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	A formulação da questão apresentada no título deste trabalho pretende compartilhar a reflexão convocada pelo resultado de minha pesquisa de mestrado em Psicologia Social e Institucional que foi realizada em uma escola pública estadual de ensino médio em Porto Alegre. Lá pude testemunhar e elaborar o efeito de passe produzido na passagem adolescente quando um espaço − marcado pela diversidade e ancorado em uma história vinculada a manifestações políticas juvenis − merece ser chamado de público, por permitir a revelação de um quem na rede de relações humanas, gerando assim memória e história, através da experiência do político enquanto campo de inter-esse. Tomei, neste trabalho, esta acepção de espaço público, referida ao pensamento de Hannah Arendt (2001), como marginal à ordem dominante e passível de ser encontrada apenas em alguns poucos lugares remanescentes frente à emergência contemporânea da esfera midiática, que foi tomando para si a função de legitimar fatos, valores e pessoas, detendo, hoje, à sua maneira, a autoridade do campo público.
	Embora instituições com estas características têm se tornado cada vez mais raras, oportunizam-nos ainda possibilidades de análises que nos permitem compreender a função das experiências de espaço público na travessia da infância para a juventude adulta e sua correlação com o campo da Educação. Este estudo insere-se, portanto, na zona de fronteira entre a Psicologia – balizada pela Psicanálise – e a Educação, tendo no diálogo teórico com Hannah Arendt e Walter Benjamin sua maior referência conceitual. 
Além da definição de espaço público, na qual me deterei mais adiante, Hannah Arendt traz ainda importante contribuição para que possamos precisar o sentido com que interessa trabalhar a noção de juventude, para desenvolver meu argumento, ao propor sua conexão com o fato da natalidade. Para ela, é o simples fato de os homens nascerem num mundo já velho − em que a morte é o destino inexorável dos que aqui já se encontram − o que situa a liberdade humana no próprio caráter da existência humana no mundo; é porque existe um começo (principium) que o homem pode começar (initium). A singularidade de cada nascimento inaugura, pois, o milagre da vida, ao permitir a cada um − entendido como um qualquer − novos começos, sempre renováveis, de ações e narrativas que, cumprindo a condição de serem compartilhados com outros, estabelecem que o intervalo entre o nascimento e a morte se constitua como uma biografia, uma vida especificamente humana (Arendt, 2001).
A psicanalista Julia Kristeva, que se dedicou, entre outros trabalhos, a analisar a vida e a obra de Hannah Arendt, afirma que
ninguém mais, na modernidade, havia refletido, como fez Arendt, lendo Santo Agostinho sobre o nascimento enquanto eterno recomeço de uma história singular, de uma narrativa insólita, de uma biografia. Onde Nietzsche insiste num ‘eterno retorno’ que não é uma repetição enfadonha, mas ‘a forma mais elevada de aquiescência que se possa alcançar’, Arendt [...] afirma uma escansão: cada nascimento é o ‘milagre’ desse ‘eterno retorno’, renovador, arriscado, promissor (Kristeva 2002, p.52 ).
Arendt enfatiza que, por ocupar uma nova posição num mundo preexistente, cada geração terá algo de novo a dizer sobre ele. Por isso, entende que
a educação não pode desempenhar papel algum na política, pois na política lidamos com aqueles que já estão educados [...] às crianças que se quer educar para que sejam cidadãos de um amanhã utópico é negado, de fato, seu próprio papel futuro no organismo político, pois do ponto de vista dos mais novos, o que quer que o mundo adulto possa propor de novo é necessariamente mais velho do que eles mesmos. Pertence à própria natureza da condição humana o fato de que cada geração se transforma em um mundo antigo, de tal modo que preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar o desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade face ao novo (Arendt, 2000, p. 225-226).
