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           Iniciamos, nossa análise pelos conceitos que alicerçam nossa fundamentação: juventude, subjetividade e imagem.
No contexto atual torna-se imprescindível falar da e sobre a Juventude com o objetivo de pensarmos e refletirmos em relação à importância da educação tem neste momento com/ para os jovens e de que maneira esses jovens podem contribuir para as mudanças significativas que desejamos alcançar na nossa sociedade. No caso da conceituação, às vezes ele é confuso e controvertido.  Nesse sentido, observamos que há três termos que se aproximam nos seus significados, mas têm dimensões diferenciadas nas suas interpretações: adolescência, juventude e puberdade. A adolescência tem uma conotação mais psicológica e é vista como o período situado entre a infância e a idade adulta. Começa com o início da maturidade sexual e termina na situação social de adulto independente. No mundo ocidental, de um modo geral, ela corresponde à época entre os doze aos vinte anos. Um dos primeiros psicólogos a descrever e estudar a adolescência foi Stanley Hall (que publicou, em 1904 o trabalho Adolescence) e se dedicou a analisá-la à luz das mudanças ocorridas no organismo, a partir do seu amadurecimento biológico. A questão da  puberdade  está implícita na adolescência na medida em que caracteriza a fase em termos de identificar a pessoa já sexualmente madura. Há uma constituição hormonal que começa a se desenvolver e seus resultados – além das transformações internas - são visíveis ao mundo exterior. Todo um contexto - da voz, aos pelos; da altura ao corpo meio desarrumado; da acne à menarca, entre outras características, responde pela transformação esperada pelo organismo do adolescente. Estudiosos como Erikson (1976) acompanharam essa trajetória, oferecendo-nos os subsídios e fundamentos para entendermos melhor a crise de identidade desses adolescentes. A gama de mudanças ocorridas podem ser identificadas nas questões sexuais, na busca da profissão, na auto-afirmação, na capacidade de relacionamento, nas discussões acaloradas e contraditórias, no fluxo de paixões e indignações, na contrariedade com a ordem instituída, nos sonhos e devaneios, na agressão/ transgressão de gestos, palavras, roupas, na necessidade de ser diferente, na característica de se achar vítima de tudo e de todos, enfim uma plêiade de fatos e caracterizam essa adolescência sob o enfoque da Psicologia.
O dado que nos parece, entretanto, mais significativo, e objeto mais explícito dessa nossa análise é a questão da juventude, aqui identificada no perfil da questão cultural e histórica. A juventude é resultante de uma vivência em determinado período históricos e sociais, que traz os dados da cultura onde ela é estabelecida e o tempo pela qual ela é concebida. Neste caso não estaremos falando de uma juventude qualquer, mas da juventude brasileira, e mais especificamente da juventude do Rio de Janeiro, local de nossa pesquisa. Para alguns autores, como Mafesoli (1996), deveríamos falar em tribos e galeras  e não em jovens - como um todo - porque os mesmos sempre se dividem em grupos ou sub-grupos. O período da juventude varia de acordo com a análise realizada. Ela tem um período para o Estatuto da Criança e do Adolescente, outro para a Organização Mundial da Saúde, outro para legislações específicas, enfim o olhar determina de que juventude estaremos falando. Ao avançar nesta perspectiva de análise encontraremos pensadores, como Hobsbawn (1995) que vai nos dizer que a juventude é eterna e que todos, hoje, buscam ser jovens, ou seja, a ação está vinculada a algumas características tais como, o cuidado com o corpo, com a beleza, com as roupas, os exercícios físicos, os interesses, e outras, identificadas a partir do olhar jovem.   