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RESUMO 

 

Souza, L. G. S. (2007). Uma nova etapa: juventude e experiências de ingresso no 

ensino médio. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

O ensino médio passa por uma fase de expansão no Brasil, com aumento do 

número de matrículas. Os modos atuais de organização social e do trabalho 

exigem esforços de hiper-formação e impõem novos desafios à construção de 

cidadania e de democracia. A educação formal e o ensino médio em específico 

devem ser pensados não só em termos quantitativos, mas também qualitativos. 

Torna-se relevante estudar as relações estabelecidas entre os jovens e as 

escolas, investigar os efeitos da escolarização, as ações dos jovens e suas 

possibilidades de participação. O presente trabalho teve como objetivo investigar 

as experiências de ingresso de jovens de classes populares no ensino 

secundário, apreendendo possíveis transformações na construção da identidade 

e nas representações de escola e de ensino médio. Participaram desta pesquisa 

120 estudantes, 61 meninas e 59 meninos, ingressantes em uma escola pública 

de ensino médio localizada em Viana, ES, com idades entre 14 e 16 anos. A 

coleta dos dados se deu em dois momentos diferentes do ano de 2006: fevereiro 

(início do ano letivo) e setembro. O método utilizado incluiu a aplicação de 

questionários discursivos, com questões abertas e exercícios de evocação, além 

de entrevistas baseadas em roteiro semi-estruturado. Os dados foram tratados 

por meio de análise de conteúdo temática e do software EVOC. Compararam-se 

os resultados obtidos em cada etapa da coleta segundo o momento da 

escolarização (início e meio do ano) e segundo gênero. No início do ano, a escola 

foi associada integralmente a valores positivos: amadurecimento e futuro 

promissor. Verificou-se, junto aos estudantes, um auto-apelo para estudar mais e 

tornar-se mais responsável e preocupado com o futuro, embora não esperassem, 

em geral, encontrar um ambiente propício ao protagonismo juvenil. No meio do 

ano, os valores positivos permaneceram hegemônicos. A educação e a 

escolarização continuaram a ser percebidas principalmente como o caminho para 
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um futuro melhor. Entretanto, surgiram valores negativos, como a percepção de 

precariedade no uso dos espaços físicos. Com pequena representatividade, 

apareceram as idéias de que as matérias são inúteis, de que os professores são 

ruins e de que o futuro pessoal e profissional é incerto. Os colegas foram mais 

claramente divididos em subgrupos por afinidade. O bom professor foi 

caracterizado como empático e capaz de contextualizar o conhecimento. O ensino 

médio continuou a ser visto como uma nova etapa de preparação, mais exigente 

e que envolve mais responsabilidade. O discurso de que o ensino médio é 

importante para o futuro, para fazer faculdade e para o trabalho, se fortaleceu. Ao 

mesmo tempo, a escola continuou a ser encarada como naturalmente ligada à 

heteronomia. As possibilidades de participação ativa nas formas de organização 

escolar, em sua programação de atividades e em sua normatização, pareceram 

diminuir. A representação de bom aluno continuou fortemente associada aos 

valores escolares tradicionais de obediência e esforço. Ao comparar os dois 

momentos estudados, verificou-se a existência de dois caminhos hegemônicos 

para a escolarização: adequação (continuar a apostar na escola, ser bom aluno, 

esforçado e obediente) e negação (desprezar as regras e processos escolares). A 

discussão dos dados aponta para a importância das estratégias de promoção da 

autonomia no cotidiano escolar do ensino médio e do fornecimento de bases 

materiais para outras construções identitárias. O primeiro ano de escolarização 

secundária apareceu como momento estratégico para propor inovações na 

experiência escolar. 

 

Palavras-chave: 1) juventude; 2) ensino médio; 3) representações sociais; 4) 

identidade; 5) autonomia 
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ABSTRACT 

 

Souza, L. G. S. (2007). A new stage: youth and entering experiences in high 

school education. Master Dissertation, Post-Graduation Program in Psychology, 

Federal University of Espírito Santo. 

 

Nowadays, high school education is expanding in Brazil in terms of number of 

students. Current ways of social and labor organization demand high levels of 

qualification and impose new problems to the construction of democracy in human 

relations. To understand and correct these problems, education must be analyzed 

not only from a quantitative perspective, but also from a qualitative one. It is 

important to study the relations between adolescents and schools and to 

investigate students’ representations and activities. The present work aims at 

understanding the first high school education experiences in low SES students, 

considering possible transformations in their social representations and identities. 

A hundred and twenty students participated in this research: 61 girls and 59 boys, 

aged 14 to 16 years old, freshmen of a public high school located in Viana, Brazil. 

We collected data in two different moments: February 2006 (beginning of the 

school year) and September 2006. The method included questionnaires, free 

evocation techniques and semi-structured interviews. For data analyses, we used 

content analysis and the EVOC software. We compared the results obtained in the 

two moments of data acquisition, based on period (beginning and half of the 

school year) and gender. In the beginning of the year, students associated the 

school entirely with positive values, such as “maturity” and “promising future”. 

Students hoped to study more and to become more responsible and concerned 

about the future. However, they did not expect to find a favorable environment for 

youth participation. In September, positive values still existed and were 

hegemonic, but there were also negative values associated to school. The 

perception that the school infra-structure was not well used is an example. Other 

negative perceptions appeared but were less representative: the ideas that the 

classes were useless, that the teachers were bad and that the professional future 

was uncertain. School mates were more clearly divided in subgroups. The 
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representation of “good teacher” included empathy and the ability to contextualize 

knowledge. Education continued to be perceived mainly as the path to a better 

future. High school continued to be seen as a “new stage” of this preparation, 

which is more demanding and more associated with responsibility. The idea that 

high school education is important for their professional future was stronger. At the 

same time, school continued to be faced as naturally tied to heteronomic human 

relations. Possibilities of active participation in school organization seemed to be 

weaker. The representation of “good student” continued to be strongly linked to 

traditional school values such as obedience and effort. As we compared the two 

moments (beginning and half of the school year), we verified the existence of two 

hegemonic paths in high school experiences: “submission” (to invest in school, to 

be a good student, to be obedient) and “rejection” (to despise school rules and 

processes). We discuss the importance of strategies to produce autonomy in high 

school education, basing other possibilities for identity construction. The first high 

school year seems to be a favorable moment to propose those strategies. 

 

Key-words: 1) youth; 2) high school education; 3) social representations; 4) 

identity; 5) autonomy 

 



 ix 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Número de estudantes participantes em cada momento 

de coleta, por instrumento utilizado .................................. 

 
 

88 

Figura 2. Agrupamento de evocações no termo-chave 

“desemprego” (associado ao termo indutor “parar de 

estudar”) ........................................................................... 

 
 
 
91 

Figura 3. Organização do quadro de quatro casas .......................... 92 

Figura 4. Idade dos participantes ..................................................... 94 

Figura 5. Local de moradia dos participantes .................................. 94 

Figura 6. Situação laboral dos participantes .................................... 94 

Figura 7. Tipo de escola em que os participantes cursaram o 

Ensino Fundamental ......................................................... 

 
 

95 

Figura 8. Reprovação e evasão no Ensino Fundamental, entre os 

participantes ..................................................................... 

 
 

95 

Figura 9. Escolaridade dos pais dos estudantes participantes ........ 96 

Figura 10. Questão 1: A escola possui salas de aula, corredores, 

pátios, biblioteca, quadra de esportes, sala de vídeo, etc. 

Quais espaços você gostaria de usar mais?..................... 

 
 
 
100 

Figura 11. Questão 2: Considerando o tempo total que você 

passará na escola, quais espaços você acha que vai 

usar mais? ........................................................................ 

 
 
 
100 

Figura 12. Questão 3: De uma forma geral, você acha que os seus 

professores serão: ............................................................ 

 
 

101 

Figura 13. Questão 3(a): Por que acha que seus professores serão 

iguais aos que já conheceu? ............................................ 

 
 

101 

Figura 14. Questão 3(b): Por que acha que seus professores serão 

diferentes dos que já conheceu? ...................................... 

 
 

102 

Figura 15. Questão 4: Como você acha que vão ser os colegas? .... 104 

Figura 16. Questão 5: Os conteúdos das matérias que vai aprender 

na escola servirão para... ................................................. 

 
 

105 

Figura 17. Questão 6: O que você acha que vai gostar mais na  



 x 

escola? ............................................................................. 106 

Figura 18. Questão 7: O que você acha que vai gostar menos na 

escola? ............................................................................. 

 
 

108 

Figura 19. Questão 8: Por que você vem todo dia à escola? ............ 110 

Figura 20. Questão 9: Como acha que será seu desempenho na 

escola neste ano? ............................................................. 

 
 

111 

Figura 21. Questão 10: Em geral, os professores pensam que eu 

sou um aluno... ................................................................. 

 
 

112 

Figura 22. Questão 11: Em geral, os professores pensam que nós, 

jovens desta escola, somos alunos... ............................... 

 
 

114 

Figura 23. Questão 12: Eu pareço com meus amigos da escola em 115 

Figura 24. Questão 13: Eu sou diferente dos meus amigos da 

escola em... ...................................................................... 

 
 

117 

Figura 25. Questão 14: Com relação a meu futuro, acho que daqui 

a dez anos eu... ................................................................ 

 
 

118 

Figura 26. Evocações a partir do termo indutor “ensino médio”, na 

primeira coleta .................................................................. 

 
 

122 

Figura 27. Evocações a partir do termo indutor “parar de estudar”, 

na primeira coleta ............................................................. 

 
 

124 

Figura 28. Evocações a partir do termo indutor “bom aluno”, na 

primeira coleta .................................................................. 

 
 

126 

Figura 29. Questão 1: A escola possui salas de aula, corredores, 

pátios, biblioteca, quadra de esportes, sala de vídeo, etc. 

Quais espaços você tem usado mais? ............................. 

 
 
 
160 

Figura 30. Questão 2: Você tem usado os espaços da escola da 

forma que gostaria? .......................................................... 

 
 

161 

Figura 31. Questão 2(a): Temos usado os espaços da forma que 

gostaríamos porque... ....................................................... 

 
 

161 

Figura 32. Questão 2(b): Não temos usado os espaços da forma 

como gostaríamos porque... ............................................. 

 
 

163 

Figura 33. Questão 3: Os professores são: ....................................... 164 

Figura 34. Questão 3(a): Os professores são iguais aos do Ensino  
 



 xi 

Fundamental porque... ...................................................... 165 

Figura 35. Questão 3(b): Os professores são diferentes dos do 

Ensino Fundamental porque... .......................................... 

 
 

165 

Figura 36. Questão 4: De uma forma geral, quais são as 

características dos professores? ...................................... 

 
 

168 

Figura 37. Questão 5: O que você acha dos seus colegas? ............. 169 

Figura 38. Questão 6: Os conteúdos das matérias que você tem 

aprendido na escola servirão para... ................................ 

 
 

171 

Figura 39. Questão 7: O que você tem gostado mais na escola? ..... 172 

Figura 40. Questão 8: O que você tem gostado menos na escola? .. 174 

Figura 41. Questão 9: Por que você vem todo dia à escola? ............ 176 

Figura 42. Questão 10: Como acha que tem sido seu desempenho 

na escola até agora? ........................................................ 

 
 

178 

Figura 43. Questão 11: “Como acha que será seu desempenho na 

escola considerando este ano todo?” ............................... 

 
 

178 

Figura 44. Questão 12: Em geral, os professores pensam que eu 

sou um aluno com as seguintes características ............... 

 
 

180 

Figura 45. Questão 13: Em geral, os professores pensam que nós, 

jovens desta escola, somos alunos com as seguintes 

características ................................................................... 

 
 
 
181 

Figura 46. Questão 14: Em que você se parece com seus amigos 

da escola? ........................................................................ 

 
 

183 

Figura 47. Questão 15: Em que você é diferente dos seus amigos 

da escola? ........................................................................ 

 
 

184 

Figura 48. Questão 16: Com relação a meu futuro, acho que daqui 

a dez anos eu... ................................................................ 

 
 

185 

Figura 49. Evocações a partir do termo indutor “ensino médio”, na 

segunda coleta ................................................................. 

 
 

189 

Figura 50. Evocações a partir do termo indutor “parar de estudar”, 

na segunda coleta ............................................................ 

 
 

191 

Figura 51. Evocações a partir do termo indutor “bom aluno”, na 

segunda coleta ................................................................. 

 
 

192 



 xii

SUMÁRIO 

 

Resumo .................................................................................................... v 

Abstract .................................................................................................... vii 

Lista de figuras ......................................................................................... 

 

ix 

1. Introdução ............................................................................................ 15 

1.1. Um olhar sobre a escola e sobre o trabalho ..................................... 20 

1.2. Um olhar sobre a adolescência ........................................................ 33 

1.3. Um olhar sobre o Ensino Médio no Brasil ......................................... 47 

1.4. Um olhar sobre as experiências de jovens em escolas públicas 

brasileiras ................................................................................................. 

 

63 

1.5. Aportes teóricos: representações sociais e identidade ..................... 72 

1.5.1. A teoria das representações sociais .............................................. 72 

1.5.2. A construção da identidade ........................................................... 

 

78 

2. Objetivo ................................................................................................ 83 

2.1. Objetivos específicos ........................................................................ 

 

83 

3. Método ................................................................................................. 84 

3.1. Local ................................................................................................. 84 

3.2. Participantes, instrumentos e procedimentos ................................... 84 

3.3. Análise e interpretação dos dados .................................................... 

 

88 

4. Resultados ........................................................................................... 94 

4.1. Caracterização dos participantes ...................................................... 94 

4.2. Resultados dos questionários e entrevistas ..................................... 97 

4.2.1. Resultados da primeira coleta ....................................................... 98 

4.2.1.1. Questões discursivas da primeira coleta .................................... 98 

4.2.1.2. Evocações da primeira coleta ..................................................... 121 

4.2.1.3. Síntese dos resultados obtidos a partir dos primeiros 

questionários ............................................................................................ 

 

127 



 xiii

4.2.1.4. Entrevistas semi-estruturadas da primeira coleta ....................... 130 

4.2.1.4.1. Experiências no Ensino Fundamental ..................................... 131 

4.2.1.4.2. Expectativas com relação ao Ensino Médio ............................ 139 

4.2.1.4.3. Escola e família ........................................................................ 150 

4.2.1.4.4. Elementos de identidade e projetos de futuro ......................... 152 

4.2.2. Resultados da segunda coleta ....................................................... 159 

4.2.2.1. Questões discursivas da segunda coleta ................................... 159 

4.2.2.2. Evocações da segunda coleta .................................................... 188 

4.2.2.3. Entrevistas semi-estruturadas da segunda coleta ...................... 193 

4.2.2.3.1. A experiência no Ensino Médio, na escola participante .......... 194 

4.2.2.3.2. Escola e família ........................................................................ 203 

4.2.2.3.3. Elementos de identidade e projetos de futuro ......................... 204 

4.2.2.3.4. A experiência escolar de Bruna e Denise ............................... 

 

208 

5. Discussão ............................................................................................ 212 

5.1. A experiência de entrada no Ensino Médio e a evolução das 

representações ........................................................................................ 

 

212 

5.1.1. Os espaços físicos e os colegas .................................................... 212 

5.1.2. Escola, para quê? .......................................................................... 220 

5.1.3. Os professores e as regras ............................................................ 227 

5.1.4. Relações entre escola e famílias ................................................... 235 

5.1.5. A evolução das representações sobre escola e Ensino Médio: 

uma síntese ............................................................................................. 

 

240 

5.2. Identidade: processos de metamorfose associados à escolarização  246 

5.2.1. O otimismo inicial e as expectativas quanto ao desempenho ....... 249 

5.2.2. Percepção de si, do grupo de amigos e do grupo dos outros ....... 252 

5.2.3. O que farei e o que serei no futuro? .............................................. 

 

255 

6. Considerações finais ............................................................................ 

 

259 

7. Referências .......................................................................................... 

 

264 



 xiv 

8. Anexos ................................................................................................. 271 

8.1. Anexo A: questionários dos dois momentos de coleta ..................... 271 

8.2. Anexo B: roteiros semi-estruturados para entrevistas ...................... 278 

8.3. Anexo C: termos de consentimento .................................................. 281 

 



 

1. Introdução 

O que pensar sobre a escola nos dias de hoje? Como entender a 

adolescência, a juventude e suas relações com a escolarização? Essas questões 

amplas servirão como pano de fundo para nossas reflexões. Partiremos do ponto 

de vista de que a escola não é uma instituição natural das sociedades. Ao 

contrário, como toda construção humana, ela tem uma história. Essa história é 

marcada por esforços de produção de certos tipos de indivíduos, a partir da 

adequação das crianças e dos jovens.  

Mas, não é só. Como toda história humana, a história da educação escolar 

também é cheia de complexidades. Consideramos, junto com autores que 

citaremos ao longo do texto, que a escola pode ser um importante instrumento 

para compreensão e transformação de nossa sociedade.  

Partindo desse pressuposto, devemos refletir sobre o que a escola tem 

produzido e sobre os ideais que queremos afirmar para o presente e para o futuro 

através dela. Mais especificamente, escolhemos pensar sobre as relações que 

têm sido estabelecidas entre juventude e escolarização, sobre os efeitos que a 

escolarização tem sobre a construção subjetiva dos jovens e sobre as respostas 

ativas dos estudantes frente aos processos escolares. Acreditamos que a 

compreensão desses temas possa trazer mais subsídios para transformar o 

cotidiano escolar em vivência plena de sentido para educadores e estudantes. 

Até agora, fizemos breves alusões à história da educação escolar. Ao 

longo de nosso capítulo introdutório, teremos a oportunidade de aprofundar esse 

tema. Por hora, cabe dizer que no Brasil, o número de vagas escolares se 

mostrou tradicionalmente insuficiente para atender ao conjunto da população. 
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Além disso, autores como Patto (2000) mostraram que as teorias e práticas 

pedagógicas se apresentaram como tipicamente preconceituosas frente às 

crianças e adolescentes de classes populares, produzindo ativamente o fracasso 

escolar dessas classes.  