Considera, ainda, ser impossível determinar, por alguma regra geral, onde deve recair a linha limítrofe entre a infância e a condição adulta, já que, com respeito à idade, esta muda não só de acordo com cada civilização e com cada país, mas também de indivíduo para indivíduo. A esta linha pretendo dirigir agora minha reflexão.
Todos sabemos que a maioria dos povos e culturas deu especial atenção à passagem entre estas duas condições, através dos mais variados rituais de passagens que demarcavam, no campo social, a concretização de uma travessia. Sublinhamos, aqui, que o reconhecimento desta passagem em e pelo espaço público estava implicado na eficácia desta operação simbólica. No entanto, nossa sociedade ocidental, a partir do advento da modernidade, ao deslocar a centralidade da comunidade para a família como referência dos indivíduos foi, concomitantemente, esvaziando estas cerimônias ritualísticas, marcadamente após a revolução industrial. Em seu lugar instalou-se um vazio, que passou a convocar nova operação psíquica para dar conta da desmontagem da identificação infantil, na qual o sujeito precisa apropriar-se da identificação especular que sustentava seu ser no olhar e na voz do Outro  O conceito de “Outro”, grafado em maiúscula, foi cunhado por Jacques Lacan para diferenciar o lugar do semelhante (outro) da dimensão da alteridade que, anterior e exterior ao sujeito, não obstante o determina. Refere-se, portanto, em última instância, à própria ordem da linguagem e da cultura.
 (Rassial, 1997), encarnado, geralmente, no campo parental. Essa operação psíquica, que, portanto, não pode ser delimitável cronologicamente, é o que na psicanálise chamamos de operação de adolescência. O que se trata aqui, pois, é do trabalho psíquico de constituição de um lugar de enunciação desde uma posição sexuada − convocado pelo olhar do Outro − para substituir os rituais em que o social definia quando e onde a criança se transformava em homem ou mulher. Na deflagração de uma operação adolescente, a experiência exige a produção de novas representações, que dêem conta da excitação pulsional produzida por este novo olhar. O reconhecimento do Outro − que, contudo, precisa ser também reinventado − continua sendo determinante para a fundação do espaço subjetivo em que o adolescente possa afirmar sua singularidade e, ao mesmo tempo, reconhecer-se como igual perante seus pares. Além disso, ele percebe o imenso fascínio que a sociedade lhe consagra − o que, muitas vezes, alimenta seu narcisismo e lhe serve de trunfo em suas relações sociais. Sabemos todos o quão ambíguas, insolentes ou perigosas, podem ser as manifestações adolescentes que se dão nesta suspensão da consistência imaginária do Eu e do Outro, e onde novos circuitos pulsionais precisam ser estabelecidos, no trabalho de produção de uma nova ficção de si mesmo, suporte da possibilidade de uma posição de autoria (Costa, 1998).
A travessia adolescente põe em causa, por conseguinte, o que diz respeito tanto ao espaço quanto ao tempo. Enquanto o descolamento da posição infantil não estiver minimamente assegurado, o tempo presente, como tempo em suspensão, regerá a temporalidade adolescente, pois o passado tende a se apresentar como persecutório ou idealizado, encontrando-se a noção de futuro sob suspeita. Por isso, os sujeitos que transitam por esta operação precisam constantemente se arriscar em manifestações que buscam inscrever um traçado, com valor de ato, que delimite novas bordas no corpo ficcional da infância (Costa, 1998) para no tempo voltarem a se inscrever. 
É dessa forma que a noção de experiência toma, para esta operação de passagem, extrema relevância. Experiências que legitimem um lugar próprio e a confirmação de um lugar de enunciação do Eu entre os pares, como afirmação daquilo que foi constituído como privado, no âmbito da família, e que agora passa a valer como uma identidade coletiva entre os iguais, uma vez que a afirmação individual, no caso, é orientada no sentido de confirmar um valor grupal (Costa, 2001, p.116). É o caso dos atos de caráter transgressivo, vividos em conjunto com os pares, em que o adolescente só conquista o direito de singularizar o próprio pensamento a respeito se essas vivências adquirirem valor de experiência. É o caso, portanto, também do exercício de construção de um espaço público que implica compartilhamento e transmissão. É oportuno observar aqui, com Maria Rita Kehl (2000, p.42), que a experiência compartilhada permite a troca de impressões e reflexões sobre o vivido que contribuem para alterar o campo simbólico, já que questionam verdades tidas como absolutas pela cultura.