No caso dos grupos e sub-grupos, autores como Carrano (2003), dizem que os jovens não constituem uma classe social, ou grupo homogêneo; eles compõem agregados sociais com características flutuantes. Na medida em que os jovens representam/ e interferem na cultura em que estão sendo desenvolvidas e apreendidas suas afirmações e identidades, observamos que inúmeros enfoques estão presentes nesta análise, sejam os enfoques psicológicos (bem fortes na sua estrutura e organização), os enfoques biológicos (responsáveis diretos pelas mudanças no interior do organismo), os sociais, os políticos, os culturais, os da saúde, entre outros. Inúmeros são os fatores que poderíamos apresentar para uma ampla caracterização dessa juventude, neste texto só abordada de forma mais sintetizada.  Fatos, atitudes como uma predisposição enorme ao que gosta de fazer, uma vontade implícita em ser solidário, uma alegria contagiante,  um bem estar com a vida , uma euforia ilimitada, uma radicalização nas suas afirmações, contrastam com momentos de depressão, dificuldades em fazer opções, em se organizarem, em se programarem, no seu cotidiano.
 Adolescência, então, tem uma dimensão mais psicológica e representa a fase entre a infância e a idade adulta com características próprias relativas ao seu desenvolvimento, sua personalidade, seu comportamento, suas mudanças físicas que a delineiam de uma forma única e própria.  
O termo juventude é mais utilizado numa concepção sócio-histórico-cultural e agrega as questões da adolescência e puberdade. Para Foracchi (1972) a crise da adolescência, tão apregoada na prática e na literatura representa um conflito entre gerações e grupos de idades diferentes e concepções de mundo diferente; já a crise da juventude é uma crise da juventude, é um conflito de gerações dentro da sociedade. Alguns pontos são relevantes nesta categorização: a relatividade do critério de idade e as questões sócio-culturais. O que é ser jovem, hoje, ou quando se é jovem? Com treze, quinze, dezoito anos?  O jovem tem uma idade fixada pelas autoridades legais para votar, para dirigir automóvel, para maioridade, porém possui outra idade criada pela própria sociedade que o faz determinar e ser determinado. Quando termina a juventude? Ela é acima de tudo um estado de espírito? 
Sustentamos, entretanto, a presença do termo juventude por três motivos que nos parecem relevantes: 1 - existência de uma faixa etária, hoje muito significativa em termos estatísticos, que vai da infância à idade adulta, e, portanto não pode ser caracterizada como um espaço vazio que nem poderá ser contabilizado (como explicamos, a adolescência teria outra conotação); 2 - a identificação de características comuns de um determinado grupo, em uma determinada situação, em um determinado tempo  e espaço histórico e 3 - a importância deste período como  transição, passagem, estruturação  que tem dados próprios, mas tão relevantes que poderiam  ser demarcados como celebração, homenagem e apropriação  de um tempo único, pessoal e intransferível. A juventude, como categoria social teve mudanças significativas, ao longo da história e o que a caracteriza é a forma como os grupos a que ela pertence a determinam. A juventude da década de sessenta, dos anos da ditadura é extremamente diferente da juventude - ano 2005 em termos de vontade política, desejos, intenções (a característica de participação política da juventude, nos anos 60 é totalmente diferente dos caras-pintadas da década de 90) . A juventude negra, hoje, com todas as suas lutas e desafios é diferente juventude do período da escravatura (poderíamos falar de juventude, naquela época?). Todo o contingente de dados, símbolos, representações interferem na determinação desta juventude.ao longo de um determinado período histórico.  