Dados estatísticos evidenciam alguns ecos dessa tradição. Tomando como 

exemplo a história mais recente, as informações coletadas pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em 1995, deixaram clara a precariedade da 

escolarização de jovens de 15 a 24 anos no Brasil. Dentre essa população, 21,6 

% podiam ser considerados “analfabetos funcionais”. Apenas 40,9% do total 

freqüentavam alguma escola. Somente 24,8% tinham mais de oito anos de 

estudo. Dentre os jovens que eram estudantes com 15 a 17 anos, idade em que 

se espera que estejam cursando o Ensino Médio, só 33,6% estavam nesse nível 

de ensino (Sabóia, 1998). 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2005), o 

Brasil tem ainda 14,6 milhões de pessoas analfabetas. A média de estudo da 

população é de 6,4 anos. Considerando os jovens de 15 a 17 anos, somente 

cerca de 40% estão no nível de ensino adequado à sua idade. Somente 57,1% 

dos alunos chegam à oitava série do Ensino Fundamental e somente 36,6% 

concluem o Ensino Médio (dados do IBGE, de 2002 e de 2003). Vale à pena 

lembrar que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio constituem o que se chama 

de educação básica, direito do qual todas as crianças e jovens deveriam 

desfrutar. 

Moreno (2007) descreve dados obtidos pela mais recente Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 2005, pelo IBGE. O tempo 
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médio de permanência no sistema educacional brasileiro é inferior a dez anos, 

sendo necessários no mínimo onze anos para completar o Ensino Médio. Para as 

idades de 15, 16 e 17 anos (próprias à educação secundária), os índices de 

adequação entre idade e anos de escolaridade por idade são, respectivamente, 

de 60%, 55% e 47%. Na faixa etária de 17 a 19 anos, esse índice é de 43%. Em 

2004, as taxas de repetência e de evasão no primeiro ano do Ensino Médio 

foram, respectivamente, de 29,7% e 12,4%.  

Moreno (2007) destaca ainda outros resultados interessantes. Dentre os 

estudantes matriculados no Ensino Médio, há um número expressivo 

freqüentando a escola em período noturno (cerca de 40 a 50%). Considerando os 

jovens brasileiros de 15 a 17 anos, 67,8% vivem em famílias que têm menos de 

um salário mínimo como renda familiar per capita. 

Pode-se afirmar que o número médio de anos de estudo é baixo e que, 

para a maioria dos estudantes, há defasagem na relação entre idade e série 

freqüentada. A renda familiar aparece como principal determinante para a 

longevidade escolar. As famílias com mais recursos financeiros conseguem 

manter seus filhos na escola por muito tempo, enquanto as famílias mais pobres 

(que são as mais numerosas) caracterizam-se por atraso escolar, freqüência 

abreviada e poucas chances no ensino superior. Os dados mostram que a 

escolarização da população jovem é quantitativa e qualitativamente insatisfatória. 

Cerca de apenas um terço dos jovens de 15 a 17 anos se encontra nos bancos 

das escolas secundárias. 

A escola se constitui como espaço importante para os jovens estudantes, 

ao mesmo tempo em que parece não ser capaz de integrá-los em seus projetos 
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pedagógicos na condição de participantes ativos. A inserção profissional, questão 

central para os jovens, parece não ter espaço de debate e reflexão, o que ajuda a 

construir uma aceitação generalizada dos pressupostos liberais de meritocracia e 

individualismo (Aguiar & Ozella, 2003; Bock & Liebesny, 2003) para compreensão 

do homem, da sociedade e do trabalho (raciocínios do tipo “vencer sozinho”, “que 

vença o melhor”, etc.). 

Nos últimos anos, assistimos a um considerável aumento do número de 

matrículas no Ensino Médio (Zibas, 2005a). Entendemos que o aumento do 

número de vagas é um passo importante para a sociedade em geral. Entretanto, 

evidentemente, não podemos nos restringir a ele. É preciso refletir sobre o que 

acontece concretamente no cotidiano escolar do Ensino Médio, para que 

possamos pensar e propor transformações qualitativas. Eis uma justificativa para 

nosso estudo: buscamos contribuir para o entendimento da escolarização no 

Ensino Médio desde um ponto de vista da psicologia social. Pretendemos 

fornecer mais elementos para pensarmos transformações qualitativas relevantes 

desse nível de ensino. 

Procuraremos entender a escolarização como processo amplo que inclui a 

freqüência à escola, o aprendizado de conteúdos sistematizados, a relação com 

colegas, com professores e demais atores escolares, os significados da escola no 

âmbito familiar e a formulação de planos para o futuro. Esses são importantes 

elementos de construção de representações e de identidade em meio aos jovens, 

ao lado de outros âmbitos como o trabalho, o lazer, a família, a religião. 

Os jovens estudantes de escolas públicas brasileiras dirigem variados 

interesses e esperanças à escolarização do Ensino Médio. Que tipo de 
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expectativas eles têm antes de começar a freqüentar esse nível de ensino, tendo 

em vista sua história prévia de escolarização? Essas expectativas são 

cumpridas? Se não são, como elas se transformam? Como essa suposta 

transformação se dá no primeiro ano de escolarização secundária? Quais são os 

efeitos para a construção da sua identidade? 

Partimos da visão de que a escola não deve ser entendida unicamente 

como modo de transmissão de conhecimentos sistematizados, embora essa seja 

uma de suas importantes atribuições. Ela deve ser vista também como 

instrumento social de produção e reprodução de formas de vida. O estudo de 

como a escola pública contribui para a construção das representações e da 

identidade pode fornecer bases empíricas para avaliar como ela tem se inserido 

na sociedade atual e como tem lidado com o difícil desafio de produzir cidadania. 

Espera-se que as informações coletadas possam ajudar os educadores e os 

responsáveis pelas políticas públicas a balizar suas intervenções e a propor 

práticas educacionais. 

Neste capítulo introdutório, lançaremos um olhar mais direcionado aos 

temas da construção sócio-histórica da juventude e do Ensino Médio no Brasil. 

Além disso, relataremos estudos sobre a experiência de escolarização de jovens 

de classes populares. Em seguida, discutiremos os conceitos de representações 

sociais e de identidade, que servirão como instrumentos teóricos para nossas 

reflexões. Entretanto, o primeiro olhar que lançaremos será em direção à história 

da escola. Veremos, no tópico seguinte, que não podemos dissociá-la do 

aparecimento de certas formas de trabalho nas sociedades capitalistas. 
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1.1. Um olhar sobre a escola e sobre o trabalho 

Inicialmente, vamos aproveitar a obra de Enguita (1989), que elabora uma 

interessante análise das relações históricas entre a organização do trabalho e os 

sistemas de educação.  

O autor inicia seu texto chamando a atenção para certas naturalizações 

feitas sobre o trabalho e repetidas no cotidiano das sociedades industrializadas. O 

trabalho é tido como uma atividade essencialmente desprazerosa e mesmo assim 

o trabalhador deve dedicar o máximo de seu tempo a ele. Trata-se da fonte 

legítima de ganhos e baseia-se no pressuposto de que cada um é responsável 

por seu destino social.  

Todos devem inserir-se socialmente pelo trabalho. Aqueles que estão fora 

do mercado de trabalho são desvalorizados, tidos como seres humanos menores, 

menos importantes. As suas formas hegemônicas de organização (jornadas 

diárias de oito horas, salários mensais, etc.) e as transformações atuais dessas 

formas (círculos de controle de qualidade, rodízio de funções, horários flexíveis, 

etc.) são também naturalizadas. Entretanto, o autor chama a atenção para o fato 

de que, na maior parte da história, o trabalho não foi assim. Suas formas atuais, 

associadas aos modos de produção capitalistas, só vieram a se consolidar a partir 

da metade do século XVIII, com a revolução industrial européia. 

Enguita (1989) descreve algumas contraposições entre economias pré-

industriais e as economias industriais. Nas primeiras, os trabalhadores dominam o 

conjunto do processo produtivo, por meio da aquisição de procedimentos e 

tecnologias rudimentares que estão disponíveis para todos. São basicamente 

donos do tempo de trabalho e podem livremente (ou quase) determinar o seu 
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ritmo. Nas sociedades industriais, há uma clara separação entre os espaços de 

trabalho, os espaços de consumo e os espaços destinados aos ritos sociais, além 

de uma distinção bem definida entre as esferas pública e privada. Todas essas 

distinções são muito menos nítidas nas sociedades pré-industriais. O trabalho, 

nas sociedades industriais e especialmente nos meios urbanos, envolve 

heterogestão: o trabalhador não pode determinar com o que vai trabalhar, qual 

produto quer produzir, quanto tempo e qual ritmo quer empregar. 

Enguita (1989) se apóia na obra de Hegel e de Marx, para quem o trabalho 

deveria humanizar o homem. Para esses autores, o humano só pode exercer 

liberdade por meio do trabalho, por meio da manipulação ativa do ambiente à sua 

volta, de maneira a construir um projeto previamente existente em sua mente. 

Para Marx, o capitalismo implica alienação, dentre outros motivos, porque o 

projeto se separa do trabalho. Há uma separação entre uma “gerência” que pensa 

e planeja e os operários que executam. Em suma, há uma inevitável 

heterodeterminação, que, pode-se adiantar, não é superada em geral pelas 

propostas contemporâneas de transformação dos meios produtivos. Essas 

propostas incluem a idéia de um trabalhador sempre pensante e com iniciativa. 

Entretanto, são mantidos os processos essenciais de apropriação da mais-valia, 

com centralidade ainda maior do lucro e da concentração de riquezas. Autores 

como Antunes (1999) mostraram como as novas formas de organizar o trabalho e 

os trabalhadores surgiram como novos modos de dominação. 

Voltemos à argumentação de Enguita (1989). O autor traça brevemente 

uma história de subordinação do trabalho, até que fossem atingidas as formas 

naturalizadas da atualidade. Cita as características da economia feudal, de 
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subsistência, aliada a processos de expropriação praticados pelos senhores. 

Relata o surgimento, em seqüência, da produção de excedente para troca, com o 

controle (externo ao produtor) da quantidade de excedente produzida, com 

controle dos valores dos insumos e do produto final. O passo seguinte foi a 

transformação do trabalhador em assalariado, destituído dos meios de produção e 

dos bens resultantes. Finalmente, o assalariado foi também destituído do controle 

do tempo e do ritmo de trabalho, tornando-se mais claramente um objeto 

necessário à produção, com custos de implantação e de manutenção, 

assemelhando-se a uma máquina. Nesse estágio, o todo do processo produtivo 

foi dividido minuciosamente, de forma a fazer aumentar ganhos e diminuir custos. 

Para o trabalhador, ficou limitada a possibilidade de reconhecer seu esforço no 

produto final do trabalho. A esse esquema se unirão, ao longo do século XIX, a 

maquinização e também o taylorismo e o fordismo, com suas conhecidas 

características de organização racional do trabalho, maximização do controle, 

etc., descritas também pelo autor. 

Enguita (1989) destaca que esse esquema, tal como foi descrito, não se 

aplica literalmente a todos os trabalhadores. Obviamente, existe uma 

multiplicidade muito grande de inserções profissionais permitida pela organização 

capitalista de ontem e de hoje. As formas mais acirradas de controle continuam a 

existir, como nas linhas de montagem de certas indústrias. Há muitos graus 

intermediários, em que a possibilidade de controle do trabalhador sobre seu 

processo de trabalho varia. Incluem-se aí profissões de qualificação elementar ou 

técnica (porteiros, secretários, etc.); as tradicionais profissões liberais, como 

médicos e advogados (que se tornam, cada vez mais, assalariadas); os 
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executivos nas organizações públicas e privadas. Entretanto, é preciso reiterar a 

descrição dos processos hegemônicos. Nas palavras do autor:  

 

“Na sociedade atual persistem – e, às vezes, surgem – formas de trabalho 

autônomo, mas a maioria da população ‘ativa’, isto é, a que trabalha por 

dinheiro, está submetida a formas degradadas de trabalho”. (Enguita, 1989, 

p. 20) 

 

Não podemos aprofundar aqui a análise da constituição do capitalismo e do 

longo percurso histórico que desemboca nos processos que chamamos 

genericamente de “novas formas de organização do trabalho”. Uma citação, 

tomada mais adiante no livro de Enguita, refere-se à complexidade da situação 

analisada: 

 

“A expansão do capitalismo não foi exatamente um passeio, mas o 

resultado de um processo prolongado, inacabado e irregular de lutas de 

classe, concorrência econômica e enfrentamentos políticos. Tendemos a 

nos fixar somente na parte desses conflitos concernentes às relações de 

propriedade e aos regimes políticos, mas tanto ou mais importante foi a luta 

em torno da organização, das condições e da intensidade do trabalho. 

Através dela, embora não sem recuos marchas e contra-marchas, a 

industrialização em geral e o capitalismo em particular empurraram e 

arrastaram milhões de pessoas a pautas de trabalho radicalmente distintas 
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das que correspondiam a seus desejos e preferências e a seus padrões 

culturais profundamente arraigados” (1989, p. 26-27). 

 

Grandes massas de seres humanos foram “empurrados” e “arrastados”, 

segundo as palavras do autor, de maneiras muito diferentes ao longo da história, 

como escravos, servos ou como “trabalhadores-livres”, em direção a formas 

hegemônicas de organizar a sociedade e o trabalho que podemos identificar hoje. 

Esse processo se efetivou a partir de transformações nos modos materiais de 

produção, mas não se resumiu a isso. Nas palavras de Enguita: “[...] foi 

necessária uma profunda revolução cultural”, que contou com uma “[...] 

encarniçada e prolongada cruzada ideológica” (1989, p. 28), associada a práticas 

de perseguição, internamento e disciplina daqueles que se colocaram e que se 

colocam à margem do pensamento social hegemônico. A escola foi um 

importante instrumento dessa revolução e dessa cruzada. Na modernidade da 

Europa ocidental, para formar os trabalhadores, educar os adultos e cultivar as 

crianças, não se pôde contar unicamente com os próprios locais de trabalho, nem 

só com as famílias, nem só com o exército. 

 

“Era preciso inventar algo melhor, e inventou-se e reinventou-se a escola; 

criaram-se escolas onde não as havia, reformaram-se as existentes e nelas 

se introduziu à força toda a população infantil. A instituição e o processo 

escolares foram reorganizados de forma tal que as salas de aula se 

converteram no lugar apropriado para acostumar-se às relações sociais do 
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processo de produção capitalista, no espaço institucional adequado para 

preparar as crianças e os jovens para o trabalho” (Enguita, 1989, p. 30-31). 

 

O modelo de escola que predomina hoje nasceu imbuído de pelo menos 

duas funções específicas: adestrar os corpos e mentes para as relações e 

operações do trabalho e justificar as diferentes posições sociais pela meritocracia. 

O livro de Enguita nos dará ainda algumas indicações preciosas. Nas linhas que 

se seguem, continuamos a aproveitar a argumentação do autor para questionar a 

naturalidade com que a escola e o discurso pedagógico se apresentaram ao 

longo do tempo. Uma questão é especialmente interessante: como as escolas se 

tornaram fenômenos de massa?  

Escolarizar-se, da maneira como atualmente concebemos essa 

experiência, não é algo tão antigo no mundo ocidental. Essa afirmação faz sentido 

na medida em que se rejeita uma perspectiva “continuísta” e evolucionista da 

história. É claro que, por meio de uma análise retrospectiva, seria possível 

identificar na época medieval e até mesmo na antigüidade grega, experiências e 

“instituições” análogas às que temos hoje. Entretanto, não se pode aceitar que 

essas primeiras “escolas” da Antigüidade teriam dado início às práticas 

pedagógicas que teriam se desenvolvido de forma linear ao longo da história. É 

preciso deixar de lado a suposição de que esse desenvolvimento histórico se 

iniciou com formas educacionais embrionárias e que vão se tornando cada vez 

mais perfeitas ao longo do tempo.  

Em resumo, o termo “escola” não pode ser aplicado com o mesmo sentido 

em configurações espaço-temporais diferentes. “A” escola é algo que assume 
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significados e funcionamentos sociais muito diversos na Antigüidade, na Idade 

Média, na Modernidade e na Contemporaneidade. Nessa longa história de 

transformações das experiências de escolarização, não identificamos evolução, 

mas sim produção de formas contingentes e contextualizadas, ou seja, sempre 

em estreita relação com os determinantes sócio-culturais, com as formas de 

organização social e econômica. 

Uma transformação chama especialmente a atenção: a escola, que era 

antes destinada a muito poucos, tornou-se uma instituição generalizada, um 

fenômeno de massas, atingindo as crianças pobres. No processo descrito por 

Enguita (1989), a escolarização das massas surgiu a partir do internamento 

compulsório da “infância marginal” que perambulava pelas cidades européias no 

século XVII. Esse internamento fez parte de um movimento mais geral de 

organização e “higienização” das cidades, empreendido na Europa do século 

XVII. A educação institucionalizada que passou a ser ministrada a essas crianças 

era inicialmente baseada em muitas horas de trabalho e algumas noções 

religiosas e morais. O que se seguiu historicamente foi a revolução industrial no 

século XVIII e um crescente interesse dos industriais pela mão de obra barata e 

ordenada oferecida por essas instituições. A organização escolar passou a 

centrar-se na instrução, por meio de processos que garantissem as 

características necessárias para o trabalho industrial: não só a fé e a resignação, 

mas também o hábito de realizar trabalhos parcelados, em tempos e ritmos 

ditados por outrem. 

A escola, que existia sobre bases completamente diferentes na época 

medieval, generalizou-se e se transformou radicalmente. A partir desse processo, 
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foi aproveitada como poderoso instrumento para a consecução dos interesses 

econômicos dominantes na Europa. O internamento e a disciplina ativos das 

crianças, desde as idades mais precoces, passou a garantir braços e mentes 

adestrados que poderiam se adequar com precisão à produção fabril. A obsessão 

pela ordem e pela disciplina contribuiu de forma decisiva para a produção dos 

“corpos úteis e dóceis”, para adotar a expressão cunhada por Foucault (1998). 

Para que o capitalismo se implantasse e funcionasse, foi preciso relacionar à 

produção de objetividade (produção de bens, máquinas, cidades, etc.) uma 

produção de subjetividade (modos de vida humanos) calcada na disciplina, na 

hierarquia, na individualização e no adestramento. Os atributos que identificamos 

como humanos, desde a fala, a inteligência até a emoção, a atividade 

psicomotora e os processos volitivos, entraram então em uma cadeia de 

desenvolvimento humano balizada pelos imperativos do trabalho, pelas 

naturalizações sobre as quais falamos no início deste tópico. 

O estudo de Ariès (1978) pode nos fornecer mais dados interessantes 

sobre essa história da escola. Nas linhas que se seguem, concentraremos nossa 

atenção em alguns tópicos de sua obra, já que não seria possível contemplar toda 

sua complexidade nesta introdução.  