Devemos esclarecer que a noção de experiência, aqui, não pode ser reduzida a meras vivências psicológicas, diferença que foi devidamente explicitada por Walter Benjamin (1985), em textos que demonstram o enfraquecimento − no sistema capitalista − da experiência (Erfahrung), em prol da experiência vivida (Erlebnis). A Erfahrung se situa na interface entre o que é coletivo e o que é singular, entre o que é do conhecimento estabelecido pela tradição e aquele que irrompe, fazendo um furo no que se afigura como perfeitamente estabelecido. Já a Erlebnis é característica do indivíduo solitário da modernidade, em que modos de subjetivação próprios do capitalismo privilegiam formas de relação consigo pautadas em modos psicológicos individualizantes, nos quais o coletivo se constitui como mero pano de fundo. Referimo-nos, aqui, portanto, à experiência enquanto Erfahrung, como aquela que permite que algo nos aconteça, como diz Jorge Larrosa (2002), quando aponta o excesso de informação, de opinião, de trabalho, e a decorrente falta de tempo, como os fatores que a tornam tão rara hoje em dia. Como disse Heidegger: fazer uma experiência com o que quer que seja, uma coisa, um ser humano, um deus, isto quer dizer: deixá-la vir sobre nós, para que nos atinja, nos caia em cima, nos transforme e nos faça outro (apud Figueiredo,1995, p. 123).
Para Benjamin (Gagnebin, 1994), uma vivência só produz experiência quando envolve sua transmissão a outro, como ato de fala e testemunho que grava a marca singular de um narrador, numa narrativa que carrega o coletivo − o que se percebe em acordo com a acepção de Hannah Arendt, de que apenas o compartilhamento da narração garante um estatuto especificamente humano à vida. Walter Benjamin atribui ao declínio das narrativas tradicionais o empobrecimento da transmissão da experiência na modernidade; mas nos deixou, não obstante, o precioso conselho (que não consiste em intervir de fora na vida de outrem, mas em fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada Como recuperado por Benjamin, em O Narrador (1985).) de nos mantermos atentos às novas formas de narratividade que continuam a configurá-la. Pois o fato de reconhecermos a impossibilidade da sustentação da experiência tradicional, oriunda de organizações sociais espontâneas centradas no artesanato, não significa devamos nos satisfazer com vivências individuais que nos privem da singularidade de verdades que só podem se constituir na força de suas relações (Gagnebin, 1994).
Precisando passar pelo corpo, a experiência constitui um saber inconsciente que só pode se atualizar na relação com o semelhante e sustenta o enigma de sempre se reatualizar exatamente onde fracassa, expondo o que é irrepresentável e relançando ad infinitum um jogo que explicita ao mesmo tempo nossa insuficiência e a do Outro (Costa, 2001). É, pois, um ato de corte que produz um intervalo, uma diferença com as formas preexistentes; e, como aponta Edson Sousa (2002b), só o que pode sustentar um intervalo entre formas é o informe, como um momento lógico entre dois lugares.
Deve ser apontado, ainda, que a adolescência é, como o afirma a psicanalista Maria Rita Kehl (2000), o período por excelência das grandes formações fraternas, pois é no grupo que os sujeitos saídos da infância irão buscar alguma garantia de reconhecimento dos traços identificatórios; é nos laços de cumplicidade que se situa a possibilidade de enfraquecimento do poder de verdade absoluta das palavras dos pais na infância. Portanto, testando esse poder, no âmbito coletivo da fratria, a autoridade pode ser descolada das figuras que a encarnam:
São estas experiências compartilhadas que legitimam os sujeitos em sua condição de criadores de linguagem – desde gírias e neologismos que se produzem a partir de turmas de adolescentes e jovens, procurando nomear vivências singulares e inscrevê-las no campo do Outro, até a produção de novas narrativas que forneçam sentidos para as experiências que a cultura ainda não classificou (p. 42).