Otávio Iani, no texto intitulado o Jovem radical (1962), diz que a Juventude não é apenas uma fase transitória - culturalmente produzida na vida social das pessoas, consideradas individualmente, em face dos contextos familiar; a juventude, para o autor, no seu inconformismo juvenil apresenta um produto possível do modo pelo qual a pessoa globaliza a situação social. Mannheim (1968) que se preocupou muito com a participação criadora da juventude na vida social diz que o fator especial que faz do adolescente  ser o mais importante para um novo curso da sociedade é que ele ou ela não toma a ordem estabelecida como privilegiada e não tem interesses implicados seja no nível econômico, seja no espiritual. Para Mannheim (1968), um outro conceito deveria estar agregado à juventude/ adolescência que é o da geração. Ele definia geração como um  fato coletivo  como uma forma de situação social . Ou seja, da mesma forma que o conceito de juventude é amplo o conceito de geração não se detém penas no grupo concreto de uma família, tribo ou seita. O conceito de geração estaria vinculado a uma vivência social criada a partir de um fundamento natural. Seria então esta geração atual, da juventude, uma criação natural dos fenômenos e representações sociais da sociedade, ou seria uma definição do próprio grupo  que se intitula juventude. Isto para educação é muito importante, na medida em que perguntamos se a juventude da escola é a que  socialmente  se produziu como tal, ou se a juventude da escola é pedagogicamente uma etapa que tem como se articular e trabalhar para e com ela.  O que é muito significativo, a partir de Mannheim (1968)    é o de perceber o  que vem, da juventude, como sendo uma “(...) vida   nova, (onde ) as forças formativas estão começando a existir, e as atitudes básicas em processo de desenvolvimento podem aproveitar o poder modelador destas situações novas”  (p.78).  
 	Ao discutirmos a questão da juventude, enquanto uma categoria social, está propondo uma análise e reflexão para entender os nossos jovens de forma o mais natural possível considerando sua cultura, sua história, seus grupos, suas normas, suas regras, suas relações com os outros grupos, suas manifestações, além de enquanto pessoas viverem/ experenciarem as características específicas no universo do que se denominou chamar de adolescência. Esta participação da juventude , em grupos, na modernidade já traz outras características, como afirma Groppo (2000),
Na verdade, a especificidade da juventude na modernidade é a sua adesão prioritária a grupos juvenis informais ou independentes, qualidade que diferencia a maioria dos grupos juvenis modernos dos grupos etários homogêneos das sociedades primitivas, por exemplo,...nos grupos juvenis informais modernos a ‘panelinha de adolescência’ avalia cada indivíduo por critérios próprios ao grupo- critérios universalistas, diferenciados dos valores familiares. (p. 47)
 	A Juventude tem, então, o seu universo próprio que é copiado – de certa forma por todas as idades (costuma-se dizer que ontem a criança imitava a mãe, mas que hoje a mãe imita a filha, por exemplo, nas roupas, na moda) e que precisa ser analisado não apenas como uma etapa diferente, mas uma categoria social que tem singularidade e especificidade e que acreditamos seja muito rica e produtiva em seus objetivos e intenções. 
Subjetividade
O estudo, neste eixo, inicia-se pelo diálogo com Morin (1996) que fala da noção do sujeito como sendo uma noção extremamente controvertida. Questionando onde existe o sujeito, o autor vai buscando conhecer melhor esse sujeito, passando pela noção de indivíduo que posteriormente implicará na noção de indivíduo-sujeito, isto é, a noção que envolve uma dimensão oriunda da biologia molecular e da genética até chegar à característica da afetividade que é um rasgo constitutivo do sujeito. Fala-nos que essa noção de sujeito nos obriga a associar noções antagônicas, como a exclusão e a inclusão, o seu, o ele e o se. Para isso o autor se vale do pensamento complexo, pensamento esse capaz de unir conceitos que se rechaçam entre si e que são suprimidos e catalogados em compartimentos fechados (p.55). O importante em Morin (1996) é que ele vai nos falar tanto do pensamento complexo, como da complexidade que caracteriza o momento presente e nos mostra que o século XX assistiu a uma invasão da cientificidade clássica nas ciências humanas e sociais.