O autor mostra que, na Europa, a percepção social dirigida a crianças e 

jovens ao longo da Idade Média e até meados do século XVII se distanciava 

consideravelmente da percepção que temos hoje. Ao longo desses períodos 

históricos, a mortalidade das crianças era muito abundante e não era vista com o 

mesmo sentimento trágico que hoje experimentamos. Uma vez que a criança 
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passasse por esse limiar de mortalidade, ela se juntava ao mundo dos adultos de 

forma quase indistinta. 

As escolas da Idade Média eram um tanto insensíveis à separação dos 

alunos por idades. As escolas medievais européias, citadas pelo autor, se 

limitavam a uma sala de aula. Eram geralmente mantidas por um representante 

da Igreja, destinadas ao repasse e à repetição de ensinamentos religiosos e 

tinham como alunos os que hoje chamamos de crianças, adolescentes e adultos. 

Os alunos se encontravam livres da influência e do controle do mestre, assim que 

deixassem a sala de aula. As escolas estavam longe da complexidade 

organizacional e hierárquica que as caracteriza hoje. 

Ariès (1978) cita a existência de colégios no século XIII, que eram, na 

verdade, asilos desprovidos de qualquer função de ensino. Foi somente a partir 

do século XV que os colégios se voltaram ao ensino e foram submetidos a uma 

ordenação hierárquica rigorosa. Entre os séculos XV e XVII, eles centralizaram 

progressivamente todo o ensino das artes e foram abarcando não só membros 

ligados à Igreja, mas também leigos (nobres e burgueses). O colégio se converteu 

pouco a pouco em uma instituição nova, na medida em que se tornou um 

instrumento para educar crianças e jovens em geral e forneceu as bases 

materiais para a separação da infância e da juventude do mundo dos adultos.  

A criação das classes escolares separadas por idades acontecia já no 

século XVI, estabelecendo as primeiras subdivisões na população que recorria às 

escolas. Entretanto, o isolamento de uma espécie de primeira infância pela vida 

escolar foi um processo mais claramente estabelecido a partir do século XVII. Os 

colégios contribuíram para isso, retardando o início da instrução das crianças até 



 29 

a idade de nove a dez anos. Com isso, criou-se a percepção de uma primeira 

infância que iria do nascimento até essa idade. Entretanto, a indiferenciação 

persistia para as idades posteriores: a convivência de crianças de dez anos e 

jovens com mais de vinte ainda não causava estranheza. Essas separações mais 

estritas só se tornariam hegemônicas no correr do século XIX. 

 

“A regularização do ciclo anual das promoções, o hábito de impor a todos 

os alunos a série completa de classes, em lugar de limitá-la a alguns 

apenas, e as necessidades de uma pedagogia nova, adaptada a classes 

menos numerosas e mais homogêneas, resultaram, no início do século 

XIX, na fixação de uma correspondência cada vez mais rigorosa entre a 

idade e a classe” (Ariès, 1978, p. 177). 

 

Segundo o autor, a partir do século XVIII, instituiu-se cada vez mais 

claramente uma separação dos tipos de educação que deveriam ser destinados 

aos burgueses e ao povo. Aos primeiros reservaram-se os colégios, que 

correspondiam ao ensino secundário. Os últimos foram destinados à escola, 

correspondente ao ensino primário. Essa escola foi originada, como vimos com 

Enguita (1989), a partir dos orfanatos provenientes dos movimentos de internação 

ocorridos no século XVII e foi massificada nos séculos XVII e XVIII como forma de 

prover mão-de-obra disciplinada para a revolução industrial. A disciplina, como já 

foi dito, passa a ser uma constante a partir dessa época histórica. 
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“A diferença essencial entre a escola da Idade Média e o colégio dos 

tempos modernos reside na introdução da disciplina. [...] Os mestres 

tenderam a submeter o aluno a um controle cada vez mais estrito, no qual 

as famílias, a partir do fim do século XVII, cada vez mais passaram a ver 

as melhores condições de uma educação séria” (Ariès, 1978, p. 191). 

 

O raciocínio empreendido por Ariès indica que a infância, que era deixada 

muito precocemente na Idade Média e no Renascimento, pôde ser expandida por 

uma prática social concreta: a freqüência aos estabelecimentos escolares. Vê-se 

que as escolas, com sua progressiva preocupação com as idades e com a 

disciplina dos alunos, contribuiu de forma importante para isolar categorias sociais 

que hoje tomamos como naturais: a infância, a adolescência e a idade adulta. 

Enguita (1989) mostra que a massificação da escola serviu como forma de 

aproveitamento econômico dessa instituição, que era antes destinada 

essencialmente a fins religiosos, militares ou políticos. O autor fala de como a 

escola organiza suas práticas de maneira a adequar os estudantes às exigências 

das formas hegemônicas de organização do trabalho assalariado. Segundo 

expressão cunhada pelo autor, essa seria sua “face oculta”, escondida por trás 

dos objetivos manifestos de instrução acadêmica. Podemos descrever essas 

práticas resumidamente, na forma de itens. A escola de ontem e de hoje: 

a) valoriza a ordem e a submissão; 

b) inclui os jovens em relações burocráticas e de impessoalidade; 

c) aliena os estudantes dos processos de trabalho: eles não podem escolher 

o que vão estudar, nem como e nem a qual ritmo; 
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d) institui formas padronizadas de viver o tempo, que são também hetero-

determinadas; 

e) seleciona traços de personalidade, reforçando principalmente a obediência 

e a tenacidade e punindo a criatividade, a agressividade e a 

independência; 

f) contribui para a atomização social. O aluno deve aprender a estar sozinho 

na multidão. Favorece o individualismo e a competição. Desencoraja 

formas de agremiação. Fortalece a percepção de que o caminho mais 

seguro para a mobilidade social é aceitar a meritocracia escolar e não unir-

se a outros para questionar o que está estabelecido; 

g) institui sistemas de recompensas extrínsecas. As atividades e os estudos 

parecem, na maior parte das vezes, não possuir valor em si; 

h) favorece a divisão entre trabalho manual e intelectual e a crença de que 

esses tipos de trabalhos são inconciliáveis; 

i) acostuma à submissão a avaliações alheias e 

j) justifica a estratificação social por meio do discurso da meritocracia. 

 

É importante acrescentar que as formas de organização do trabalho 

assalariado sofreram grandes transformações a partir de meados do século XX, 

com o fortalecimento da política neoliberal e com a reestruturação produtiva 

(Antunes, 1999). Esses rearranjos incluíram um acirramento da competição pelas 

vagas de trabalho (com desemprego em massa) e instituíram novos valores para 

definir o bom trabalhador, como polivalência, flexibilidade, empreendedorismo e 

disposição para trabalhar em grupo somada a grandes doses subjacentes de 
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individualismo e competitividade. Exige-se cada vez mais que o trabalhador se 

qualifique e que essa qualificação se faça de forma permanente. Fortalece-se o 

raciocínio de que o trabalhador é o responsável por sua formação e, 

conseqüentemente, por seu eventual desemprego. O capitalismo atual promove 

exigências crescentes por formação permanente e hiper-qualificação dos 

trabalhadores (Heckert, 2000). 

Essas transformações políticas e de organização produtiva não poderiam 

deixar de ter efeitos importantes para o discurso e práticas educacionais (Gentili & 

Silva, 1999; Gentili, 2001; Heckert, 2000). A educação passa a ser entendida 

cada vez menos como importante instrumento de construção de democracia e 

cidadania e cada vez mais como produto a ser consumido, com o objetivo de 

garantir as armas para a competição pelo emprego. Nas palavras de Heckert 

(2000): 

 

“A escola que os tempos modernos e neoliberais desejam é aquela que 

forme não o trabalhador que pensa e intervém, num tempo que é sempre 

histórico e coletivo, mas o operário colaborador, competitivo, gerente e 

controlador de si mesmo em nome da produtividade e da competitividade” 

(p. 16). 

 

Voltaremos a esse assunto mais adiante, quando tratarmos do percurso 

histórico do Ensino Médio em terras brasileiras. No tópico seguinte, discutiremos 

um outro pilar importante deste trabalho, a noção de adolescência. 
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1.2. Um olhar sobre a adolescência 

O que é ser adolescente? Ao longo de muitas décadas do século XX, 

campos de saber como a sociologia, a psicologia e a pedagogia se apropriaram 

dessa questão e tentaram fornecer respostas. A partir do século XIX, fortaleceu-

se a concepção da adolescência como um fenômeno natural, ou seja, como uma 

fase da vida que sempre esteve ali e que estava esperando para ser descoberta e 

estudada. Bastaria que especialistas se dedicassem a descrever suas 

características intrínsecas, naturais a todos os seres humanos em qualquer 

espaço e época histórica. Bastaria que fossem estabelecidas as verdades 

essenciais sobre a adolescência (Menandro, 2004). 

Neste trabalho, assumimos o pressuposto de que as produções culturais, 

dentre elas as teorias científicas, são tributárias das demandas sociais, políticas e 

econômicas de seu tempo. Sob influência de padrões dominantes de 

pensamento, vigentes nos séculos XIX e XX, a adolescência foi concebida e 

teorizada como período natural do desenvolvimento humano, sendo, portanto, 

considerada universal. Acrescentou-se a isso a noção de que a adolescência é 

uma fase intrinsecamente associada a crises e problemas, chegando-se ao ponto 

de descrevê-la quase como uma patologia (Menandro, 2004). 

Esse tipo de concepção de adolescência, altamente disseminado na cultura 

ocidental, orientou e ainda orienta os comportamentos e atitudes de pais, 

educadores e especialistas em geral para com os adolescentes e dos 

adolescentes com relação a si mesmos. Como exemplo, podemos citar os 

resultados do estudo realizado por Ozella (2003) sobre as concepções de 

adolescência adotadas por psicólogos inseridos em diversos serviços. O autor 
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encontrou uma forte naturalização da adolescência, como fase com 

características fixas e universais, embasada em uma visão “liberal” de homem. 

Segundo essa visão, o psiquismo humano seria regido por leis universais, 

independentes das determinações sócio-históricas.  

Sem dúvida, a transição da infância à idade adulta envolve transformações 

corporais importantes, determinadas pela história de constituição da espécie 

humana. A puberdade, como processo biológico, envolve o crescimento corporal 

com um desenvolvimento mais ou menos súbito das estruturas ósseas e 

musculares, transformações na voz e nos órgãos sexuais, etc. Tais 

transformações corporais são obviamente de grande importância para os 

indivíduos, constituindo-se como o marco de novas capacidades físicas e 

cognitivas (Bee, 1997). 

Entretanto, essas transformações não são suficientes para explicar a 

adolescência. As características biológicas da transição apontada podem ser, em 

grande medida, generalizadas para toda a espécie humana, embora também 

sofram influências culturais (tipos de alimentação, modos de vida, características 

ambientais e sociais). 

A universalização se torna ainda mais difícil quando se trata de suas 

características sociais e psicológicas. Entendemos a adolescência como 

fenômeno construído sócio-historicamente. Embora a puberdade possa ser vista 

como fato natural da espécie humana, é preciso compreender que diferentes 

sociedades e tempos históricos inventaram e inventam diferentes adolescências. 

A partir dessa perspectiva, é preciso reformular a questão “o que é a 

adolescência?” e passar a perguntar sobre o que contribuiu para a construção da 
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adolescência da forma como a conhecemos hoje, nas sociedades industrializadas 

do ocidente. 

Obviamente, não pretendemos responder a essa questão de forma 

completa, nem definitiva. Ainda assim, buscaremos elementos para essa 

discussão nos trabalhos de Oliveira e Egry (1997) e de Aguiar, Bock e Ozella 

(2001). Oliveira e Egry (1997) descrevem eventos marcantes da história dos 

cuidados médicos dedicados a crianças e adolescentes na Europa, entre os 

séculos XVIII e XX. As autoras enfatizam os determinantes sócio-culturais ligados 

diretamente à Revolução Industrial e à instituição dos sistemas escolares 

obrigatórios. 

Nos séculos XVIII e XIX, desenvolveu-se uma preocupação crescente com 

o controle das populações, com a regulação das taxas de nascimento e 

mortalidade das crianças (Oliveira & Egry, 1997). As autoras citam o surgimento 

de um movimento pelo bem-estar da maternidade e da infância, associado ao 

humanismo iluminista. Como podemos ver no trabalho de Ariès (1978), uma 

consciência mais apurada das particularidades infantis ganhou impulso a partir da 

metade do século XVII. A adolescência, entretanto, só ganhou visibilidade como 

período destacado do desenvolvimento humano no final do século XIX. 

No início do século XX, iniciaram-se os estudos mais sistematizados e a 

adolescência apareceu mais claramente como objeto de investigação científica. 

Suas primeiras décadas presenciaram o começo dos estudos mais aprofundados 

sobre anatomia, fisiologia e nutrição do adolescente (Oliveira & Egry, 1997). As 

autoras destacam também os trabalhos pioneiros de Hall e Freud. A obra de 

Stanley Hall, intitulada “A adolescência: sua psicologia, sua relação com a 
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filosofia, sociologia, sexo, crime, religião e educação”, datada de 1904, é 

freqüentemente citada como um marco inicial dos estudos sobre a adolescência. 

Freud publicou em 1905 os “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, que 

destaca a puberdade como período de construção da sexualidade madura 

(Oiveira & Egry, 1997). Tanto o trabalho de Hall quanto a teoria psicanalítica 

tiveram profunda influência sobre as imagens e características naturalizadas 

associadas à adolescência ao longo do século XX. 

Aguiar et al. (2001) também fazem referência à história da industrialização 

e do capitalismo para explicar seu ponto de vista sobre a adolescência. Esses 

autores refutam as teorias que, partindo de um relativismo absoluto, acabam por 

negar a própria existência da adolescência. Para eles, a adolescência existe sim, 

mas não como fase natural, decorrente de um modelo previamente estabelecido 

de estruturação psíquica ou decorrente da maturação biológica do organismo. A 

adolescência existe como construção social. Mesmo as transformações 

fisiológicas devem ser compreendidas como alvo de (re)significação social: por 

exemplo, o crescimento dos seios nas meninas e dos músculos nos rapazes. 

Tempos históricos, modelos político-econômicos e espaços sociais distintos 

produzem distintas formas de conceber e de viver a adolescência. A tarefa dos 

profissionais é compreender como se dá a produção da adolescência em nosso 

momento histórico e em nossa sociedade, quais são os determinantes e como os 

jovens têm vivido sua condição.  

Para esses autores, há alguns determinantes sócio-históricos da 

construção da noção de adolescência que são bastante generalizados nas 

sociedades capitalistas: necessidade de maior preparação técnica para inserção 



 37 

no trabalho, necessidade de retardar a entrada no trabalho para lidar com o 

desemprego estrutural do capitalismo, criação de uma “massa” de experiências e 

preocupações mais ou menos homogênea por meio da escolarização 

(massificação da adolescência). A adolescência foi construída como um período 

de latência social, necessária para retardar a entrada dos indivíduos no mercado 

de trabalho. Os jovens passaram a ficar mais tempo sob a autoridade dos pais. A 

massificação das escolas e sua crescente importância social foram fatores 

cruciais: as escolas passaram a reunir jovens já fisicamente capazes de ingressar 

no mundo dos adultos e que se colocavam, entretanto, ainda sob sua tutela 

direta. Por meio das escolas, os jovens passaram por um processo de 

massificação em meio a um grupo de iguais. Constituiu-se, então, um novo grupo 

social, os adolescentes, caracterizados por padrões mais ou menos definidos de 

comportamento (Aguiar et al., 2001). 

A crise e a rebeldia passaram a ser vistas como características essenciais 

disso que é tido como “uma fase”. Segundo os autores, a crise e a rebeldia advêm 

basicamente de uma contradição vivida de maneira mais ou menos universal 

pelos adolescentes no capitalismo: a da “condição X autorização”. O jovem já está 

preparado biologicamente para entrar no mundo adulto, mas essa entrada lhe é 

negada de várias formas. Nas palavras dos autores: 

 

“Vamos assistir à construção da contradição básica que caracterizará a 

adolescência: os jovens apresentam todas as possibilidades de se inserir 

na sociedade adulta, em termos cognitivos, afetivos, de capacidade de 

trabalho e de reprodução. No entanto, a sociedade adulta pouco a pouco 
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lhes tira a autorização para essa inserção. O jovem se distancia do mundo 

do trabalho e, com isso, se distancia também das possibilidades de obter 

autonomia e condições de sustento. Aumenta o vínculo de dependência do 

adulto, apesar de já possuir todas as condições para estar na sociedade de 

outro modo. É dessa relação e de sua vivência enquanto contradição que 

se constituirá grande parte das características que compõem a 

adolescência: a rebeldia, a moratória, a instabilidade, a busca da 

identidade e os conflitos” (Aguiar et al., 2001, p. 170). 

 

Em geral, os jovens não são tratados como sujeitos que podem ser ativos 

na avaliação e transformação da realidade material e social que os circunda. A 

adolescência é vivida objetiva e subjetivamente como algo transitório, uma mera 

passagem para a vida estável do adulto. Devido à qualidade de “fase passageira”, 

muitas vezes os jovens não são levados muito a sério. O que importa é o que vem 

depois, é o futuro. De fato, os planos de futuro são centrais para grande parte dos 

adolescentes. Essas são características típicas de nossa organização sócio-

cultural, caracterizada pela valorização do adulto como produto humano acabado.  

Desde as décadas finais do século XX, pesquisas no âmbito da sociologia, 

da antropologia e da psicologia têm questionado os processos de naturalização, 

universalização e patologização da adolescência. Têm demonstrado que os 

processos que se agrupam sob o rótulo geral de adolescência podem ser 

vivenciados de maneiras muito diferentes e podem ganhar significados sociais 

também muito distintos, em diferentes sociedades e tempos históricos. A seguir, 

descreveremos brevemente dois estudos que partilham dessa visão. 
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Martins, Trindade e Almeida (2003) investigaram as representações sociais 

de adolescência adotadas pelos próprios adolescentes. Tomando como base 

estudos de antropologia social, argumentam inicialmente que: “[...] a adolescência 

não precisa ser, necessariamente, um período turbulento; as características do 

desenvolvimento psicossocial não são universais” (p. 556).  

Para entender o que diferentes adolescentes pensam sobre a 

adolescência, as autoras pesquisaram dois grupos distintos, com idades variando 

entre 14 e 23 anos. Um dos grupos foi constituído de adolescentes urbanos, 

estudantes de uma escola particular e o outro, de adolescentes rurais, estudantes 

de escola pública. Verificou-se que muitas das características da visão 

estereotipada dos adolescentes são assumidas por eles próprios ao descrever a 

adolescência. Os resultados obtidos mostraram elementos de significação que 

foram comuns entre os dois grupos, com três temas de importância central, 

relacionados diretamente à adolescência: “curtição”, “busca da felicidade” e 

“futuro”. Ser adolescente apareceu como ser alguém que procura, ao mesmo 

tempo, curtir a vida e formular bons projetos de futuro. 