Podemos depreender, do que se desenvolveu até aqui, os impasses, neste momento específico, para a construção do lugar do Outro. E se a travessia adolescente depende de passagem pela experiência − que, por sua vez, pressupõe encontro com a alteridade −, como possibilidade de novas inscrições legitimadas pelo Outro, depende, por conseqüência, de espaço público, pois só este, segundo Hannah Arendt (2001), permite tanto reunir os sujeitos humanos em sua diversidade, quanto separá-los, fornecendo o sitio para a singularidade que nos constitui a cada um.
Para esta pensadora o espaço público vem a ser a obra humana em construção na pólis, que teria como função, sobretudo, proteger os cidadãos contra a futilidade da vida individual e a efemeridade de seus atos, visando, através de uma narrativa memorável, imortalizar um quem agindo no espaço político. Pois, é com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano; e esta inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato em bruto do nosso aparecimento físico original, assegura Hannah Arendt em A Condição Humana (2001, p. 189), explicitando, algumas páginas adiante, que, sendo a esfera pública o espaço mundano de que os homens necessitam para aparecer, é, portanto, obra do homem num sentido mais específico que o trabalho de suas mãos ou o labor do seu corpo (p. 220). Já foi assinalado anteriormente que, para a autora, a liberdade depende da natalidade, do fato de que todo homem, ao nascer, ao aparecer num mundo mais velho que ele e que continuará a existir depois dele, constitui em si mesmo um início, e que lhe é peculiar a possibilidade de tomar a iniciativa e começar algo novo. Este fato, explica ela,
reafirma o caráter original do homem, de uma forma que a origem jamais pode tornar-se inteiramente uma coisa do passado; ao passo que, por outro lado, o próprio fato da memorável continuidade desses começos em uma seqüência de gerações garante uma história que nunca pode acabar, por ser a história dos seres cuja essência é começar (Arendt, 2002, p. 52).
É evidente que a noção de espaço público sofreu, nos tempos atuais, profundas transformações em relação ao sentido advindo da Grécia Antiga, quando, vinculado à expressão do político, configurava o lugar em que a liberdade compartilhada entre os homens permitia a ação que revelava o ser, entrelaçada em ato e palavra, fundamentos essenciais do mundo humano (Arendt, 2001). Modificações estas estreitamente vinculadas à emergência do modo de produção capitalista, privilegiado na sociedade ocidental, na modernidade, e que produzem efeitos de massificação que se acirram no neoliberalismo globalizado que se consolida no mundo a partir dos anos 70.  Com efeito,  sabemos, a partir de Foucault (2002), que nossa configuração social contemporânea potencializa o processo de individualização − inaugurado nas sociedades disciplinares − pelo crescente anonimato e funcionalidade do poder, exercido agora de forma contínua e permanente. Se nos primórdios do capitalismo a instauração de um poder biopolítico, através da disciplina e do confinamento dos corpos, foi erigido como estratégia de contenção e controle das multidões, hoje o poder opera o processo de docilização dos corpos de forma muito mais sutil e eficaz por contar com a onipresença da mídia para postular os padrões que interessam à manutenção da lógica do capital. Dessa forma, concordo com Maria Rita Kehl e Eugênio Bucci (2004, p.20) quando afirmam que o poder pode ser mais bem descrito, hoje, como mecanismo de tomada de decisões que permitem a modo de produção, transubstanciado em espetáculo, a sua reprodução automática.