Expulsou-se o sujeito da psicologia e o substituímos por estímulos respostas e comportamentos. Expulsou-se o sujeito da história, eliminaram-se as decisões, as personalidades, para só ver determinismos sociais. Expulsou-se o sujeito da antropologia, para ver só estruturas, e ele também foram expulso da sociologia...Não obstante, houve alguns retornos dos sujeitos, retornos às vezes tardios, como em Foucault ou em Barthes, coincidindo com um retorno do Eros e um retorno da literatura.  Más é ali que, em filosofia, o sujeito se encontra novamente problematizado (p.46).

Exatamente, a busca desse sujeito e de sua subjetividade é que nos mobilizou para o presente estudo, procurando diálogo com diferentes saberes como condição de possibilidade do conhecimento do próprio campo educacional. Afirma Birman (2000);

(...) a subjetividade é inequivocamente uma das matérias primas do campo da educação, sendo em torno dela que os operadores e engrenagens deste campo giram com suas práticas e seus propósitos, em última instância. Isto porque aquela define não apenas o que temos como alvo e como finalidade nas práticas educacionais concretas, como também é o horizonte do que se pretende idealmente delinear com estas práticas.
 (p. 11-12)


De um sujeito - individual e humano - fomos caminhando para a compreensão do conceito de subjetividade que há na Psicologia, com destaque na Psicanálise um repertório de significados para sua interpretação. Da psicanálise freudiana à lacaniana vamos procurando tecer o significado da subjetividade, compreendendo também sua natureza histórica, social e cultural que incidem nos processos psíquicos do homem aqui incluindo o consciente individual. Lacan (1970) em suas obras vai falar de três conceitos  básicos: o imaginário, o simbólico e a ordem real, todos eles organizados na e pela linguagem. Nesses conceitos encontramos uma vasta interpretação para subjetividade. Em Foucault (1987), novo diálogo travamos, na medida  em que o autor é um dos pensadores contemporâneos que mais se dedicou à questão política da subjetividade. Ele vai procurar os processos sociais de construção da subjetividade através do conhecimento das categorizações, das instituições, dos mecanismos de inclusão e exclusão que produzem os padrões de sensibilidade, os estilos de vida e a maneira/ modo de existir do próprio sujeito.
 A grande contribuição da psicanálise, para subjetividade, segundo Habermas (1988), está  na oposição que ela faz ao método positivista e até mesmo ao método hermenêutico tradicional, como uma interpretação dos valores culturais. Habermas (1988) aponta algumas contradições da sociedade contemporânea que vão comprometer a própria subjetividade como os limites da natureza interna - indivíduo e a subjetividade, ou seja um limite antropológico, na medida em que as crises do sistema socioeconômico e cultural acabaram por gerar uma crise individual e social da identidade sociocultural. Para Habermas (1989) que apresentou uma teoria da subjetividade existem três mundos que convivem na mesma contemporaneidade com limites que não são intransponíveis para o homem, a exemplo do que aponta Agnes Heller (1987): há um mundo interno que é a própria subjetividade à qual o indivíduo tem possibilidade de estar presente;  mundo social  onde vamos encontrar os valores culturais e morais e o  mundo objetivo  identificada nos valores culturais e morais. Os três mundos, o instrumental-objetivo, o normativo-social e o expressivo-subjetivo devem ser vistos como a base, a raiz da compreensão das formas de organização e reflexão humanas já que elas traduzem a amplitude das relações entre objetividade e subjetividade.