Entretanto, por meio de uma análise mais detida desses dados, as autoras 

puderam identificar que esses temas se apresentaram de forma diferente nos dois 

grupos. Verificaram que o grupo urbano associava a adolescência mais 

fortemente aos temas da “curtição” e da necessidade de apoio para ter um bom 

futuro. Para esse grupo, ser adolescente relacionou-se diretamente a curtir a vida, 

divertir-se, namorar, o que implica em ter condições financeiras para bancar a 

diversão e os bens socialmente valorizados. Relataram saber de perigos que 

podem ameaçar seu futuro, como as drogas, as doenças sexualmente 
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transmissíveis e a gravidez precoce. Para protegê-los desses perigos e para 

sustentar sua “curtição” e suas pretensões de futuro, consideram fundamental ter 

uma boa família e ter uma boa escola.  

Já os participantes que viviam no meio rural associaram a adolescência 

mais fortemente à necessidade de seguir um caminho certo e aos temas de amar 

e ser amado e ter um futuro. Ser adolescente apareceu associado à necessidade 

de ser humilde, trabalhador e amável. Para realizar os planos de futuro, os 

adolescentes moradores do meio rural deixaram entrever que o fundamental é ser 

um bom filho, um bom aluno e um bom amigo. 

De maneira mais ampla, as autoras constataram a importância do “ter” para 

os adolescentes urbanos e a importância imediata do “ser” para os adolescentes 

rurais (“ser”, para depois “ter”). Procederam a uma análise de suas diferentes 

condições psicossociais ancoradas em diferentes inserções sociais e 

institucionais. 

O segundo estudo ao qual nos referimos é o de Menandro (2004), que 

analisou as representações sociais de adolescência veiculadas por matérias 

jornalísticas publicadas em uma revista brasileira de circulação nacional. Segundo 

a autora, as fontes jornalísticas são capazes de mostrar não só aspectos 

importantes de como a adolescência é representada, mas também de como ela é 

efetivamente vivida pelos sujeitos em determinada sociedade e tempo histórico 

(Menandro, 2004) . As matérias que embasaram a análise foram coletadas em 

dois períodos distintos: 1968 a 1974 (anos incluídos na ditadura militar) e 1996 a 

2002.  
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A autora verificou diferenças significativas nas formas de representar a 

adolescência nesses dois períodos. No primeiro deles, apresentaram-se dois 

grandes eixos de significação: “juventude: futuro da nação” e “juventude e nova 

consciência”. Em geral, os jovens apareceram, por um lado, como donos de 

projetos de futuro que continuariam a construção do país (o que incluía a ênfase 

em sua participação ativa como eleitor), reafirmando as linhas gerais de 

desenvolvimento nacional já traçadas. Por outro lado, apareceram como elemento 

de ruptura, com características de irreverência e de descompromisso com relação 

aos padrões estabelecidos, além de uma forte associação dos estudantes com a 

militância política. 

No segundo período analisado, há também dois grandes eixos de 

significação, mas eles se transformam substancialmente: “adolescência: 

necessidade de proteção” e “adolescência e ruptura”. O primeiro desses eixos 

aponta para preocupações com a criação dos adolescentes e prevenção de 

problemas, com intensa psicologização dos discursos sobre a adolescência, 

incluindo também o tema da educação e do futuro profissional. O segundo eixo 

inclui a associação entre a vulnerabilidade do jovem e a violência (em que o 

jovem pode estar envolvido como agressor e/ou vítima). Inclui também o 

compromisso com o prazer, com a auto-satisfação que aparece com muito 

destaque, o que abre uma interessante possibilidade de contraposição com o 

“compromisso com a transformação política” evidenciado no primeiro período. No 

que diz respeito ao segundo período, a autora notou também que a apropriação 

da juventude pelos “discursos competentes” dos especialistas (que dizem o que 
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fazer com os adolescentes e como eles devem ser) se tornou mais forte, incluindo 

certa infantilização do adolescente.  

Enfim, foi possível verificar, decorrido um período histórico relativamente 

curto, transformações substanciais na maneira como a sociedade brasileira 

percebe e entende adolescentes e jovens. Ao mesmo tempo, constatou-se o 

caráter essencial da escola nas representações de adolescência nos dois 

períodos estudados. Nas matérias jornalísticas pesquisadas, apareceu 

freqüentemente o pressuposto de que ser adolescente significa ser estudante.  

De forma geral, a adolescência é vista como preparação para a vida adulta 

e a escola, como parte essencial dessa preparação. A adolescência normal e 

desejável foi produzida como aquela que inclui a escola, o que pressupõe formas 

específicas de construir o desenvolvimento psicológico. 

Para finalizar este tópico, gostaríamos justamente de abordar alguns 

conceitos e reflexões construídos no campo da psicologia do desenvolvimento. 

Contaremos com as contribuições de Vygotsky e de Piaget, a partir das 

interpretações de Facci (2004) e La Taille (1992). 

Ao tomarmos como referência a obra de Lev Vygotsky, somos levados a 

considerar os fatores sócio-históricos de produção da adolescência para 

descrevê-la como uma fase específica do desenvolvimento humano. O trabalho 

de Vygotsky e de colaboradores como Leontiev e Elkonin possibilitou estabelecer 

uma periodização do desenvolvimento humano a partir da análise do que Leontiev 

chamou de “atividades principais” (Facci, 2004). As atividades principais 

desempenham “a função de principal forma de relacionamento da criança com a 

realidade” (Facci, 2004, p. 66). São ações e comportamentos socialmente 
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determinados que marcam cada momento da infância e da adolescência, servindo 

como base material em torno da qual se organizam e reorganizam as funções 

psicológicas superiores, funções cognitivas, padrões emocionais e motivacionais.  

Infância e adolescência se definem a partir de atividades que possuem 

sentido em sociedade e tempo histórico determinados. Segundo Facci (2004), os 

autores soviéticos identificaram duas atividades principais que caracterizam a 

adolescência produzida na modernidade. Essas duas atividades principais se 

relacionam fortemente à escolarização: “comunicação íntima pessoal”, que é 

dirigida aos pares e que favorece principalmente a assimilação de conteúdos 

morais e motivacionais e “atividade profissional/de estudo”, que é dirigida aos 

objetos sociais e que favorece  principalmente a assimilação dos conteúdos 

técnicos, operacionais.  

A atividade de comunicação íntima pessoal com os pares domina os 

períodos iniciais da adolescência. Por meio dela, o adolescente passa a imitar o 

funcionamento interpessoal dos adultos com seu grupo de pares e formar “os 

pontos de vista gerais sobre o mundo, sobre as relações entre as pessoas, sobre 

o próprio futuro” (Facci, 2004, p. 71). Em seguida, a atividade “profissional/de 

estudo” passa a ser dominante, o sujeito se insere na sociedade como 

trabalhador. A escola se coloca simultaneamente como espaço de acesso 

privilegiado ao grupo de pares e como veículo da formação técnica socialmente 

reconhecida e valorizada, oficializada por meio dos diplomas. 

A importância das interações sociais também é tema de La Taille (1992) 

que busca explicitar a presença dessas reflexões na obra de Jean Piaget. Ele 

refuta a idéia de que Piaget “desprezava” os aspectos sociais do desenvolvimento 
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humano e afirma que o famoso autor suíço sem dúvida partiu do pressuposto de 

que o homem é essencialmente social, de que o ser humano não pode ser 

pensado isolado do contexto sócio-cultural que participa de sua própria 

constituição. Entretanto, afirmar que o homem é um ser social não basta. Seria 

preciso delimitar com mais clareza o que é ser social e como a sociabilidade pode 

influenciar o desenvolvimento. 

La Taille (1992) destaca a idéia piagetiana de que o humano não é social 

da mesma forma em todas as idades. A sociabilidade de um recém-nascido, seu 

espectro de interações sociais, é profundamente diferente daquela de uma 

criança de seis anos, que, por sua vez, difere muito da sociabilidade de um 

adolescente. Esses graus variados de possibilidade de interação social variam 

conforme os graus de construção de autonomia. 

A autonomia é definida como a possibilidade de se reconhecer como 

“legislador” que deve coordenar seus pontos de vista com os de uma coletividade, 

na construção das “regras do jogo”, ou seja, na construção da normatividade 

social, dos ideais, valores e saberes de um conjunto social. Em uma interação 

social pautada na autonomia, é preciso que os participantes sejam capazes de 

aderir a uma escala comum de referência, de conservar os pontos de vista que 

afirmam (não se contradizendo de forma ilógica) e é preciso ainda que tenham a 

capacidade de se colocar no ponto de vista do outro (La Taille, 1992). 

É óbvio que todas essas possibilidades estão presentes de forma muito 

incipiente nas crianças muito pequenas. Elas terão que ser construídas ao longo 

do desenvolvimento do sujeito. As interações sociais elas próprias são 

fundamentais para a construção dessas possibilidades. Entretanto, elas nem 
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sempre atuam no sentido de promover o desenvolvimento: é fundamental 

perceber as diferentes qualidades de interações. Com base na teoria piagetiana, 

La Taille afirma que as interações sociais podem ser de dois tipos: de coação ou 

de cooperação. As relações de coação se dão quando, nas interações, “intervém 

um elemento de autoridade ou de prestígio” (Piaget citado em La Taille, p. 18, 

1992). 

 

“Verifica-se que o indivíduo coagido tem pouca participação racional na 

produção, conservação e divulgação das idéias. No caso da produção, 

dela simplesmente não participa, contentando-se em aceitar o produto final 

como válido. Uma vez aceito esse produto, o indivíduo coagido o conserva, 

limitando-se a repetir o que lhe impuseram. E é desta mesma forma que 

ele acaba por se tornar um divulgador dessas idéias: ensina-as a outros da 

mesma forma coercitiva como as recebeu. Em uma palavra: ele passa a 

impor o que – num primeiro momento – lhe impuseram. Daí decorre que a 

coação corresponde a um nível baixo de socialização no sentido 

explicitado acima. Em primeiro lugar, não há verdadeiro diálogo, uma vez 

que um fala e o outro limita-se a ouvir e a memorizar. O indivíduo coagido 

deve atribuir valor às proposições daquele reconhecido como prestigioso, 

mas a recíproca não é verdadeira. Em segundo lugar, nenhum dos 

participantes do diálogo necessita se descentrar: o coagido, porque lhe 

basta aceitar as “verdades” impostas – portanto, sem fazer o esforço de 

verificar a partir de que perspectiva foram elaboradas (o que o leva 

frequentemente, aliás, a acabar distorcendo o que lhe foi imposto por falta 
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de real compreensão), e a “autoridade”, porque nem precisa ouvir o outro, 

pois não lhe foi atribuída a tarefa de elaboração racional e de crítica” (La 

Taille, p. 19, 1992). 

 

Já a cooperação se define, como o nome indica, pela possibilidade de 

operação coletiva sobre os objetos. Essa possibilidade inclui, da parte do 

indivíduo, um sentimento de “ser capaz”, ou seja, a certeza de que ele é 

efetivamente sujeito do conhecimento e de que sua contribuição é possível e 

desejável nos mais diversos âmbitos de produção da cultura e das relações 

humanas. No que diz respeito aos coletivos, a cooperação é a possibilidade de 

funcionamento da democracia nas relações cotidianas, entre pares e entre 

grupos. Ela é, portanto, uma meta a ser alcançada, um processo a ser produzido 

no cotidiano da sociedade, o que inclui de maneira substancial as instituições de 

ensino formal. Ao mesmo tempo em que se coloca como meta, a cooperação é 

um método (La Taille, 1992). Por meio de sua prática material, educadores podem 

convidar seus alunos a co-operar sobre objetos concretos ou abstratos, gerando e 

fortalecendo o protagonismo dos sujeitos envolvidos. 

Nas linhas que se seguem, discutiremos aspectos de como os 

adolescentes brasileiros têm experimentado a escolarização pública e de como a 

escola afeta seus planos para o futuro. Antes, entretanto, será preciso explorar 

um pouco da história e do funcionamento dos sistemas escolares brasileiros, com 

ênfase no que chamamos hoje de Ensino Médio. Esse é o assunto do tópico 

seguinte. 
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1.3. Um olhar sobre o Ensino Médio no Brasil 

De onde vieram as formas atuais de organização do Ensino Médio em 

nosso país? Quais são as raízes dos padrões quantitativos e qualitativos de oferta 

desse nível de ensino à população? Para responder a essas questões, que são 

importantes no quadro dessa pesquisa, é necessário recorrer a dados e análises 

da história dos sistemas educacionais no Brasil e em especial do ensino 

secundário. É possível perceber a continuidade de determinados padrões que se 

iniciaram no Brasil Colônia e que se mantiveram ao longo da história do país, 

passando pelo Império, pela República e chegando à atualidade. Para tratar 

desse tema, recorreremos inicialmente ao trabalho de Romanelli (1994). 

Posteriormente, tomaremos como referência principal as análises de Zibas 

(2005a, 2005b). As autoras indicadas relacionam a história dos sistemas 

educacionais às demandas políticas e econômicas de cada época. 

O início da análise de Romanelli (1994) coincide com a expressão da 

colonização portuguesa. De maneira geral, a colonização ignorou e desprezou os 

instrumentos educativos e culturais próprios às populações nativas, aos “índios”. 

Para a autora, a ocupação portuguesa operou, portanto, um “transplante cultural”, 

pretendendo instalar os padrões culturais europeus no novo mundo. Esse violento 

processo estava pautado na exploração econômica das novas terras. A efetiva 

ocupação do território brasileiro, começando pelas capitanias hereditárias, se deu 

por meio da grande propriedade, do mando aristocrático, do autoritarismo, da 

família patriarcal, da monocultura e do trabalho escravo. A aristocracia se voltava 

aos ideais e valores da cultura européia, distinguindo-se dos nativos, dos 

mestiços e dos negros. 
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Portanto, as primeiras demandas por educação formal que brotaram da 

colonização foram dirigidas à educação aristocrática, ligada à cultura européia. 

Coube inicialmente à obra dos jesuítas (Companhia de Jesus) responder a essas 

demandas.  Segundo Romanelli (1994), o ensino ministrado pelos jesuítas estava 

imbuído no espírito da Contra-Reforma, na valorização do dogma, na reafirmação 

da autoridade da Igreja, no repúdio às formas críticas e racionalistas de 

pensamento que surgiam na Europa e ao ideário reformador que enaltecia o 

trabalho. Com o objetivo de reafirmar os valores da Igreja nas novas terras, os 

jesuítas se encarregaram dos primeiros arranjos formais de educação 

fundamental: a evangelização dos índios e dos colonos. Para os homens da 

aristocracia, reservou-se o Ensino Médio, os colégios e a educação superior 

sacerdotal. Os aristocratas que não seguissem o sacerdócio, concluíam seus 

estudos nas universidades portuguesas. As formas de educação secundária e 

superior tinham basicamente a função de “ilustração” para os filhos não 

primogênitos da aristocracia, que não precisavam cuidar diretamente dos 

negócios da família e deveriam ocupar seu tempo ocioso.  

É importante destacar que, desde a época dessas primeiras demandas 

educativas, o ensino secundário ganhou os contornos que iriam acompanhá-lo ao 

longo da história brasileira: a) é dirigido às elites; b) é “academicista” e “livresco” 

(característica derivada de sua função de ocupar o tempo ocioso e de sua origem 

jesuíta); c) possui um caráter essencialmente propedêutico, ou seja, preparatório 

para o ensino superior. 

A história nos conta que os movimentos brasileiros de emancipação, a 

declaração da independência, a abolição da escravatura e a proclamação da 
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República, não se constituíram em movimentos legitimamente populares. Foram 

principalmente arranjos das elites políticas e econômicas, caracterizados pela 

continuidade dos padrões sociais e das enormes desigualdades entre a 

aristocracia e o povo. Tais movimentos não foram capazes, portanto, de alterar 

substancialmente as configurações dos sistemas de ensino. 

Já nos primeiros anos do Império, instituiu-se uma separação 

administrativa: o ensino público elementar e médio deveria ser fornecido pelas 

províncias, que contavam com recursos muito escassos; enquanto o ensino 

superior dirigido às aristocracias (foco principal das políticas) ficou a cargo do 

poderoso governo central. Ao longo de todo o século XIX e início do século XX, a 

educação das massas não combinava com os interesses dos mandatários e não 

foi investida de valor social e econômico. O Brasil passou pela proclamação da 

República e entrou no século XX com cerca de 70% de analfabetos em sua 

população (Romanelli, 1994). 

Entretanto, o desenrolar do século XX é marcado pela acentuada expansão 

do acesso aos bancos escolares. Podem ser citados alguns fatores determinantes 

para essa expansão, como as revoltas populares e sua demanda por mais 

educação. Entraram em cena os interesses político-econômicos relacionados à 

industrialização brasileira da década de 1930: a necessidade de conter as 

revoltas por meio da docilização e de disciplinar a mão-de-obra para as indústrias. 

Segundo Romanelli (1994), esses fatores determinantes tiveram efeitos na 

legislação formulada a partir da Revolução de 1930. A chamada “Reforma 

Francisco Campos” (nome do então Ministro da Educação e Saúde Pública) 

trouxe uma série de modificações em resposta às novas exigências sócio-
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políticas citadas acima. A reforma criou o Conselho Nacional de Educação, 

sinalizando uma inédita preocupação do Estado para com o sistema de ensino 

como um todo (e não somente com o ensino superior); adotou o regime 

universitário e organizou o ensino secundário e o comercial. 

Essa reforma marcou o início de uma atuação mais efetiva do Estado em 

relação à educação nacional. Entretanto, não foi capaz de superar as 

características “aristocráticas” do modelo de ensino secundário vigente. O 

currículo implantado era extremamente extenso e mantinha o caráter 

academicista e livresco. Nessa época, o ensino secundário se organizou com um 

ciclo básico de 5 anos (que corresponde ao ginásio) e um ciclo complementar de 

2 anos. O currículo do ciclo complementar era diferente conforme os estudantes 

se candidatassem a diferentes faculdades. Portanto, tal ensino continuou 

fundamentalmente propedêutico.  