A esfera midiática, segundo Beatriz Sarlo (apud Fischer, 2002, p.89),
   introduziu inúmeras modificações na apresentação dos problemas que magnetizam a sociedade, mas o que fez com maior originalidade foi o rearranjo de fronteiras entre o que é público e o que é privado. Como conseqüência disso, alterou-se a relação entre os fatos que afetam todos os cidadãos e aqueles cuja projeção diz respeito apenas aos que estão privada e diretamente envolvidos em um conflito. Emerge uma solidariedade do privado em uma sociedade que está perdendo critérios públicos de solidariedade.
Mas, se o fascínio emanado pelos refletores dos meios de comunicação abrange todos os segmentos da população, a despeito das condições etárias, de gênero ou mesmo de classe social, uma resistência “gaulesa” ainda pode ser localizada em alguns poucos espaços públicos dotados de especiais particularidades históricas e sociais. Trata-se de casos em que os efeitos de um ordenamento público calcado ainda no sentido político se contrapõem ao que é publicizado pela mídia. Tais lugares, embora não sejam ilhas isoladas e impermeáveis aos imperativos da ordem hegemônica, preservam, em suas remanescências, no presente, realizações humanas regidas por outras lógicas. 
Em minha pesquisa de mestrado − realizada, em 2003, no grêmio estudantil do centenário Colégio Estadual Júlio de Castilhos em Porto Alegre, instituição de ensino médio − pude descobrir o chamado “Julinho” como um destes espaços remanentes. As narrações, que ali escutei, destacam-no como lugar incomum no contexto contemporâneo, por ainda se configurar como espaço público, no sentido preciso que estabelece a literatura pesquisada: espaço de liberdade para a ação, que permite a revelação de um quem na rede de relações humanas. É claro que esta escola, como não poderia deixar de ser, não está livre das vicissitudes de sua época e à descomunal influência da esfera midiática e, portanto, a afirmação de sua abertura para a dimensão pública não pode ser entendida como exclusiva. Mas, nestes tempos atuais, considero que já não é de pouca importância o fato de que o contrário também não seja verdadeiro, pois a hegemonia do modo de subjetivação calcado em imperativos individualizantes e homogeinizadores não conseguiu abafar de todo a força da sua tradição ancorada na valorização do espírito crítico e contestador.
Das escutas realizadas, fui aprendendo que a maior produção do Julinho são os julianos, que vão se constituindo como tais por uma operação em que a história está diretamente implicada. Ser juliano indica, nesta comunidade, fazer parte de algo que a ultrapassa, ao mesmo tempo em que lhe estabelece as fronteiras; é uma experiência de inclusão num fluxo temporal que se territorializa, a cada momento e para cada um, numa geografia singular. Não por acaso, as palavras mais usadas para definir a experiência de ser juliano sejam as palavras liberdade, diversidade e paixão, afirmadas em testemunhos que também caracterizam esta escola como historicamente libertária.
A riqueza das construções narrativas que acompanhei, manifestaram-se tanto na surpreendente sustentação discursiva dos argumentos desenvolvidos, quanto pelo entrelaçamento indissociável do individual com o coletivo, configurando-as, em meu entender, como narrativas, também no sentido apontado por Arendt e Benjamin, em que traços singulares imprimem-se num mundo comum. Um mundo que tem uma história que antecede estes jovens sujeitos, que, contudo, a valorizam exatamente porque esta lhes transmite a possibilidade de renovação, indicando que não é no seu sentido nostálgico que estão fixados − e que não lhes deixaria espaço para suas próprias intervenções. Ao contrário, sentem-se convidados por essa história para nela deixarem seu registro, suas marcas pessoais, em atos de construção de um espaço público onde a liberdade de se mostrarem está garantida pela presença da diversidade dos grupos que o compõem. Por surpreendente que seja, o Julinho − enquanto campo histórico, obra humana − sobrepõe-se aos efeitos normatizadores que toda a instituição educativa carrega, por definição. Expõe a instituição em sua face civilizatória, que, ao exercer interdições dos excessos pulsionais, zela pelo bem comum. A escola é descrita em sua complexidade e em seu agonismo, demonstrando que é no tensionamento entre diferentes posições que a liberdade toma seu sentido maior e apresenta brechas para novos sujeitos se revelarem. 