A subjetividade envolve,  então  tanto o conhecimento em si, como a emoção, o simbólico e a representação que o indivíduo faz da própria realidade, assim como o que está disponibilizado pela sociedade e é  apreendido e interpretado  pelo individuo. O Eu desse indivíduo,  se relaciona com o mundo  tenta  compreendê-lo e compreendendo tenta se compreender, também. Da racionalidade da época moderna, passamos para as incertezas que caracterizam a pós-modernidade e é nesse universo que a subjetividade se inter-relaciona nas suas diferentes formas e matizes de identificação. A complexidade  de entendermos este ser da subjetividade, hoje, fica mais evidente quando vivemos um período de desconstrução do que havia até então sido trazido como real e verdadeiro; e é nessa desconstrução que vai se formando, a  construção da subjetividade.  A desconstrução das instâncias política e social na sociedade que temos provoca transformações significativas para o sujeito. A subjetividade ora é regida pelo autoconhecimento, ora pelas imposições que esta ordem política social traduz. Ao estudarmos a Juventude - como foco de atenção para a construção desta subjetividade - estamos cientes de três dados significativos que, se integram de forma nem sempre precisa e ordenada, mas que no nosso entender precisam do olhar e da discussão de educadores sobre esta temática: 1 - este jovem que vive esse momento da desconstrução para construção, também, está vivendo, internamente o momento das perdas, dos lutos para novas conquistas; em síntese, ele soma interna e externamente perdas que precisam ser re-significadas quando passam a ser novas decisões; 2 - este jovem tem um olhar para si e para o mundo de acordo com as categorias que ele elegeu de realidade, representação, imaginário, entre outras; neste espaço toda a problemática, hoje, da comunicação, da mídia tem um significado muito grande; 3 - este jovem tem na construção da subjetividade um aparato muito forte que é a subjetividade construída ao grupo de pertencimento do qual ele faz parte que as vezes supera, bloqueia , Intimida a sua própria subjetividade. Esta é uma subjetividade que precisa ser mais bem entendida e não apenas colocando-a em confronto com a objetividade. Como diz Morin (1996) muitas vezes cometemos o erro de reduzir a subjetividade, seja à afetividade e à contingência, seja à consciência.
Fernando Rey (2003) no seu livro Sujeito e Subjetividade defendem um conceito de subjetividade que teórica, epistemológica e metodologicamente nada tem a ver com as correntes filosóficas da modernidade, e sim ela se apresenta com uma complexidade da organização simultânea e contraditória dos espaços sociais e individuais que a configuram. Rey (2003) vai nos mostrar que grande parte das indagações ligadas à subjetividade teve seus alicerces trabalhados a partir dos estudos do cotidiano, das novas psicologias e dos autores que se dedicaram à pós-modernidade. Santos (1995) vai nos falar de  rede de subjetividades  que vão se formando ao longo das relações que nós estabelecemos. 
O que percebemos como significativo é a consideração do social, sendo visto este social como suporte, como um dado capaz de acolher e ao mesmo tempo provocar mudanças na subjetividade. A subjetividade (ou as subjetividades) vai dar ao indivíduo, nesse contexto social, uma identidade que até a assimilação total desse social, dará ao sujeito uma identidade mais ou menos provisória.
O  que podemos então, entender é a importância do social e do cultural na construção desta subjetividade sendo ela provisória ou não. Temos que nos lembrar que tanto o jovem como os demais sujeitos convivem nesta cultura, com outra cultura que lhe está integrada - e que dela faz parte - que é a cultura da imagem que tem uma função específica no espaço social, mas também tem uma função preponderante no espaço subjetivo. A imagem atua  no plano da subjetividade ao trabalhar na produção de costumes, valores, gostos, interesses, vontades, desejos e modos de pensar. Para Guattari (1986);