Isso seria menos paradoxal se a reforma tivesse se ocupado igualmente do 

ensino secundário profissionalizante, já que o ensino técnico era interesse direto 

da indústria nascente. Não foi o que aconteceu. A reforma dispôs somente sobre 

o ensino secundário acadêmico e sobre o ensino comercial, deixando de lado as 

outras modalidades de profissionalização. Cuidou, portanto, somente do ensino 

destinado às antigas elites econômicas. Ao mesmo tempo, o ensino secundário 

proposto se caracterizava por uma bateria exagerada de exames. As provas de 

admissão a esse nível eram compostas também por disciplinas inexistentes no 

sistema público de Ensino Fundamental (como Francês, por exemplo). Como se 

vê, constituiu-se um sistema altamente seletivo e de impossível acesso às 

camadas pobres da população. De forma cada vez mais clara, coube ao ensino 
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secundário a função de distinguir as classes e de separar as elites mandantes 

(que deveriam ascender ao ensino superior) do resto do povo (Romanelli, 1994). 

Sobre essa reforma, há mais uma característica importante a ser 

destacada: uma inflexibilidade de oferta desse tipo de ensino determinada por seu 

extenso currículo, por seu sistema de avaliações e pela inspeção efetuada pelo 

poder central. Ou seja, as exigências para a implantação das escolas eram tantas 

e tão minuciosas, que impediam a expansão efetiva do ensino secundário. A 

universalização desse nível de ensino ganhou os contornos de um embate entre 

as classes privilegiadas e as classes populares. Romanelli formula a seguinte 

síntese: 

 

“Foi ela, a educação dada pelos jesuítas, transformada em educação de 

classe, com as características que tão bem distinguiam a aristocracia rural 

brasileira, que atravessou todo o período colonial e imperial e atingiu o 

período republicano, sem ter sofrido, em suas bases, qualquer modificação 

estrutural , mesmo quando a demanda social de educação começou a 

aumentar, atingindo as camadas mais baixas da população e obrigando a 

sociedade a ampliar sua oferta escolar” (Romanelli, 1994, p. 35). 

 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942 continuou a fortalecer “a 

velha tradição do ensino secundário acadêmico, propedêutico e aristocrático” 

(Romanelli, 1994, p. 157). Para suprir a demanda de mão-de-obra minimamente 

qualificada, foram criados, também na década de 1940, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 



 52 

Comercial (SENAC), que se constituíram como sistemas paralelos de formação 

secundária, de caráter profissionalizante, destinada aos pobres e mantida por 

confederações nacionais que congregavam a iniciativa privada industrial e 

comercial. 

Por ocasião da elaboração da Constituição de 1946, Clemente Mariani 

(então Ministro da Educação) propôs uma reforma geral da educação nacional 

pela definição de diretrizes e bases. Em 1948, o anteprojeto referente a essa 

reforma foi entregue à Câmara Federal. Somente em 1961, 13 anos depois, deu-

se o resultado dos intensos debates iniciados em 48: a aprovação da Lei 4.024. 

Segundo Romanelli (1994), as discussões feitas em torno das diretrizes e bases 

foi muito profícua para o amadurecimento do pensamento educacional brasileiro. 

Entretanto, a Lei 4.024 não trouxe novidades em termos da construção de uma 

educação nacional comprometida com a coletividade. Ao contrário, as forças 

aristocráticas e privatizantes produziram a desvalorização da escola pública e do 

acesso democrático à educação mediada pelo Estado. Os privilégios assegurados 

às escolas privadas, unidos à tradição academicista que perdurava, mantiveram o 

ensino secundário como seletivo e propedêutico e o ensino superior como 

distintivo de classe. 

Durante a Ditadura Militar, que se iniciou em 1964, houve mais tentativas 

de reformar os sistemas nacionais de ensino. O projeto de desenvolvimento 

nacional, baseado na expansão das indústrias, incluía a valorização do 

tecnicismo. Segundo Zibas (2005b), o ensino secundário foi concebido como 

eminentemente técnico e voltado para a produção. Em 1971, a lei 5.692 instituiu a 

profissionalização obrigatória no ensino de segundo grau. A política educacional 
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designava claramente o ensino técnico-profissional como fim da escolarização 

para as classes populares, enquanto o ensino superior era destinado às elites.  

 

“Em consonância com o padrão preconizado pelos assessores 

estrangeiros, Roberto Campos, ministro do governo militar, já defendia, em 

1968, que o ensino secundário deveria perder suas características de 

educação humanística e ganhar conteúdos utilitários e práticos, atendendo 

ao povo (e, evidentemente, às necessidades da produção), ao passo que o 

ensino superior se destinaria, inevitavelmente, às elites (Ghiraldelli Jr., 

1994). Essa focalização no mercado parecia ‘cair como uma luva’ para a 

solução do problema criado pela crescente pressão à expansão de vagas 

nas universidades públicas, pressão exercida, na época, por setores 

médios até então alijados do ensino superior” (Zibas, 2005b, p. 1069). 

 

Em 1982, já na época de enfraquecimento do regime militar, a lei 7.044 

reverteu a obrigatoriedade de profissionalização que havia sido estabelecida. 

Seguiu-se a efervescência política do processo de redemocratização e a 

elaboração de uma nova Constituição em 1988. Na década de 1990, ocorreram 

intensos debates em torno da formulação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases 

para a Educação (LDB). Tais debates incluíram evidentemente os temas relativos 

ao ensino secundário, com análises críticas de sua história, de seu caráter 

seletivo e propedêutico e de sua função de manter as desigualdades de classe. A 

nova LDB deveria revogar os posicionamentos conservadores contidos na antiga 

lei de 1961, baseando-se na constituição de 1988 (Zibas, 2005b). 
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Entretanto, o debate democrático que caracterizou a elaboração da nova 

LDB, na década de 1990, foi desprezado pelos governantes de então e foi 

substituído por uma proposta baseada em modelos (de orientação política 

neoliberal) preconizados por agências internacionais. É esse formato conservador 

que prevaleceu, quando da aprovação da nova LDB em 1996. No ano seguinte, o 

Decreto Federal 2.208 estabelece que a formação técnica deve ser paralela ao 

Ensino Médio regular, sendo oferecida em módulos. Finalmente, em 1998, surge 

a Resolução n. 3 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Zibas, 2005b).  

Zibas (2005a; 2005b) se refere a esse conjunto de iniciativas como a 

reforma dos anos 1990. A autora destaca os objetivos extremamente ambiciosos 

dessa reforma, que se propôs a revolucionar e a refundar o Ensino Médio. 

Diversos autores se dedicaram a análises críticas das idéias e das práticas 

relacionadas a essa reforma (Kuenzer, 2000; Ferretti & Silva Júnior, 2000; 

Krawczyk, 2003; Zibas, 2005a; Zibas, 2005b; Zibas, Ferretti & Tartuce, 2006). 

Na avaliação de Zibas (2005b), o período de governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002) tentou simular a aparência de um processo 

democrático na elaboração da reforma do Ensino Médio. Serviu, entretanto, para 

implementar autoritariamente propostas já delineadas de antemão. Tais propostas 

eram convergentes com os princípios sugeridos por órgãos internacionais como a 

CEPAL (Comissão Econômica das Nações Unidas para América Latina e Caribe) 

e o Banco Mundial.  

Ferretti e Silva Júnior (2000) demonstram que esses órgãos serviram como 

disseminadores dos princípios neoliberais ao redor do planeta. Trabalharam para 
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adequar as estruturas políticas e econômicas dos “países emergentes” a uma 

nova ordem mundial, que incluía o fim da polarização entre duas superpotências, 

a partir do declínio do socialismo soviético. Essa nova ordem se caracterizava 

pela livre circulação de capitais; pela concentração de poder nas mãos de 

grandes grupos privados internacionais; pela tentativa de apagamento das 

contradições entre capital e trabalho (com enfraquecimento de sindicatos e 

movimentos populares); pela redução do financiamento estatal de serviços 

sociais; pelo enaltecimento do mercado como regulador das relações humanas, 

com fortalecimento do individualismo e da competição. Tais reestruturações foram 

acompanhadas de profundas transformações dos modos de produção industrial, 

chamadas por Antunes (1999) de “regime de acumulação flexível”. O conjunto de 

princípios que orientou essas transformações é conhecido como “toyotismo”, em 

referência à fábrica japonesa de automóveis onde foi sistematizado. 

As políticas brasileiras da década de 1990 devem ser entendidas no 

contexto dessas transformações mundiais. Os órgãos internacionais acima 

citados, vinculados à hegemonia norte-americana, interferiram ativamente na 

agenda dos países emergentes, condicionando muitas vezes a concessão de 

empréstimos à adoção de certos princípios políticos. No campo das políticas 

educacionais, isso não foi diferente.  

 

“Os discursos internacionais repetiam incansavelmente dois bordões: a) a 

importância da educação básica (no Brasil, reduzida à escola fundamental) 

para o novo padrão de desenvolvimento dos países periféricos e b) a 

necessidade de o Estado tornar-se menos provedor de financiamento e 
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mais indutor de qualidade, por meio de diversos mecanismos de controle, 

tais como avaliações externas do sistema e a convocação dos pais e da 

sociedade para participação tanto do financiamento quanto da gestão 

escolar” (Zibas, 2005b, p. 1070). 

 

Essas influências constituíram o pano de fundo para a elaboração da 

Resolução n. 3/1998 do Conselho Nacional de Educação (CNE). Tal documento 

será analisado com mais detalhe, pois ele estabeleceu, como foi dito, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (que estão em vigor até a 

presente data). 

 

“O que vale enfatizar é que a característica mais importante da Resolução 

n. 3/98 do CNE diz respeito à sua complexa estrutura híbrida, que, 

aderindo incondicionalmente ao discurso internacional dominante, foi 

capaz de acenar para alguns princípios caros aos educadores 

progressistas, tais como: a necessidade de contextualização e de menor 

fragmentação dos conteúdos, algum grau de autonomia da escola para 

definição do currículo, a importância pedagógica, política e social do 

protagonismo juvenil, a centralidade da preparação ampla para o trabalho 

e para a cidadania. No entanto, tais princípios vêm articulados aos 

objetivos da pedagogia das competências, a qual, como se sabe, prioriza a 

construção de um novo profissionalismo (Ramos, s/d.) e de novas 

subjetividades, centrando-se em esquemas cognitivos e socioafetivos que 

promovam a constante adaptação e readaptação dos jovens tanto às 
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mutantes necessidades de produção quanto à redução, dita inexorável, do 

emprego formal. Nessa abordagem, a responsabilidade pela superação do 

desemprego e de outras desigualdades sociais fica a cargo exclusivamente 

do indivíduo, ocultando-se os condicionantes sociais e históricos da 

conjuntura” (Zibas, 2005b, p. 1073). 

 

A “estrutura híbrida” dessa Resolução, destacada na citação acima, é 

analisada de forma mais detida em outro estudo, em que a mesma autora faz 

uma revisão da literatura sobre o tema (Zibas, 2005a). Destacam-se quatro 

reflexões. Primeiro: o termo “contextualização”, por exemplo, é utilizado no bojo 

das Diretrizes também para significar a adaptação passiva aos novos contextos 

produtivos.  Em segundo lugar, a “cidadania” é entendida de um ponto de vista 

pragmático, com “despolitização das demandas sociais” (Zibas, 2005a, p. 27). 

Terceiro: a “interdisciplinaridade” pode aparecer como exigência vinculada à 

flexibilização dos contextos produtivos. Por fim, uma quarta reflexão: o 

“desenvolvimento de competências”, noção originada do meio empresarial, pode 

estar relacionado ao individualismo e à competição naturalizados no mercado de 

trabalho. Tal noção é adequada ao raciocínio de “armar-se” para o darwinismo 

social do mercado e à responsabilização individual do trabalhador por sua 

situação laboral. 

Esse último ponto é explorado no texto de Ferretti e Silva Júnior (2000). Os 

autores analisaram um outro documento vinculado à reforma, intitulado Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, editado 

pelo Conselho Nacional de Educação em 1999. Defendem a tese de que essas 
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diretrizes, associadas ao conjunto de propostas da reforma do Ensino Médio, 

visaram a subordinar os sistemas de educação à produção de um “novo homem”, 

ou seja, à necessidade de formação de sujeitos adequados à nova dinâmica 

econômica originada a partir da reestruturação produtiva e política.  

Os autores descrevem a centralidade das exigências econômicas na 

definição das políticas sociais, que apresentam a educação como processo 

submisso às exigências do mercado. Simultaneamente, a educação é entendida 

como bem privado. O Ensino Médio, em especial, é descrito como possibilidade 

de adquirir e renovar “competências”, que servem como instrumentos para a 

disputa por uma boa colocação profissional. A reforma dos anos 1990 tomou 

esses princípios como base, reforçando o individualismo e a competição e 

atribuindo ao trabalhador a responsabilidade de encontrar trabalho em uma 

situação de escassez de emprego formal. Tudo isso se associa claramente à 

produção de sujeitos conformados com a precarização das condições de trabalho, 

com a expansão dos setores de emprego informal e com o acirramento da 

exploração dos trabalhadores. 

Os efeitos dessa reforma no dia-a-dia concreto das escolas de Ensino 

Médio foram a preocupação de alguns outros estudos. Zibas (2005b) descreve 

esses efeitos com base em três pesquisas empíricas: Abramovay e Castro, 2003; 

Zibas et al., 2004 e Zibas e Krawczyk, 2005 (referências no artigo da autora). Tais 

estudos foram conduzidos em momentos diferentes, mas apresentaram 

resultados convergentes. Os seus resultados principais serão resumidos a seguir.  

As pesquisas demonstraram que os professores têm pouco conhecimento 

sobre a reforma e seus conceitos, como competências, contextualização e 
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interdisciplinaridade. A reforma foi basicamente resumida a aspectos pontuais 

como novos materiais recebidos, grades curriculares e processos de avaliação. 

Constatou-se que o investimento em espaços físicos e materiais foi pequeno para 

transformar de fato as condições de ensino. Os professores manifestaram 

desinteresse, falta de tempo e de conhecimento para lidar com os novos 

equipamentos. Mesmo quando houve investimento para a capacitação docente, 

ela foi percebida como insuficiente pelos professores. “A rotina de trabalho, na 

maioria das escolas, continuava baseada na atuação individual, isolada, dos 

docentes” (Zibas, 2005b, p. 1075). 

Constatou-se, freqüentemente, que os professores trabalhavam em mais 

de uma escola, cumprindo dupla ou tripla jornada. Alguns chegavam a atender 

cerca de mil alunos, em três escolas diferentes. A sobrecarga de trabalho foi 

apontada pelos professores como impeditivo para um maior envolvimento nos 

processos da reforma, para uma efetiva responsabilização com a aprendizagem 

dos alunos e para o trabalho coletivo com a equipe (as reuniões pedagógicas são 

utilizadas com fins puramente administrativos). 

Observou-se ainda que a reforma foi freqüentemente reduzida a projetos 

qualificados como “interdisciplinares” e vistos como extracurriculares, deixando 

quase intocado o centro do cotidiano escolar. Além disso, relativamente poucos 

estudantes e professores participavam desses “projetos”. Também foram 

pequenas as transformações com relação à inserção das escolas nas 

comunidades atendidas. Observou-se que a parte da grade curricular destinada a 

atender às necessidades das comunidades não era efetivamente utilizada para 
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esse fim. As propostas de participação da comunidade na organização escolar 

também foram pouco efetivas. Nas palavras da autora: 

 

“A reforma da gestão, com incentivo para a participação de pais e alunos 

agora como ‘clientes’, não conseguiu penetrar nos tradicionais 

procedimentos intramuros. Os estudantes e seus pais continuavam a 

participar de maneira apenas formal nos órgãos deliberativos, sendo 

chamados a contribuir mais efetivamente apenas no âmbito operacional, 

como na organização de festas e em mutirões para a limpeza da escola. 

No entanto, essa tradicional participação ‘operacional’ foi alargada, em 

alguns contextos, para o alardeado estatuto de ‘amigos da escola’, os 

quais foram encontrados pelos pesquisadores ministrando aulas de teatro, 

de educação física e até de química” (Zibas, 2005b, p. 1076). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio são omissas com 

relação ao ensino ministrado no período noturno. Não fazem menção a políticas 

públicas diferenciadas que poderiam lidar com as características específicas 

desse turno e com a sua maior complexidade. A autora avalia que essa omissão 

pode estar relacionada a um objetivo implícito dos mentores das Diretrizes: que 

os estudantes do noturno recorram ao ensino supletivo. 

A participação em exames de desempenho mostrou a fragilidade do ensino 

brasileiro, com seus maus resultados. A reforma dos anos 1990 incluiu políticas 

de avaliação externa do trabalho das escolas, por meio de exames nacionais e 

internacionais aplicados aos alunos. Tal medida visava a instituir um hábito de 
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avaliação do sistema. Entretanto, ao mesmo tempo, foram propostos os sistemas 

de promoção automática, sem possibilidades concretas de acompanhamento do 

aprendizado dos estudantes promovidos. Em suma, houve uma valorização das 

avaliações externas e uma desvalorização flagrante das avaliações internas 

(Zibas, 2005b).  

A promoção automática passou a acontecer como mera forma de empurrar 

o maior contingente possível de alunos para as séries subseqüentes. Os 

educadores declararam não haver condições práticas para um acompanhamento 

efetivo da aprendizagem dos alunos que ficavam em “recuperação”.  

Tiramonti (2001, citada em Zibas, 2005b) fornece uma possível explicação 

para a contradição entre valorização das avaliações externas e desvalorização 

das avaliações internas. Os exames externos funcionam para controlar e 

disciplinar (ao estilo do estado neoliberal) os profissionais envolvidos com a 

educação. Já a desvalorização das avaliações internas e o estabelecimento 

indiscriminado da promoção automática funcionam para manter os jovens 

empobrecidos nas escolas públicas, como medida de contenção e disciplina. 

Tudo indica que o Estado brasileiro arranjou uma solução conservadora para as 

pressões populares por mais educação: ampliou o acesso ao Ensino Médio e 

garantiu artificialmente a permanência de grandes quantidades de alunos, ao 

mesmo tempo em que se certificou de que o ensino ministrado não fosse bom o 

suficiente para alterar as desigualdades sociais. 

Em resumo, os resultados das investigações atestaram a ineficiência e a 

insuficiência da reforma. A propaganda oficial sobre ela alardeava sua intenção 

de transformar profundamente o Ensino Médio em todo o país e superar 
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problemas históricos relacionados a esse nível de ensino. Entretanto, vimos que a 

reforma teve pouca influência efetiva nas escolas. As poucas transformações 

percebidas relacionaram-se a aspectos sentidos como externos à dinâmica 

escolar. 