	A liberdade que entendo aqui colocada em questão é a liberdade para o vir-a-ser, não é a liberdade de fazer qualquer coisa em qualquer momento: mesmo quando os estudantes se expressavam nestes termos, acabavam por reformular a sentença para propô-la em estreita relação com a responsabilidade. O Julinho, dizem, oferece a liberdade, mas cada um deve descobrir o que fazer com ela. Situa-se aí a questão do tempo, dos prazos necessários para a maturação de uma situação. Neste ponto, devo apontar a dissonância entre as expectativas da instituição educativa – de não reprovar, por exemplo – e o tempo subjetivo de que os jovens precisam para construir suas possibilidades de travessia. Chamou-me atenção – de forma bastante generalizada entre os estudantes  desta escola − que esta experiência de três anos pode ser insuficiente em face de toda a riqueza que eles percebem que ela pode lhes proporcionar. Por isso, rodar de ano não é um fato incomum, pois permite aos alunos prolongarem sua permanência neste espaço que lhes garante a oportunidade de usufruírem a liberdade de se construírem enquanto constroem o próprio espaço coletivo do agir. Podemos dizer que estão errados? Não será este um interrogante da estrutura educacional e social em que estão inseridos? Que outros espaços com estas características são oferecidos aos jovens durante seu período de desenvolvimento? Os shoppings centers?
	O que pude constatar, através dos depoimentos escutados, é que a revelação de um quem − atributo do espaço público do agir político, como visto anteriormente −, esteve recorrentemente sublinhada pelos jovens através de expressões que indicavam que aqui, com toda esta diversidade e liberdade, posso mostrar quem realmente sou e assim demarcar minhas fronteiras. Ao narrarem a travessia entre o que eram e o que o Julinho lhes propiciou serem, ajudaram-me a contribuir para a desmistificação da adolescência como sentido identitário, que tanto dano traz à compreensão do que está em jogo nesse período: a necessidade de fundações subjetivas de novos lugares. Se não estou afirmando que o espaço público, por si só, garante o êxito dessa operação − visto que para se fundarem novos lugares, lugares anteriores devem estar já constituídos, o que implica vicissitudes de toda ordem −, ouso afirmar, contudo, que o caráter público − em seu pleno sentido político − de um espaço para a ação compartilhada é uma das condições fundamentais para a passagem adolescente. E, ainda, que isso tem conseqüências políticas não negligenciáveis, se não quisermos reproduzir uma juventude infantilizada e reificada em posição de mercadoria.