Essa cultura de massa produz, exatamente, indivíduos:indivíduos normalizados, articulados uns aos outros segundo sistemas hierárquicos, sistema de valores, sistemas de submissão (...) não somente uma produção de subjetividade individuada-subjetividade dos indivíduos- mas uma produção de subjetividade social, uma produção da subjetividade que se pode encontrar em todos os níveis da produção e do consumo (p. 16)


  	Paim (1996) ao trabalhar a questão da objetividade e da subjetividade lembra-nos que enquanto o conhecimento tem uma maneira lógica de se construir, a subjetividade envolve a questão do desejo, da fantasia do simbólico.  A autora pergunta como podemos unir a objetividade à subjetividade, lembrando que esta é muito mais abrangente que aquela. A subjetividade não se opõe apenas à objetividade, como contrário, mas o sujeito a engloba em todas as diversas dimensões.

Imagem 

Atualmente tem sido dada muita importância à imagem numa perspectiva maior, uma vez que ela engloba vários tipos de imagem sejam as textuais, as fotográficas, as de múltiplas linguagens e tecnologias, etc. Imagem do latim imagem é a representação de alguma coisa ou pelo desenho, pintura, escultura, ou pela própria representação interna, que ela produz no indivíduo. Tanto ela pode reproduzir um objeto pelo efeito de certos fenômenos de óticos, no caso o espelho, como ela pode transcender indo buscar um significado até mais profundo, como nos Gênesis, em que Deus fez o homem a sua imagem. Um texto qualquer produz um tipo de imagem, enquanto um texto poético pode produzir um pensamento que se reveste de uma imagem que lhe dá a sua forma, a sua cor, e o seu significado. De certa maneira podemos falar em formas de imagem, uma vez que temos a imagem produzida pelo nosso pensamento, por nossas idéias; a imagem que temos do outro, do contexto onde vivemos, a imagem que é produzida pela mídia - com grande força - e que passam até a ser concebidas como nossas imagens, a imagem fabricada por determinadas teorias, por exemplo, como a teoria tradicional de educação que achava que apenas o professor ensinava e o aluno aprendia, a imagem que tem que ser vendida como forte, perfeita, corajosa, vencedora, entre outras, e a imagem representada por protagonistas que falam por seus personagens, como o cinema e o teatro. Costa (2005) fala-nos de tipos de imagem como a do espelho referindo-se a Lacan, como sendo uma imagem técnica, despertando sua sensibilidade inteligência e subjetividade. Costa fala-nos também que temos uma imagem que diz respeito à percepção visual, resultante de estímulos luminosos captados por receptores periféricos de sensações e processados por áreas cerebrais centrais. Outra imagem é aquela proveniente do que a pessoa  produz através de um complexo mental internalizando  de forma interna, subjetiva e única. Outro tipo diz respeito àquelas que produzimos com o objetivo de nos comunicarmos com os outros , expressando o mundo subjetivo e imagético que temos dentro de nós. A imagem, em si, pode produzir diferentes  imagens  em nosso pensamento. Diante de uma imagem- um quadro, por exemplo- um pintor pode ter uma imagem interna do que está apreciando, em termos de arte; um historiador, pode se reportar  a outras imagens relativos à época em que aquele quadro foi produzido; um educador pode se questionar qual o papel da educação na formação de artista capazes de pintar aquele quadro.Da mesma forma se estou diante de um texto, as imagens que vou formando em meu pensamento têm a ver com o que leio, com o que conheço, com as experiências que possuo, com o interesse que manifesto, enfim, com uma série de objetos e objetivos que formam a minha própria imagem  alocada  na minha subjetividade.  A multiplicidade e a complexidade do processo imagético não se dá apenas pela gama do conhecimento/ significado individual, mas sim pela representação que ela possui no coletivo, pelo significado e importância na própria sociedade e pela forma com outras imagens tentam aprofundá-la ou desprezá-la. Não estamos entrando aqui no complexo da imagem pela não percepção visual embora ela exista – até de outra forma-quando ela é percebida por outros sentidos.  O conceito de imagem é usado sob diferentes enfoques englobando desde  as imagens da realidade  até as produzidas por nossa subjetividade. Para a educação é muito importante o estudo da imagem não só no processo de alfabetização,mas no decorrer de todo o processo educacional uma vez que auxilia tanto a atividade cognitiva como a subjetiva no conhecimento e interpretação da realidade em que vive. Se o sentido da imagem é muito trabalhado nas séries iniciais para compreensão da linguagem e escrita o mesmo não ocorre nas séries posteriores, na perspectiva de dar a ela - imagem - a importância que tem para todos nós, inclusive e principalmente para os alunos. Devemos considerar, entretanto que esta importância às vezes pode estar subentendia, quando, por exemplo, quer formar o seu aluno à sua imagem e semelhança ou quando ele escolhe um aluno para ser a imagem e o modelo do que deve ser considerado como um bom aluno. A importância da temática em questão é  reforçada  no aprofundamento de outros correlatos à imagem e que estão subjacentes, também no ato de educação que são a  imaginação e o imaginário.  Para Castoriadis (1991)  o termo imaginação tem a ver com a idéia de imagem ou de forma e com a idéia de criação.  As imagens vão se juntando, no imaginário, em torno de determinados eixos, núcleos carregados de símbolos e significados e elas passam a ser aceitas, rejeitadas ou dramatizadas (não é o meu eu  que as revela mas o meu outro eu- protagonista de mim mesmo) na representação que faço da realidade. Acreditamos que dada à pluralidade de interpretações, as diferentes relações e interações que a imagem produz, poderíamos pensar numa Pedagogia da Imagem como forma de entendê-la mais e melhor e dialeticamente utilizá-la no cenário da educação com os recursos e realidade que dela provém.

A pesquisa

Realizamos uma pesquisa empírica/ exploratória com trinta de jovens de quinze a vinte e um anos, incluindo alunos do ensino médio e universitários (um do sexo masculino e vinte e nove do sexo feminino) na tentativa de verificar as diferentes imagens que os jovens possuem sobre os vários espaços da sociedade com o objetivo de identificadas essas imagens procurar analisá-las à luz do referencial teórico já abordado. Inicialmente os jovens responderam a um questionário com doze perguntas e posteriormente desenharam, livremente, (e coloriram-se, assim preferiram) numa folha em branco algo que tivesse a ver com a juventude.  Este trabalho, esta pesquisa serviu como um levantamento inicial sobre os pontos relacionados à juventude.  Selecionamos algumas questões - e algumas respostas - para apresentação neste artigo sendo que, todas as respostas foram discutidas/ analisadas com os jovens/ alunos sendo as mesmas interpretadas a partir do contexto atual. No que diz respeito ao que é ser jovem hoje, assim se expressaram:

- “... é ter muitas dúvidas, incertezas, sonhos. O jovem hoje em dia está perdido nesse mar de informações tecnológicas...” (Luciana - 22 anos)
- “... é ser um indivíduo influenciado pela mídia, por outros jovens, por seu grupo” (Ainda - 20 anos)
- “...  é poder ser tudo sem se preocupar com nada....” (Maria Clara- 17 anos)
- “... é muito complicado ser jovem por que a gente tem que estar por dentro de tudo e se der mole a gente  passa a maior chacota” (Ana Julia- 14 anos)
- “... é viver num mundo de escolhas e decisões e acertar em todas elas” (Vitória -21 anos)
- “... é estar preparado pa o mercado de trabalho; é encontrar sua tribo; é diferençar-se de algum jeito dos outros; é estar informatizado” (Victória - 20 anos)
- “... eu acho que ser jovem hoje tem um peso muito maior do que há alguns anos atrás. A cobrança e o dever de ‘dar certo’ estão muito maior. E o jovem tem mais autonomia...” (Maria Luiza, 21 anos)

 	No que diz respeito as principais características dos jovens, eles assim se manifestaram:
- “... estamos escravos da moda seja no vestuário, na maneira de se divertir. Há a necessidade de estar por dentro do padrão é a maior característica do jovem hoje” (Luiza - 21 anos)
- “... é estar ligado, antenado, alegre e andar em grupo” (Alice – 18 anos) 
- “... é estar antenado, divertido, espontâneo, mas muito preocupado com sua aparência e ser altamente tecnologizado” ( Ana Julia -14 anos)
- “... é alegria, irresponsabilidade, busca pela liberdade, irreverência” (Vitória - 21 anos)
- “ ... é ser diferente mas querendo ser igual a todos os outros” ( Flavia - 15 anos)
-“... é ser sonhador e preocupado com a profissão” ( Paula -16 anos) 

 Perguntado como o jovem vê a vida, assim alguns se expressaram:
- “ ... de uma maneirar aberta, colorida e sem muitos problemas” (Victória - 20 anos)
- difícil porém divertida” ( Bruna -16 anos )
- “... a vida é muito chata e complicada segundo a visão dos adultos que eles expressam diariamente em casa ou na escola. A visão dos jovens sobre a vida é bem mais descomplicada” (Suzana -17 anos)
 Perguntado sobre que imagem os adultos têm dos jovens alguns assim responderam:
- “são uns desleixados, irresponsáveis, mau educados, aborrescentes” (Laura - 20 anos)
- “...rebeldes sem causa, irresponsáveis e nunca fazem as coisas certas” (Cirillo - 20 anos)
- “rebeldes, problemáticos, difíceis” (Fernanda - 18 anos)

 	As respostas nos levaram a diferentes caminhos para análise, reflexão e debate sobre os jovens a partir dos seus interesses, necessidades e expectativas e a partir do olhar deles sobre as imagens que o cotidiano lhe oferece. Os desenhos, também possuem ampla oportunidade de melhor conhecimento da juventude a partir dos seus valores, i de suas leituras de mundo. Não apresentamos todas as questões neste trabalho pela dificuldade de espaço e para não prejudicarmos uma análise do todo, aqui identificada por uma parte desse todo. Entretanto, nas nossas conclusões podemos observar que a imagem que os jovens fazem de sua realidade é numa perspectiva de alegria, despreocupação, embora sinalizem muito para a questão das escolhas e do mercado de trabalho. Quase todos os jovens - nos debates - falaram sobre as novas tecnologias, a necessidade de dominar este mundo informatizado e os novos empregos que a tecnologia poderá oferecer. A música, a roupa, a linguagem as expressões, as gírias   As pesquisas sobre as gírias vem sendo levantadas, catalogadas conforme a referencia do grupo em que o jovem se inseri. Conta como produto desta pesquisa. foram e estão sendo estudadas e analisadas. Podemos observar então que tanto as imagens que eles produzem ou que são produzidas por eles reflete, em grande parte o que está no imaginário sobre a juventude no âmbito das preocupações e desafios. Os temas drogas, sexo e violência – objeto de novo estudo - também foram abordados e trabalhados com os alunos. Podemos adiantar que há um consenso sobre elas no que diz respeito ao uso e as possibilidades de se igualarem ao grupo.
Na tentativa de concluir...