Zibas (2005b) também descreve elementos do cenário do primeiro 

mandato do presidente Lula (que foi de 2002 a 2006). Destaca a tentativa de 

implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica (FUNDEB), que pode representar uma fonte de recursos estável e mais 

abundante para o Ensino Médio. A autora cita também a adoção de estratégias 

para a formulação de políticas públicas específicas para o período noturno e uma 

abertura ao diálogo com a comunidade acadêmica (abertura inexistente nos 

governos de Fernando H. Cardoso, 1994 a 1998 e 1998 a 2002). 

Eis um possível resumo da história do ensino secundário em nosso país. 

Começamos com os primeiros arranjos formais de ensino presentes no Brasil 

Colônia e chegamos até a história recente, destacando os mandatos de Fernando 

Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Vimos que há elementos que se 

mantêm relativamente estáveis ao longo desse percurso histórico, incluindo a 

desvalorização do ensino público em prol do ensino privado.  

Esse nível escolarização continua a se ver às voltas com uma antiga 

dualidade. Os jovens das classes mais ricas são destinados naturalmente ao 

ensino secundário (desde os primeiros colégios do século XV, descritos por 

Ariès). Esses jovens têm acesso a uma “vivência plena” da adolescência, como 

época de diversão e preparação para o futuro profissional, que incluirá a formação 

superior e que se dará em posições de prestígio. Os jovens das classes mais 
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pobres não cursam o ensino secundário ou o fazem de forma precarizada. Não 

têm condições de cumprir as exigências para ser adolescentes como prescreve o 

padrão hegemônico. Entram mais rapidamente no mundo do trabalho, são 

desvalorizados e mal remunerados.  

Ainda hoje, o Ensino Médio continua seletivo, tendo em vista o número 

insuficiente de vagas disponíveis. O ensino ministrado continua “livresco”, o que 

se associa ao persistente caráter propedêutico, ou seja, à função de mera 

preparação para o ensino superior. No tópico seguinte, nosso intuito será 

entender como esses modelos de escola e de Ensino Médio são apreendidos 

pelos jovens estudantes das escolas públicas em nosso país. 

 

1.4. Um olhar sobre as experiências de jovens em escolas públicas 

brasileiras 

Como já foi dito, as experiências dos adolescentes podem diferir muito, 

construindo diferentes adolescências. No Brasil esse acesso à escola, por 

exemplo, não é realidade para todos. Sobretudo as crianças e os adolescentes de 

classes populares foram historicamente excluídos da escola, conforme 

demonstrou Patto (2000). A autora enfatiza os processos intra-escolares de 

produção do fracasso escolar, baseados na percepção implícita ou explícita de 

que as classes populares são inadequadas para a escola1. 

Tal função diferenciadora da escola obviamente não é exclusividade do 

Brasil. O caso francês é analisado, por exemplo, por Gilly (2001). Apoiando-se em 

                                                
1 Para a construção de uma escola capaz de cumprir efetivamente seus objetivos de transmissão 
e transformação cultural, é preciso inverter esse raciocínio: passar do “como adequar as classes 
populares à escola?” ao “como a escola pode servir de instrumento às classes populares?”. 
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Establet, Gilly considera que a escola assumiu um papel predominantemente 

diferenciador nas sociedades capitalistas, servindo como instrumento ideológico 

de justificação das desigualdades de distribuição de recursos. O autor faz uma 

revisão dos estudos franceses sobre representações sociais de escola 

construídas por educadores, estudantes e pais. Os aspectos predominantes das 

representações sociais presentes nesse campo servem como apoio e justificativa 

para a função diferenciadora da escola, embora as representações sociais 

apresentem também pontos contraditórios a essa visão (originados por uma 

mudança de paradigmas teórico-filosóficos operada por pesquisadores e 

profissionais da área).  

As representações sociais de escola, presentes em inspetores de ensino e 

professores da escola primária francesa, mantêm fortes aspectos relacionados a 

uma visão pedagógica tradicional: a criança é vista como ser imperfeito que deve 

ser moldado pelo adulto, em uma relação assimétrica, mediada pela moral da 

obediência. Os professores, embora façam uso dos “discursos inovadores” 

próprios aos novos paradigmas, não demonstram acreditar nas possibilidades de 

igualdade, mantendo a compreensão de percursos escolares diferenciados 

conforme aptidões individuais dos alunos. A idéia de bom aluno encampada por 

esses professores é em geral ligada a qualidades de sociabilidade e participação 

presentes nas classes sociais mais altas; as qualidades de assimilação (dos 

conteúdos) predominam sobre a criatividade; o bom aluno de classes populares é 

aquele que se mostra sobretudo disciplinado e persistente,  em outras palavras, 

conformado (Gilly, 2001).  
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Os aspectos centrais das representações sociais produzidas pelos pais de 

classes populares também apontam para a valorização da função diferenciadora 

da escola, com elementos de aceitação do fracasso escolar, descrença nas 

capacidades individuais de suas crianças, aceitação da idéia de mérito e aposta 

na escola como instrumento de ascensão social. O discurso dos pais também 

aparece de forma complexa. As representações incluem elementos interacionistas 

na explicação do desempenho escolar (estruturas escolares, formação dos 

professores, apoio familiar, etc.), entretanto esses elementos são secundários 

frente ao fator explicativo principal que continua sendo o dom intrínseco à criança 

(Gilly, 2001). 

Encontram-se entendimentos e atitudes semelhantes em pais brasileiros, 

analisados no estudo de Cruz (1997) sobre a evolução de representações sociais 

de escola em crianças pobres no primeiro ano de educação fundamental. Os pais 

entrevistados demonstraram acreditar firmemente na escola como instrumento de 

ascensão social, depositando nela grandes esperanças e investindo tudo o que 

podiam no ensino dos filhos mesmo em condições materiais extremamente 

adversas. Foram freqüentes os relatos de tentativas de doutrinamento e de 

castigos físicos utilizados pelos pais com o objetivo de adequar seus filhos à 

escola. 

Nesse estudo, a autora analisa uma série de fatores sócio-institucionais 

capazes de contribuir para a produção do fracasso escolar junto às crianças 

pobres, dentre eles, a desqualificação sistemática das crianças e de suas famílias 

e a descrença com relação a suas potencialidades; a obsessão pela disciplina e 

práticas pedagógicas inadequadas e confusas, gerando a idéia de que a escola 
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não é o “lugar de se aprender”, mas de “mostrar que se sabe” (Cruz, 1997, p. 93). 

Constatou-se que a representação de escola evoluiu negativamente, tendo efeitos 

marcantes para a identidade das crianças. Elas perceberam rapidamente que 

aquele não era um espaço destinado a elas e às suas necessidades, mas sim o 

espaço de um outro violento e ameaçador. Terminaram seu primeiro ano letivo 

certas de que são intrinsecamente inadequadas e incapazes de seguir um curso 

escolar bem-sucedido. 

Estudos como esse nos mostram que as relações humanas, nas escolas 

públicas, podem contribuir significativamente para a seletividade do sistema 

escolar. Vimos que a porcentagem de estudantes que completam o Ensino Médio, 

considerando todas as classes sociais, é muito baixa, ficando em torno dos 36,6% 

(IPEA, 2005). 

Günther (1996) realizou, com adolescentes de Brasília, uma pesquisa 

sobre suas principais preocupações e pôde verificar o caráter central da 

escolarização em suas vidas. Os adolescentes (11 a 18 anos) citaram como 

maiores preocupações, em ordem decrescente: notas baixas na escola, provas na 

escola, morte na família, o problema da fome no mundo, perder um(a) amigo(a), 

AIDS e não ter amigos. É interessante destacar que as duas primeiras 

preocupações citadas (as mais importantes em termos de freqüência) são 

relacionadas à escola.  

As pesquisas realizadas por Günther (1993) sobre as experiências 

escolares dos adolescentes indicaram que eles as dividem em duas: a das aulas 

e dos projetos educativos em geral, percebidos como desinteressantes e 

irrelevantes e a convivência com amigos e colegas, percebida como interessante 
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e relevante. Constatou-se que experiências escolares positivas foram mais 

freqüentemente relatadas que negativas e que o relacionamento com os colegas 

é mais pregnante e mais importante que o relacionamento com os adultos.  

Oliveira, Sá, Fischer, Martins, e Teixeira (2001) realizaram um abrangente 

estudo sobre as representações sociais de escola, trabalho e futuro em 

estudantes de escolas públicas paulistas, com idades de 11 a 18 anos. Segundo 

os autores, os estudantes percebem o futuro como algo a ser conquistado e a 

conquista depende de suas capacidades individuais. A escola pública aparece 

como um obstáculo a ser superado na busca por uma boa formação e o acesso à 

faculdade é visto como imprescindível para o sucesso. A realidade do mundo do 

trabalho é percebida como difícil, mas permanecem as esperanças de um bom 

futuro profissional reafirmando as capacidades pessoais como único meio de 

ascensão. As relações entre professores e alunos são vistas em geral como 

assimétricas e complicadas; os professores são considerados bons quando são 

“amigos”, quando “sabem ouvir” e “entender” os estudantes.  

Muitas deficiências são percebidas na escola pública e a escola é 

entendida como instrumento não só para a formação acadêmica (o que garantiria 

um futuro melhor que a origem de classe), mas também para a formação pessoal 

(estabelecimento de boas relações interpessoais). Os modelos familiares são 

centrais para os estudantes, ora reforçados, ora negados. O trabalho “dignifica” e 

é visto como fonte de maior responsabilidade com a vida. Ao mesmo tempo é 

considerado como um empecilho aos estudos. Em geral o trabalho aparece como 

um lugar da não-liberdade, um lugar de reafirmação das dificuldades relacionadas 

à condição de classe. A escola, por sua vez, também aparece com valores 
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dúbios: é ora estimulante, ora cansativa. Em geral, entretanto, a escola aparece 

como o lugar do saber, da liberdade e da possibilidade de reversão das difíceis 

condições de vida atreladas à condição de classe (Oliveira et al., 2001). 

Franco (2002) também realizou uma pesquisa sobre a representação de 

escola em estudantes de instituições públicas paulistas, desta vez com idades 

variando entre 15 e 19 anos. Dentre seus principais achados, podemos destacar 

os seguintes: os jovens,  em sua maioria, valorizam o caráter instrucional da 

escola, pois acreditam que ele os conduzirá a uma inserção profissional de 

melhor remuneração. Paradoxalmente, os professores são mais valorizados por 

suas características pessoais/afetivas do que didáticas/teóricas. Muitos jovens 

almejam participar de cursos extras de capacitação técnica, capazes de levar a 

uma maior remuneração e talvez depois à faculdade. São, em sua maioria, 

otimistas com relação ao futuro: vêem-se em um bom trabalho, com boa 

remuneração, com uma boa família, ou seja, em uma situação melhor que a do 

presente.  

Um dado interessante relatado pela autora (Franco, 2002) é o de que os 

jovens consideram “a escola” (em geral) como um caminho para o sucesso 

profissional, mas não parecem acreditar na formação que recebem da sua escola 

pública como meio para ascensão. Para “vencer na vida”, afirmam, via de regra, 

valores afetivos ou místicos (amor, fé em Deus, etc); ou seja, desejam um futuro 

idealizado, de realização financeira e status, afirmam acreditar que chegarão lá, 

mas parecem contar com “meios mágicos” para essas conquistas, sem 

considerar, por exemplo, a escola que lhes é oferecida como instrumento para a 

consecução de seus interesses. Nesse sentido, pode-se supor que as 
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idealizações de futuro funcionam como utopias paralisantes, algo com o que os 

jovens de classes populares sonham, mas sabem de antemão que não 

alcançarão. Essa “utopia paralisante” mantém o raciocínio liberal de que cada um 

é o único responsável por seu sucesso ou fracasso. 

Esse mesmo tipo de “sonho auto-sabotado” foi encontrado por Aguiar e 

Ozella (2003) em seu estudo sobre os sentidos subjetivos atribuídos à escolha 

profissional por adolescentes de classes populares em São Paulo. A concepção 

de homem presente de maneira hegemônica no pensamento dos jovens 

pesquisados se identifica bastante com a visão “liberal” de homem, ou seja, os 

estudantes acreditavam majoritariamente que o ser humano já nasce “pronto”, 

com uma série de desejos e vocações, ou dons, que vão ou não ser 

desenvolvidos ao longo da vida dependendo das condições sociais que o 

envolvem. A “realidade social”, percebida como difícil, apareceu como algo 

esmagador e inexorável na fala dos jovens, o principal obstáculo à realização do 

que acreditavam ter como dom.  

Verificou-se (Aguiar & Ozella, 2003) que o lazer é um assunto bem mais 

pregnante para esses estudantes do que o trabalho (muitos já estavam inseridos 

em profissões em geral desvalorizadas). O trabalho é algo que não lhes chama a 

atenção e, quando o discutem, tratam-no como obrigação desprazerosa, como 

mais uma das exigências da realidade social que os oprime. Quando 

questionados sobre que profissões escolheriam, citam majoritariamente 

profissões que exigem o ensino superior e que estariam, segundo eles, 

adequadas a suas vocações intrínsecas. Entretanto, de forma equivalente ao que 

foi encontrado por Franco (2002), parecem não ver na escola que têm um 



 70 

instrumento útil para chegar a essa profissão almejada, nem conseguir analisar a 

produção sócio-histórica desse desejo de destaque e sucesso individual. No 

cômputo geral, parecem considerar a qualificação superior, a profissão desejada 

e o status financeiro e social como sonhos que nunca alcançarão, ao mesmo 

tempo em que desvalorizam as profissões (ou sub-empregos) que lhes são ou 

serão reservadas por sua realidade desfavorável. A escolha profissional aparece 

portanto como algo idealizado e inatingível. Escolhem profissões socialmente 

valorizadas sem se perguntarem porque são socialmente valorizadas, sem 

conhecê-las de perto (muitos declararam não ter nenhum contato próximo com a 

profissão escolhida) e sem planos concretos para atingi-las. 

Um estudo sobre os projetos de vida construídos por adolescentes 

paulistas foi realizado por Bock e Liebesny (2003). Os adolescentes pesquisados 

foram levados a escrever pequenas redações sobre sua vida futura. Mediante a 

análise desses dados, foi possível verificar que, em geral, nos projetos de futuro 

construídos pelos adolescentes, eles se vêem como adultos idênticos àqueles 

com os quais convivem. Fazem planos que são, via de regra, individualistas e 

conformistas com a realidade social dada. Almejam estudar, trabalhar e constituir 

família seguindo os modelos vigentes, atividades que lhes proporcionem 

individualmente conforto, dinheiro e status social.  

Poucos fizeram uma reflexão sobre o papel social do trabalho e 

conseguiram articular suas necessidades subjetivas às necessidades de 

transformação da vida coletiva. Os poucos projetos transformadores citados 

apontaram para iniciativas assistencialistas. Os jovens se vêem, na maioria das 

vezes, em profissões valorizadas e bem remuneradas, acreditando poder chegar 
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lá por “meios mágicos”, sem enfrentar as questões da realidade que os cerca. 

Constatou-se que em geral embarcam em padrões naturalizados de 

individualismo e auto-realização pessoal (Bock & Liebesny, 2003). 

Para sintetizar o que foi exposto, podemos dizer que refletimos sobre a 

massificação da escola no mundo ocidental e sobre suas relações com o contexto 

produtivo. Abordamos a adolescência como produção sócio-histórica intimamente 

associada à escolarização. Vimos um pouco da história do ensino secundário em 

nosso país, enfatizando a permanência de seu caráter seletivo. Refletimos sobre 

as demandas de adequação dos jovens aos novos contextos produtivos, que 

ganharam expressão nas propostas de reforma do Ensino Médio. 

Finalmente, abordamos alguns estudos sobre experiências de jovens em 

escolas públicas brasileiras. Esses estudos destacaram os valores ambíguos 

associados pelos jovens à escolarização: a escola é lugar de liberdade e de 

prisão, de diversão e de tédio. Os estudos detectaram uma distância persistente 

entre os projetos pedagógicos e os interesses dos jovens. A escola parece não 

discutir sistematicamente as formas de organização do trabalho como produções 

históricas (contingentes). Em geral, os estudantes das redes públicas não 

consideram suas escolas como instrumentos suficientes para o que imaginam ser 

o sucesso pessoal e constroem planos de futuro essencialmente individualistas, 

adequados aos ideais hegemônicos de auto-realização. Tendo em vista esses 

elementos, buscaremos, no tópico seguinte, uma maior aproximação aos 

objetivos desta pesquisa. Para isso, trataremos de alguns instrumentos 

conceituais específicos. 
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1.5. Aportes teóricos: representações sociais e identidade 

Neste trabalho, buscaremos compreender a experiência de entrada dos 

estudantes de classes populares na escola secundária. Procuraremos enfocar 

especialmente dois processos psicossociais, a construção da identidade 

relacionada à escolarização e as representações sociais de escola e Ensino 

Médio. Tentaremos verificar como se transformam essas representações, os 

elementos de identidade estudantil e os planos de futuro, nos primeiros meses de 

escolarização secundária. Antes de descrever com detalhes o método e os 

resultados desta pesquisa, dedicaremos algumas linhas aos conceitos de 

representação social e de identidade, contribuições importantes do campo da 

psicologia social, que servirão para a leitura e interpretação de nossos dados. 

 

1.5.1. A Teoria das Representações Sociais 

Muitos autores têm utilizado a Teoria das Representações Sociais (TRS) 

para propor pesquisas e reflexões sobre a educação, sobre a escola e sobre as 

práticas pedagógicas (por exemplo, Cruz, 1997; Gilly, 2001; Oliveira et al., 2001; 

Madeira, 2001; Hollanda, 2001; Lins & Santiago, 2001; Franco, 2002). 

Madeira (2001) destaca que a educação não pode ser entendida como 

prática restrita ao espaço escolar, mas sim como processo complexo que envolve 

apropriação e reconstrução dos conhecimentos (produtos de uma determinada 

cultura) por sujeitos ativos. A autora afirma que a TRS pressupõe que os 

humanos se apropriam da realidade por meio de símbolos construídos 

coletivamente e que essa teoria aposta na superação de dicotomias como 

indivíduo e sociedade, racional e emocional, sujeito e objeto. Por isso, considera 
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que a Teoria das Representações Sociais constitui importante instrumento para 

orientar pesquisas e práticas em contextos educacionais. 

Segundo Hollanda (2001), a TRS tem sido um instrumento importante para 

conhecer as percepções relacionadas à educação e à escola, adotadas por 

diversos atores escolares. A teoria tem contribuído para entender como esses 

atores orientam suas condutas e como se definem, ou seja, como constroem sua 

auto-imagem. 