        Penso que podemos tirar ainda outras conseqüências do que até aqui foi exposto. Tendo atribuído à adolescência a realização de um trabalho psíquico que se tornou incontornável na modernidade como condição de acesso ao mundo dos adultos, uma nova questão emerge: afinal, o que é um adulto? Será que o momento de assunção de responsabilidades sociais − entendidas como ingresso no mundo do trabalho ou formação de  núcleos familiares próprios − é suficiente para defini-lo? Penso que a partir do percurso teórico empreendido podemos interrogar se o que caracterizaria a condição adulta não seria justamente a possibilidade de compreender o mundo humano como um todo complexo que, por ser maior do que a soma de suas infinitas particularidades, reúne as condições de a elas retornar, conferindo-lhes sempre novas significações? Dito em outras palavras: ser adulto não consistiria justamente em ter cumprido um tempo de compreender − no sentido estrito que lhe propõe Lacan (1998) ao desdobrar o tempo lógico, (que interliga temporalidade e referência ao saber) em instante de ver, tempo de compreender e momento de concluir? Compreender que somos sempre um entre outros, e que essa condição de pluralidade da existência implica que o sucedido aos outros necessariamente me diz respeito? Se assim for, ser adulto dependeria, portanto, do abandono do eu especular, narcísico − que busca constantemente se reafirmar na alienação que o sustenta em suas certezas de quem ele é −, para compartilhar a efemeridade de identificações que a passagem pela experiência comporta, pois, como vimos, ela sempre implica o coletivo. E isso equivaleria a dizer que o tempo da adolescência é justamente o tempo de uma travessia entre o assujeitamento a um código preestabelecido − que regula aquilo que se deve ser − e o encontro com este terceiro. Este Outro, que é posto em causa na experiência, é que permite furar o código e abrir-se para o enigma (o milagre?) da existência humana, a qual só pode ser pensada enquanto compartilhamento com os outros, mediante a inserção em uma narrativa cultural que, ao mesmo tempo em que aponta quem somos, também indica os limites do Eu e do Outro. A construção desta brecha, decorrente da passagem pela experiência, recortaria, portanto, para cada um, o espaço de sua liberdade, mas também as suas fronteiras, numa constante processualidade, que encontra no campo político (ou deveria encontrar) sua expressão. Pois, como refere Sousa (2002a, p, 43),
se por um lado é fundamental resgatarmos na arqueologia das nossas origens uma identidade, mesmo incipiente, mas que nos informe de alguns traços de nossa herança, por outro devemos nos apressar em dizer que ela não é suficiente. É preciso confrontá-la com uma alteridade que a instigue, que a transforme, que a questione. O confronto com a diversidade é fundamental para interpelar as compulsões conservadoras do “si mesmo” e abrir brechas na identidade. Nesse ponto o desenho mais claro é o de uma zona de fronteiras, que nos mostra o quanto nos apropriamos de um sentido essencial quando pisamos na terra do outro. Por isso, Heidegger insistia em dizer que uma fronteira não é o ponto onde algo termina mas, como os gregos reconheceram, a fronteira é o ponto a partir do qual algo começa a se fazer presente.
E se a adolescência pode ser compreendida como um trabalho psíquico em zona de fronteiras,  requer, fundamentalmente − no entendimento que fui construindo neste trabalho −, experiências construtoras do espaço público, não só para que os códigos privados possam ser ao menos relativizados em seu encontro dialético com a história, assegurando lugar para uma travessia; nem tampouco apenas pelo efeito de reconhecimento e legitimação de um pertencimento que dele decorrem; mas, também, porque o cumprimento dessas duas condições fundamentalmente permite que os tais novos inícios possam ter alguma chance de se revelarem.
Colocando-se desta forma a questão, não podemos nos furtar a uma constatação dela derivada. Se é verdade que o mundo atual se define pelo esmaecimento da dimensão política da existência, em conseqüência da mercantilização da vida social e do deslocamento da autoridade da esfera pública para o espaço midiático − que enfatiza e legitima a produção de individualidades e estandardizações excludentes da experiência −, decorre daí que a possibilidade de encontrarmos genuínos adultos neste mundo (ou de nele nos constituirmos enquanto tal) vai-se tornando bastante improvável. Equivale a dizer que habitamos uma sociedade infantilizada em seus fundamentos − e talvez esta pudesse ser uma razão para seu fascínio ante a adolescência −, impossibilitada, portanto, de sustentar, através de suas instituições, autoridade legítima frente aos mais jovens. Desta perspectiva, não podemos estranhar que o discurso social na esfera da educação escorregue tão freqüentemente para o destino da queixa e do saudosismo.
Contudo, esta localização de um espaço público em uma escola (pública!) será casual ou reflete uma potencialidade do campo da Educação a ser materializada quando uma instituição de ensino, apoiada num efeito de transmissão, oferece a liberdade, na aposta que do informe possam surgir sujeitos, tolerando o inesperado que vem com cada nova geração?  A articulação entre juventude e espaço público não será de fato uma das questões fundamentais da Educação?
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