Ao término da produção desse texto e com tanto material que a pesquisa produziu fica-nos a sensação que estamos tentando concluir, mas que na realidade isto ainda não foi possível, não ocorreu...definitivamente. No que diz respeito à juventude o material é riquíssimo e profundo e cabe-nos analisá-la a luz do contexto onde ela se efetiva. No tocante à subjetividade acreditamos que temos muito ainda que caminhar, em termos de formação na educação se a entendemos não como oposição à objetividade, mas como complemento a esta objetividade e como conjunto de todas as questões cognitivas, racionais emocionais, afetivas, corporais que estruturam o eu  numa dimensão que envolve o que poderíamos chamar de ego, self, indivíduo, pessoa, sujeito. Essa subjetividade -que pode também ser complementada a uma subjetividade coletiva - vai sendo construída dia-a-dia, passo a passo por todos os sujeitos que conscientes ou não do papel específico na educação interferem na ação do sujeito. No que se refere à imagem, queremos abordar a imagem que permeia o universo dos jovens, percorrendo o caminho de desejada identidade e autonomia.  Quem fabrica essas imagens e como?  Nos tempos, hoje, em que esta juventude se alimenta dos mais variados  tipo de imagem ,estamos estudando cada vez mais, procurando analisar de que forma essas imagens são produzidas e como a própria sociedade , a mídia,  tem (e porque) determinadas imagens dos jovens.Nossa reflexão a partir da análise que realizamos mostrou-nos que a construção da subjetividade dos jovens vem pela prática, pela experiência que ela tem, com os valores que ela assume.Se a juventude é uma categoria social que tem uma singularidade própria, única e específica como nós educadores estamos ajudando-a nesta construção? Que imagem está se imprimindo nos jovens, ou a partir de que imagens queremos vê-los formados? Por outro lado, quando a juventude apóia-se em questões muito imediatas, consumistas - e que de preferência leve-a ao sucesso - qual o papel dos educadores, da escola e da família? Acreditamos que a juventude não é uma construção imaginária: ela existe e tende a se prolongar por muitos anos... ela tem características próprias, ela produz uma imagem, ela necessita de conhecimentos mas sobretudo, ela necessita  de afeto e compreensão. Uma juventude marcada pelo uso das drogas, pelo calor do sexo pelo abuso da violência não pode ser tomada, pela educação, como a imagem de todos os jovens e que, portanto precisa ser atendida...  tratada. Esta dimensão existe, não podemos e nem queremos ocultá-la. Mas o que pretendemos é mostrar o papel da educação (seja na família ou na escola) como componente imprescindível da formação do sujeito que não é apenas fruto do que e de onde ele aprendeu, ou de que grupo social ele pertence, mas que tem um eu, uma subjetividade que pode ser trabalhada por todas as instituições que estão de certa forma comprometidas - mais diretamente com essa juventude.  Queremos dar vez e vos aos jovens; queremos entender a singularidade na diversidade; queremos ajudar a formar e não simplesmente informar. Não estamos falando nem de sonhos ou apenas de utopias, pelo contrário. Queremos atuar junto aos jovens desenvolvendo todo o seu potencial de educere¸ de educar fazendo-o consciente do seu papel, de sua cidadania de seu crescimento pessoal e social. Por outro lado, queremos refletir e analisar sobre esta sociedade da qual participam todos os cidadãos, inclusive, portanto os jovens, para que ela seja mais democrática (sem nenhum tipo de exclusão) mais justa, mais solidária e mais fraterna. A escola, a família, a mídia, os inúmeros espaços da sociedade convive com os jovens em todos os sentidos, e precisamos estar cientes desta realidade. No mundo atual em que as novas tecnologias trouxeram novas imagens, produzem novas formas de conhecimento acreditamos que seja possível compreender e interferir nesta realidade de forma mais crítica e harmônica.    Quem sabe conseguiremos, um dia, os nosso objetivo.... a juventude merece.
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