A autora afirma que, até os anos 1960, o desempenho escolar era 

prioritariamente explicado por perspectivas centradas nas características 

psicológicas individuais dos alunos. A partir da década citada, autores como 

Bourdieu, Passeron e Althusser analisaram as implicações político-ideológicas da 

escola, deixando de considerá-la neutra, vendo-a como participante ativa no 

processo de seleção social. Segundo a autora, a TRS enriquece e ultrapassa 

essa última perspectiva, na medida em que pode fornecer um quadro mais 

detalhado das interações sociais no interior das escolas e de seus efeitos 

psicossociais (Hollanda, 2001). 

As primeiras formulações da Teoria das Representações Sociais são 

devidas ao psicólogo social francês Serge Moscovici, que elaborou o conceito de 

representação social em sua obra La psychanalyse, son image et son public, 

editada originalmente em 1961. Moscovici preocupou-se em contribuir para um 

redirecionamento da psicologia social e para uma ocupação efetiva dos espaços 

de interface entre a psicologia e a sociologia.  

Por um lado, sua produção teórica se contrapôs à tradição da psicologia 

social norte-americana e britânica, eminentemente naturalizadora e funcionalista, 
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que tinha como pedra angular a consideração de uma relação abstrata com “um 

outro” real ou implícito. Por outro, buscou questionar e superar a noção 

durkheiminiana de “representações coletivas” que, grosso modo, encarava os 

indivíduos como passivos frente às formas totalitárias de compreensão da 

realidade impostas pela sociedade. A TRS busca encontrar um solo comum, onde 

se possa considerar não só os fatos sociais, mas também as apropriações e 

construções efetivadas por sujeitos sociais ativos (Sá, 1995). 

As representações sociais correspondem a um tipo de conhecimento 

construído por sujeitos e grupos humanos na informalidade de seu cotidiano. São 

“sociais” justamente por serem compartilhadas por uma quantidade considerável 

de pessoas e grupos e se caracterizam por funcionar como balizas para a 

comunicação e para o comportamento. São formas de conhecimento 

normalmente identificadas como pertencentes ao senso comum. São produzidas 

e distribuídas socialmente e promovem a construção de uma visão de mundo 

comum a um determinado grupo social. Nesse sentido, contribuem para delimitar 

a identidade desses grupos (Bonardi & Roussiau, 1999; Nóbrega, 2001; 

Moscovici, 2003). 

As representações asseguram a comunicação entre os indivíduos, 

orientando sua conduta, na medida em que fornecem um código comum para 

nomear e classificar aspectos e elementos relevantes de seu ambiente. Os 

indivíduos reconstroem ativamente sua realidade cotidiana, remodelando as 

informações que recebem, em um contexto de relação com os outros indivíduos. 

O conjunto dessas formas de conhecimento do “senso comum” permite ao 

indivíduo “proteger-se” do desconhecido, compreendendo e dominando os 
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elementos de seu entorno. Trata-se de uma apropriação da realidade capaz de 

transformar o novo em algo familiar (Bonardi & Roussiau, 1999). 

 

“Uma representação é um conjunto de elementos funcionais articulados: 

‘[...] conjunto de conceitos, enunciados e explicações’ (Moscovici, 1981), 

nos quais se pode ver os equivalentes modernos dos mitos e crenças das 

sociedades tradicionais” (Bonardi & Roussiau, 1999, p. 22).2 

 

As representações são compostas, portanto, de imagens, idéias, valores, 

etc. Trata-se de um conjunto de informações que determinado grupo social possui 

sobre objetos relevantes (objetos como, por exemplo, o trabalho, a loucura, a 

aids, outros grupos sociais, a escola, etc.). Compõem-se também de uma atitude 

geral, que pode ser positiva ou negativa, dirigida pelo indivíduo ou pelo grupo ao 

objeto de representação. Além disso, as representações se organizam em um 

campo representacional caracterizado por associações e hierarquizações entre 

seus elementos fundamentais (Bonardi & Roussiau, 1999). 

A construção das representações sociais se dá por meio de dois processos 

principais, a objetivação e a ancoragem. Frente a um ambiente por demais 

complexo, os indivíduos selecionam certas informações que comporão um núcleo 

figurativo da representação. Por meio desse processo de objetivação, conceitos 

são traduzidos em imagens que se naturalizam. A ancoragem é um processo de 

incorporação do núcleo figurativo (criado por meio da objetivação) à rede de 

categorias já construídas pelos indivíduos e grupos. Por meio desse processo, o 
                                                
2 No original: “Une représentation, c’est um ensemble d’éléments fonctionels articulés entre eux: 
‘[..] ensemble de concepts, d’énoncés et d’explications’ (Moscovici, 1981), dans lesquels on peut 
voir les équivalents modernes des mythes et croyances des sociétés traditionnelles”. 
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objeto da representação se integra ao sistema de valores do sujeito, ao mesmo 

tempo em que provoca rearranjos dessa rede de categorias e de valores. 

Objetivação e ancoragem acontecem de forma combinada no processo constante 

de apreensão da realidade e participam da evolução e transformação das 

representações sociais (Bonardi & Roussiau, 1999). 

Diferentes sujeitos e grupos sociais constroem diferentes representações 

sociais sobre os mais variados objetos dependendo, entre outras coisas, da 

quantidade de informação de que dispõe e de suas implicações ideológicas. Os 

sujeitos são concebidos como ativos com relação à produção do conhecimento, 

não são meros repetidores. Estão permanentemente produzindo e comunicando 

as sínteses que solucionam questões relativas aos objetos sociais. “Da mesma 

forma que se trata a sociedade como um sistema econômico ou um sistema 

político, diz Moscovici (1988), cabe considerá-la também como um sistema de 

pensamento” (Sá, 1995, p. 28). A representação social não é repetição, mas sim 

reconstituição de um objeto, por meio de sua inserção em uma rede de significado 

pré-existente. O propósito geral de sua constituição é transformar o desconhecido 

em familiar (Sá, 1995). 

Para qualificarmos uma representação como “social”, há, portanto algumas 

condições: a representação deve ser produzida e compartilhada socialmente; 

deve servir para a elaboração de comportamentos; deve fornecer elementos 

ideativos consensuais que possibilitem a comunicação entre indivíduos; deve 

contribuir para definir um grupo social específico.  

Nesta pesquisa, aproveitaremos também os apontamentos de Abric (2001). 

Segundo o autor, o estudo das representações sociais pode se beneficiar de uma 
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análise de sua organização interna. Ele propõe que as representações sociais, 

como conjunto estruturado de informações, crenças e atitudes, se constituem de 

dois subsistemas: um núcleo central e um sistema periférico.  

O autor formula a hipótese de que o núcleo central de uma representação é 

constituído de informações, crenças e atitudes essenciais. Esse núcleo garante a 

significação da representação, sua organização interna e sua estabilidade. Ele 

resiste persistentemente a mudanças. Alterá-lo significaria uma transformação 

completa da representação. Decorre que duas representações sociais diferentes 

devem se organizar em torno de dois núcleos centrais diferentes (Abric, 2001).  

Já o sistema periférico não possui esse caráter essencial. Pode ser 

considerado muito mais flexível e suscetível a mudanças. O autor descreve um 

exemplo: o núcleo central da representação social de “dinheiro” é constituído 

pelos elementos “trabalho” e “bem-estar”. O elemento “banco” também faz parte 

da representação, mas aparece em sua periferia. 

Abric (2001) argumenta que a análise dessa organização interna das 

representações contribui grandemente para sua compreensão. Para o autor, 

mesmo que duas representações tenham os mesmos elementos, elas podem ser 

consideradas radicalmente diferentes caso se organizem em torno de diferentes 

núcleos centrais. Ao mesmo tempo, poderão ser consideradas idênticas se, 

mesmo possuindo elementos diferentes, se organizem em torno de um mesmo 

núcleo.  

Um dos instrumentos de coleta que aplicamos nesta pesquisa permitiu uma 

apreciação estrutural das representações estudadas e sugeriram possíveis 
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elementos integrantes de seus núcleos centrais, conforme veremos nos capítulos 

seguintes. 

 

1.5.2. A construção da identidade 

Tendo em vista o lugar central ocupado pela escola na vida dos jovens 

estudantes, pode-se inferir que a escolarização se constitui como processo de 

grande importância para a construção de sua identidade. Estar inserido no 

sistema de educação formal ou não, passar ou não pelo Ensino Médio, ser 

reconhecido como bom ou mau aluno, de escola pública ou particular, etc., são 

elementos que entrarão na definição de si, na delimitação do que se é e do que 

se pretende ser. Dada a forte associação histórica entre adolescência e escola 

que discutimos acima, pode-se inferir que tal importância é generalizada nas 

sociedades capitalistas, o que pode ser demonstrado por uma breve revisão da 

literatura internacional sobre o assunto. 

Greene e Way (2005), por exemplo, pesquisaram fatores envolvidos na 

construção da auto-estima de adolescentes americanos, provenientes de minorias 

étnicas (negros, latinos e asiáticos) e de baixa renda. Os autores definiram auto-

estima como aspecto valorativo do auto-conceito, componente da identidade. O 

clima escolar (perceived school climate), apoio percebido pelos adolescentes no 

meio escolar, foi identificado como fator relevante na construção da auto-estima 

dos adolescentes, ao lado de outros fatores como apoio familiar e dos colegas. 

O estudo de Pajares, Britner e Valiante (2000) enfatiza a importância dos 

conceitos a respeito de si mesmo como componentes motivacionais dos 

adolescentes norte-americanos em tarefas escolares. A motivação para a 
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apreensão dos conteúdos do ensino secundário não se restringe a suas 

propriedades técnicas. Está associada também à construção de valores positivos 

sobre si: agradar professores e pais, impressionar colegas e se sentir importante. 

Além disso, está associada à esquiva de valores negativos: evitar ser considerado 

lento e incapaz, por exemplo. 

Smith, Sinclair e Chapman (2002), realizaram estudo sobre a experiência 

escolar de adolescentes australianos. Os adolescentes pesquisados eram 

estudantes do último ano do ensino secundário, caracterizado por ser o mais 

importante e mais competitivo, definidor da progressão acadêmica. Os resultados 

mostraram que os níveis de estresse, ansiedade e depressão aumentaram entre 

os estudantes, ao longo desse último ano letivo, assim como comportamentos de 

evitação e auto-debilitação (self-handicapping) frente às tarefas escolares, 

sobretudo as mais desafiadoras. Os níveis de crença na própria capacidade (self-

efficacy) diminuíram. Os autores enfatizaram os importantes efeitos da escola 

secundária na dinâmica psicológica (cognitiva, emocional, motivacional) desses 

estudantes, efeitos que ultrapassam o ambiente escolar.  

Adamson e Meister (2005) conduziram um estudo qualitativo com 

professores suecos que objetivou avaliar o conhecimento que os educadores 

possuem a respeito de seus alunos adolescentes. Muitas das respostas dadas 

pelos professores condiziam com resultados de pesquisas anteriores sobre as 

preocupações dos adolescentes. Entretanto, parte significativa dessas 

preocupações, referente ao futuro acadêmico e profissional, foi negligenciada. Os 

professores relataram confiar mais no conhecimento originado a partir da 

interação com adolescentes que no conhecimento teórico sobre seu 
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desenvolvimento típico. As preocupações dos adolescentes aparecem pouco na 

prática de ensino, o que combina com a percepção dos jovens suecos de que a 

escola não dá atenção suficiente a seus reais interesses. Os autores defendem 

que a formação docente se preocupe não só com o “como” e o “quê” do ensino, 

mas também com o “para quem” se ensina. 

Considerando nosso interesse em pesquisar a identidade de estudantes do 

Ensino Médio, devemos nos dedicar à tarefa de delimitar mais precisamente esse 

conceito. Para Íñiguez (2001), essa tarefa deve levar em conta o contexto 

histórico e social em que o conceito é formulado: a linguagem, as normas, o 

controle social e as relações de poder vigentes. No que diz respeito a nosso 

contexto, identidade remete hegemonicamente à exclusividade, à singularidade. 

O indivíduo se reconhece como único e “contínuo” ao longo de sua história, 

mesmo que admita ser “uma pessoa diferente” em diferentes momentos de vida. 

O autor trata o conceito de identidade como um dilema, pois conjuga tensões 

entre igualdade e diferença, continuidade e descontinuidade, ser uno e ser 

múltiplo. 

Segundo Íñiguez (2001), vale à pena retomar a contribuição de Henri 

Tajfel, que foi capaz de articular processos cognitivos de categorização e 

diferenciação a processos sócio-cognitivos e a outros marcadamente sociais, 

como a identidade social.  

Tajfel (1983) definiu identidade social como a consciência de pertencimento 

a determinado grupo social associada à valoração conferida a esse 

pertencimento. Comportamentos diferenciais surgem em uma comunidade 

humana a partir da constituição de subgrupos definidos socialmente e valorados 
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positiva ou negativamente; comportamentos que visam a favorecer o ingroup ou 

desfavorecer o outgroup. Entram em jogo processos de categorização e de 

comparação entre os grupos; processos que podem desembocar em competição 

social por recursos concretos escassos ou mesmo por recursos simbólicos. 

Íñiguez (2001) concebe identidade não como algo fixo, individual e 

interiorizado, mas sim como processo mutável e relacional, fruto de negociações 

interpessoais. Tal concepção permite uma apreciação consistente das bases 

sócio-históricas da produção da identidade. Além disso, favorece o exercício de 

pensar a mudança social e a transformação das identidades estabelecidas. 

A definição psicológica tradicional para identidade se relaciona a um 

“sentimento subjetivo de identidade pessoal e continuidade temporal, 

acompanhado da percepção do fato de que os demais reconhecem essa unidade 

pessoal e essa continuidade temporal” (Íñiguez, 2001, p. 220)3. Para o autor, esse 

entendimento de identidade traduz as formas hegemônicas de organização da 

subjetividade nas sociedades ocidentais. Segundo ele, não se poderia separar 

“identidade individual” de “identidade social”. 

Essa também é a perspectiva adotada por Ciampa (1984). Na formulação 

do autor, a identidade é vista como metamorfose: trata-se de um processo 

psicossocial em permanente construção. Por meio da identidade, o indivíduo se 

reconhece como sendo o que ele é. Trata-se, portanto de uma síntese de 

conhecimentos que o indivíduo tem a respeito de si mesmo. Entretanto, ser o que 

se é não pode ser entendido como algo intrínseco ao indivíduo, mas sim como 

                                                
3 No original: “(...) sentimiento subjetivo de identidad personal y de continuidad temporal, 
acompañado de la percepción del hecho de que los demás reconocen esta unidad personal y esta 
continuidad temporal”. 
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produto de interações sociais, nas quais o indivíduo é ativo. Ao nascer, o 

indivíduo é inserido no registro social como membro de determinada família, de 

determinada classe, de determinada região, etc. A identidade é simultaneamente 

um produto (a síntese a que nos referimos acima) e um processo de produção. 

 

“[...] não é possível dissociar o estudo da identidade do indivíduo do da 

sociedade. As possibilidades de diferentes configurações de identidade 

estão relacionadas com as diferentes configurações da ordem social” 

(Ciampa, 1984, p. 72). 

 

Os elementos advindos de sua inserção social farão parte da identidade do 

indivíduo, juntamente com sua própria atividade. A partir da apropriação dos 

instrumentos culturais, o indivíduo tem a possibilidade de participar da produção 

do mundo e de si próprio como co-autor.  

Com isso, finalizamos nosso capítulo introdutório. Passaremos agora à 

descrição da pesquisa que fizemos, com o intuito de fornecer possíveis respostas 

a nossas indagações. Como se dá a experiência de entrada no Ensino Médio 

para os jovens de classes populares? Como se transformam a construção da 

identidade e as representações associadas à escola? Ao final deste trabalho, 

retomaremos os estudos e as perspectivas teóricas abordadas nesta introdução 

para discutir os dados que coletamos. 



 

2. Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo investigar as experiências de ingresso 

de jovens de classes populares no ensino secundário, apreendendo possíveis 

transformações na construção da identidade e nas representações de escola e 

de Ensino Médio. 

 

2.1. Objetivos específicos 

a) Compreender as expectativas que os estudantes dirigem à 

escolarização e à escola do Ensino Médio. 

b) Investigar aspectos da construção das representações e da identidade 

dos alunos, tendo como referências sua história prévia de escolarização 

e sua vivência no ensino secundário, decorridos sete meses. 

c) Verificar e analisar possíveis transformações dos processos 

psicossociais estudados e co-variações entre os sentidos atribuídos à 

escolarização e as formas de construção da identidade. 



 

3. Método 

3.1. Local 

Para a realização desta pesquisa, contamos com a colaboração de uma 

escola estadual de Ensino Médio localizada em um bairro do município de 

Viana, região metropolitana da Grande Vitória, Espírito Santo. De agora em 

diante, chamaremos essa escola de “escola participante”. 

Viana é um município periférico da região metropolitana, distante dos 

principais aparatos políticos e dos maiores centros comerciais presentes na 

capital do estado. O bairro em que se localiza a escola se caracteriza como 

área essencialmente urbana, com ruas asfaltadas, calçadas estreitas, muitas 

residências inacabadas e lojas de comércio popular. Infere-se que seus 

moradores sejam de média e baixa renda.  

A escola participante atende principalmente a moradores do bairro e 

também a moradores das localidades adjacentes. Caracteriza-se, portanto 

como escola pública de Ensino Médio destinada predominantemente a jovens 

urbanos de média e baixa renda, sendo adequada aos propósitos deste estudo. 

 

3.2. Participantes, instrumentos e procedimentos 

Os participantes desta pesquisa foram estudantes do primeiro ano do 

Ensino Médio da referida escola, no ano de 2006. Esses estudantes estavam 

distribuídos em cinco turmas e freqüentavam a escola no turno vespertino. 

Para a coleta dos dados, utilizamos dois tipos diferentes de 

instrumentos: um questionário contendo questões discursivas e exercícios de 

evocação e entrevistas com roteiro semi-estruturado. Esses dois instrumentos 

foram utilizados de forma combinada em dois momentos distintos do ano letivo 
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de 2006: nos primeiros dias de aula (fevereiro) e sete meses depois do início 

das aulas (setembro). Faremos referência a esses dois momentos 

respectivamente como “primeira coleta” e “segunda coleta”. Os questionários 

utilizados nesses momentos de coleta podem ser vistos no Anexo A e os 

roteiros semi-estruturados que orientaram as entrevistas estão no Anexo B 

deste trabalho. 

Ainda em fevereiro de 2006, realizamos pré-testes. Os questionários 

discursivos da primeira coleta foram testados, antes do início das aulas, com 

dez alunos (cinco meninas e cinco meninos que tinham se matriculado na 

escola pesquisada). O teste serviu para refinar o instrumento e sua forma de 

apresentação.  

