizagens. Constata-se que jovens de meios populares, resistentes ou não, face aos saberes escolares, podem, fora da escola, apresentarem conhecimentos que supõem-se aprendizagens profundas. E nos alerta como é impressionante quando se constata que estes jovens, freqüentemente, quando fora das tarefas escolares, no que se refere a linguagem, se revelam belos falantes dentro de seus grupos ou na produção de textos de rap.
 	Esta realidade nos faz refletir sobre a necessidade de mudanças na forma de pensar e ver a escola. Em lutar por uma escola mais voltada aos anseios da comunidade escolar, contemplando as necessidades locais, as especificidades de cada região e as singularidades de cada espaço. 
Todos estes saberes nos fizeram perceber que a opção destes jovens pelo ensino supletivo não pode ser limitada a questões econômicas e cognitivas, pois o seu cotidiano, os seus sonhos, seus medos e engajamentos são determinantes no momento da escolha. Neste sentido, conhecer a trajetória escolar de cada aluno foi fundamental, pois cada ser humano é único, cada um têm uma história pessoal que determina suas escolhas, seus posicionamentos e atitudes. 
	Neste contexto, foi possível conhecer alguns dos motivos pelos quais uma parcela cada vez maior de jovens opta pelo ensino supletivo e seria impossível eleger um que explicasse este fenômeno. Constatando que o rejuvenescimento desta população não pode ser analisado somente por um ângulo, mas que deve ser compreendido como um fenômeno complexo e multifacetado. 
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