A primeira aplicação dos questionários discursivos se deu no primeiro 

dia letivo de 2006, nas cinco turmas do turno vespertino. No total, cento e 

quarenta e oito alunos responderam ao instrumento. Posteriormente, vinte e 

oito questionários respondidos foram descartados por estarem incompletos. 

Pudemos contar, então, com cento e vinte participantes na primeira coleta, 

sendo sessenta e uma meninas e cinqüenta e nove meninos. 

Esses questionários pediam inicialmente informações sobre idade, local 

de moradia, profissão dos pais, etc., que serviram para uma caracterização 

geral dos participantes. As questões discursivas tinham como tema o uso dos 

espaços físicos da escola, os professores, os colegas, as matérias, o 

desempenho, aspectos de auto-avaliação e os planos de futuro. 

Os questionários da segunda coleta (setembro de 2006) foram 

formulados a partir dos primeiros. Foram compostos de questões equivalentes, 

de maneira a fornecer bases para comparação. Essas questões diferiram um 
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pouco das primeiras, para contemplar a escolarização do Ensino Médio já 

cursada. Na segunda coleta, os questionários foram aplicados nas mesmas 

cinco turmas do turno vespertino. Entretanto, o número de informantes foi 

menor. Optamos por trabalhar somente com os questionários dos alunos que 

estavam entre os cento e vinte considerados na primeira coleta. Muitos deles 

haviam trocado de escola ou de turno.4 Por causa disso, nessa segunda coleta, 

pudemos contar com setenta e sete participantes, sendo trinta e quatro 

meninas e quarenta e três meninos.  

Como dissemos, os questionários incluíram também “exercícios de 

evocação”, que apelidamos de “jogo do pensa rápido”, como pode ser visto no 

Anexo A. Seguindo indicações de Oliveira, Marques, Gomes e Teixeira (2005), 

os exercícios de evocação consistiram em associar rapidamente palavras ou 

expressões curtas a outras palavras ou expressões pré-estabelecidas que 

podemos chamar de termos indutores.  

Os termos indutores que utilizamos foram os seguintes: “ensino médio”, 

“parar de estudar” e “bom aluno”. Nos momentos de aplicação dos 

questionários, pedimos que os estudantes associassem rapidamente cinco 

palavras ou expressões curtas a esses termos e as escrevessem nos quadros 

apropriados. Antes, porém, fizemos um breve treino com os alunos: pedimos 

que eles dissessem o que lhes vinha à cabeça quando pensavam em “futebol” 

ou “política”. Em seguida, solicitamos que eles passassem aos três termos que 

nos interessavam. Com esse treino, os alunos compreenderam bem a tarefa e 

a grande maioria preencheu todos os três quadros com todas as cinco 

evocações. 

                                                
4 Segundo informações coletadas de forma assistemática junto à escola participante, houve 
também casos de evasão escolar, mas eles foram restritos a poucos alunos. 
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As entrevistas com roteiro semi-estruturado também foram realizadas 

nos dois momentos de coleta, aproveitando espaços cedidos pela escola 

participante. Quando aplicamos os primeiros questionários discursivos, falamos 

aos alunos da necessidade de realizar essas entrevistas. Pedimos aos 

interessados em ajudar que escrevessem um número de telefone nos 

respectivos questionários. Posteriormente, sorteamos dez desses estudantes 

(cinco meninas e cinco meninos). Conversamos com eles e com suas famílias 

pelo telefone para marcar as entrevistas.  

Escolhemos esse número de dez entrevistas por dois motivos: por 

considerar que ele já seria suficiente para nos trazer informações relevantes, 

capazes de apoiar e enriquecer os dados recolhidos por meio dos outros 

procedimentos e por necessidade de restringir a quantidade de dados, tendo 

em vista o limite de tempo disponível para sua sistematização e análise. 

Os alunos entrevistados se dirigiram à escola nos horários combinados, 

sempre no turno matutino, de forma que não precisassem perder aulas. Todas 

as entrevistas iniciais foram feitas nas duas primeiras semanas de aula em 

fevereiro de 2006. As entrevistas do segundo momento de coleta foram 

realizadas com os mesmos estudantes na terceira semana de setembro. 

Dois acontecimentos fizeram alterar o planejamento inicial que tínhamos 

esboçado para as entrevistas. O primeiro deles foi a desistência de um dos 

estudantes. Por causa disso, o número de entrevistados caiu para nove: 

pudemos contar com cinco meninas e quatro meninos nos dois momentos de 

coleta. O segundo acontecimento foi a troca de escola de duas das cinco 

estudantes entrevistadas. Essa troca ocorreu duas semanas após a primeira 

entrevista. A segunda entrevista dessas estudantes aconteceu, portanto, em 
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sua nova escola, que também cedeu espaços para colaborar com a pesquisa. 

Esse imprevisto será comentado com mais detalhes no capítulo seguinte, no 

momento em que abordarmos os resultados da segunda coleta. 

Todas as entrevistas foram registradas por meio de gravador, para 

posterior transcrição integral. A direção da escola e todos os estudantes 

participantes assinaram termo de consentimento contendo informações básicas 

sobre a pesquisa, que podem ser vistos no Anexo C. O quadro abaixo resume 

informações sobre número de participantes e procedimentos. 

 

Figura 1. Número de estudantes participantes em cada momento de coleta, por 

instrumento utilizado 

 Primeira coleta 
(fevereiro de 2006) 

Segunda coleta 
(setembro de 2006) 

 
Questionários 
discursivos 
(questões e evocações) 

120 
(61 meninas, 59 

meninos) 

77 
(34 meninas, 43 

meninos) 
 

Entrevistas com roteiro 
semi-estruturado 

9 
(5 meninas e 4 

meninos) 

9 
(5 meninas e 4 

meninos) 
 
 
 

3.3. Análise e interpretação dos dados 

As informações iniciais dos questionários (idade, local de residência, 

etc.) foram tabuladas para prover uma caracterização geral dos estudantes 

participantes. As respostas às questões discursivas ligadas aos temas da 

escolarização e identidade foram sistematizadas a partir de uma análise de 

conteúdo temática, assim como os conteúdos das entrevistas com roteiro semi-

estruturado. 
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Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo pode ser definida como 

um conjunto de técnicas capazes de desvelar significações presentes em 

diversos tipos de comunicação, dentre eles os discursos textuais, por meio de 

procedimentos de recorte, categorização e enumeração. A autora afirma que a 

análise de conteúdo tem por objetivo amplo aliar a riqueza de possibilidades de 

inferência e interpretação do material analisado ao rigor de um método bem 

definido e explicitado pelo pesquisador. Trata-se de um procedimento capaz de 

evitar as tentações de interpretar os dados de forma apressada e não-

sistemática. 

Para Vala (1986) a análise de conteúdo deve incluir a descrição de 

categorias, presentes em uma mensagem; a análise dos aspectos valorativos 

dessas categorias; a descrição da freqüência com que ocorrem as categorias e 

os valores e a análise da estrutura de relações construída entre as categorias 

presentes, o que permite uma compreensão geral e integral dos dados 

analisados. Utilizamos esses procedimentos tanto na descrição dos resultados 

dos questionários e entrevistas quanto em sua interpretação. 

Seguindo indicações de Bardin (1977), a análise dos dados foi 

organizada em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados/ inferência/ interpretação. A pré-análise incluiu uma leitura 

flutuante dos dados, de maneira a fornecer bases intuitivas para as próximas 

etapas. A homogeneidade do corpus de análise foi garantida pela estruturação 

das perguntas presentes nos instrumentos de coleta, que respeitaram os 

critérios de pertinência aos objetivos da pesquisa. 
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Para a análise de conteúdo que empreendemos, o “tema” foi escolhido 

como unidade de registro (Bardin, 1977). O tema é definido como núcleo de 

significação expresso em um conjunto de frases. 

 

“Fazer uma análise temática consiste em descobrir os ‘núcleos de 

sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença ou freqüência de 

aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido” (Bardin, 1977, p. 105). 

 

Os temas constituíram categorias que permitiram uma compreensão 

geral dos discursos analisados. Eles fundamentaram a elaboração de 

interpretações que ofereceram alternativas de respostas aos objetivos desta 

pesquisa. No caso das questões discursivas, os temas que integram as 

representações relacionadas à escola e à identidade foram enumerados 

segundo sua freqüência (ver os quadros correspondentes no capítulo 

seguinte). Essas freqüências foram comparadas considerando dois fatores: 

gênero (meninas X meninos) e tempo (primeira X segunda coleta). Para essa 

comparação, utilizamos o teste de qui-quadrado, que permitiu detectar casos 

de diferenças estatisticamente significativas.5 

Para finalizar este tópico, abordaremos a análise dos exercícios de 

evocação. Para essa análise, utilizamos um programa de computador 

denominado EVOC, Ensemble de programmes permettant l’analyse des 

evocations. 

                                                
5 Sempre que utilizarmos expressões como “diferença significativa” ou “estatisticamente 
significativa”, estaremos nos referindo a comparações baseadas nos resultados dos testes de 
qui-quadrado. Esses testes foram efetuados com ferramentas estatísticas contidas no 
endereço eletrônico www.graphpad.com. 
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Como dissemos, pedimos aos estudantes que associassem livremente 

palavras ou expressões curtas a três termos indutores: ensino médio, parar de 

estudar e bom aluno. Obviamente, as evocações que eles produziram foram 

muito variadas. Foi preciso, então, encontrar núcleos de significado em meio a 

essa variedade. Para isso, agrupamos as evocações produzidas em termos-

chave, conforme o exemplo que se segue. 

 

Figura 2. Agrupamento de evocações no termo-chave “desemprego” 

(associado ao termo indutor “parar de estudar”) 

Evocações 
 

Termo-chave 

Desemprego 
Não arranjar trabalho 
Sem mercado de trabalho 
Não conseguir emprego 
Não arranjar emprego 
Menos oportunidade de emprego 
Não ter emprego 
Não trabalhar 
Menos trabalho 
Sem emprego 
Falta de emprego 
Dificuldade em arrumar emprego 
Risco de não conseguir trabalho no 
futuro 
Não vou trabalhar 
Ser um desempregado 
Pessoas desempregadas 
Não ter uma profissão 
O emprego fica difícil 
Não arrumar trabalho 
Não arrumar emprego 
Ruim para emprego 
Ficar desempregado 
Não conseguir emprego fácil 
 

Desemprego 

 

Procedemos, portanto, a um trabalho de redução das evocações a 

núcleos de significado. Para escolher o termo-chave que representou cada 
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núcleo, utilizamos os seguintes critérios: era preciso que esse termo 

contemplasse ao máximo o conjunto de idéias expressas e que ele aparecesse 

espontaneamente em meio às evocações. Ou seja, os termos-chave que 

utilizamos foram citados literalmente pelo menos uma vez pelos próprios 

estudantes. Esses termos-chave é que compuseram o corpus de análise 

submetido ao programa EVOC. 

Esse programa efetua uma série de cálculos capazes de indicar os 

termos mais importantes no que diz respeito tanto à sua freqüência quanto à 

sua ordem de evocação. Ou seja, o EVOC foi capaz de nos dizer quais 

evocações os estudantes fizeram mais frequentemente e com maior prioridade, 

para cada um dos termos indutores (ensino médio, parar de estudar e bom 

aluno). Os dados fornecidos pelo programa permitem a construção do 

chamado “quadro de quatro casas”, que cruza as informações sobre freqüência 

e prioridade de evocação e permite uma análise estrutural das representações 

estudadas (Oliveira et al., 2005). Esse quadro funciona conforme o seguinte 

esquema: 

 

Figura 3. Organização do quadro de quatro casas 
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No capítulo seguinte, começaremos a ver como todos esses dados 

puderam ser organizados e aproveitados. 

 

 

Termos com alta 
freqüência e alta 

prioridade de evocação 

Termos com alta 
freqüência e baixa 

prioridade de evocação 

Termos com baixa 
freqüência e alta 

prioridade de evocação 

Termos com baixa 
freqüência e baixa 

prioridade de evocação 

F
re

qü
ên

ci
a 

Ordem de evocação 



 

4. Resultados 

4.1. Caracterização dos participantes 

A aplicação do método que descrevemos gerou uma massa de dados 

bastante volumosa, que exporemos de forma sistemática a seguir. 

Primeiramente, aproveitaremos os dados iniciais dos questionários para 

caracterizar os estudantes que participaram desta pesquisa. Utilizaremos os 

questionários aplicados aos cento e vinte alunos, na primeira fase de coleta. Os 

quadros e parágrafos que se seguem trazem informações sobre idade, local de 

moradia, escolaridade dos pais e outros dados de caracterização dos 

participantes. 

 

Figura 4. Idade dos participantes 

 Total de 
citações 

Porcentagem 
aproximada 

13 anos 2 2% 
14 anos 49 41% 
15 anos 43 36% 
16 anos 13 11% 
17 anos 8 7% 
Outras idades (18 a 27 anos) 5 4% 

 
Total geral 120 100% 

 
 

Figura 5. Local de moradia dos participantes 

 Total de 
citações 

Porcentagem 
aproximada 

Mesmo bairro da escola 51 42% 
Bairros vizinhos (17 ao todo) 69 58% 

 
Total geral 120 100% 

 
 
 
Figura 6. Situação laboral dos participantes 
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 Total de 
citações 

Porcentagem 
aproximada 

Não trabalham 102 85% 
Trabalham 18 15% 

 
Total geral 120 100% 

 
 

Verificamos que a maior parte dos estudantes tinha de 14 a 16 anos. O 

local de moradia mais citado foi o mesmo bairro da escola. Entretanto, os 

alunos fizeram referência também a dezessete outros bairros, incluindo 

localidades de municípios vizinhos. A maior parte dos estudantes declarou que 

não trabalha. Dentre os que trabalham, as ocupações mais citadas foram 

vendedor, babá e estagiário. 

 

Figura 7. Tipo de escola em que os participantes cursaram o Ensino 

Fundamental 

 Total de 
citações 

Porcentagem 
aproximada 

Em escola pública 110 92% 
Em escola particular 5 4% 
Parte em uma escola pública, parte em uma 
particular 

5 4% 

 
Total geral 120 100% 

 
 
 

Figura 8. Reprovação e evasão no Ensino Fundamental, entre os participantes 

 Total de 
citações 

Porcentagem 
aproximada 

Nunca foi reprovado 88 73% 
Já foi reprovado pelo menos uma vez 32 27% 

 
Total geral 120 100% 

 
 

 Total de Porcentagem 
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citações aproximada 
Nunca se afastou da escola 110 92% 
Já se afastou da escola pelo menos uma vez 10 8% 

 
Total geral 120 100% 

 
 

A grande maioria dos estudantes cursou o Ensino Fundamental em 

escola pública. Cerca de um quarto desses estudantes disse ter sido reprovado 

pelo menos uma vez. Quase todos eles declararam ter seguido um curso 

escolar ininterrupto. Apenas cerca de 8% disseram ter tido que se afastar da 

escola pelo menos uma vez (citaram motivos como doença, mudança, escola 

sem vaga, influência de amigos, entre outros). 

 

Figura 9. Escolaridade dos pais dos estudantes participantes (pais e mães, n = 

240) 

 Total de 
citações 

(pais e mães,  
n = 240) 

Porcentagem 
aproximada 

Sem escolaridade 31 13% 
1o grau incompleto 91 38% 
1o grau completo 41 17% 
2o grau incompleto 12 5% 
2o grau completo 44 18% 
Ensino superior 21 9% 

 
Total geral 240 100% 

 
  

Observamos que a escolaridade dos pais (pais e mães) foi definida, na 

maior parte das vezes, como de primeiro grau, completo ou incompleto. Cerca 

de um quinto desses pais possuem o segundo grau completo, segundo os 

estudantes.  
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No que diz respeito ao trabalho dos pais, é possível dizer que, em geral, 

ocupam posições relacionadas ao baixo grau de escolaridade e menos 

valorizadas social e financeiramente. No caso das mães, as profissões mais 

citadas foram: doméstica, dona de casa e auxiliar de serviços gerais. No caso 

dos pais, as mais citadas foram: pedreiro, motorista, vigilante e policial. 

 

4.2. Resultados dos questionários e entrevistas 

Feita a caracterização geral dos estudantes, passemos aos dados 

obtidos pelos instrumentos descritos: questões discursivas, evocações e 

entrevistas semi-estruturadas. 

Primeiramente, vamos tratar dos dados que obtivemos nos primeiros 

dias letivos do ano de 2006. Em seguida, abordaremos os dados relativos à 

segunda coleta (efetuada sete meses depois do início das aulas) comparando-

os com os resultados iniciais. 

Em cada uma dessas partes, começaremos por descrever os resultados 

das questões discursivas contidas nos questionários aplicados. Em seguida, 

mostraremos os dados relativos aos exercícios de evocação, a partir das 

tabelas fornecidas pelo programa EVOC. Para finalizar cada uma das partes da 

exposição, abordaremos as informações obtidas por meio da análise de 

conteúdo das entrevistas semi-estruturadas.  

Iremos, portanto, do geral (questionários em grande número) ao 

particular (dez entrevistas) e teremos a oportunidade de verificar articulações 

entre esses dois níveis. Nosso intento será relacionar os resultados obtidos a 

partir dos diferentes instrumentos escolhidos, de maneira a fornecer respostas 

à nossa questão de pesquisa que sejam ao mesmo tempo amplas e profundas.  
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Como teremos que lidar com um grande volume de informações, 

procuraremos fazer sínteses dos dados na medida em que eles forem 

descritos. Ao longo deste capítulo, buscaremos fornecer bases empíricas para 

compreender possíveis transformações e constâncias envolvidas na 

experiência de entrada na escola pública de Ensino Médio e para entender os 

efeitos dessa experiência nos jovens pesquisados. 

 

4.2.1. Resultados da primeira coleta 

4.2.1.1. Questões discursivas da primeira coleta 

Apresentaremos, a seguir, os principais resultados obtidos a partir da 

análise de conteúdo dos primeiros questionários discursivos. Algumas 

observações prévias se fazem necessárias para uma melhor compreensão do 

relato.  

Os dados serão apresentados como respostas a cada pergunta incluída 

no questionário, na mesma seqüência em que foram propostas aos estudantes. 

Os resultados de cada questão estão organizados em quadros que mostrarão 

os temas depreendidos a partir da análise de conteúdo, o número de respostas 

que citam cada tema e suas respectivas porcentagens. Essas porcentagens 

serão descritas para fornecer uma idéia da representatividade dos temas 

dentro do material analisado e serão calculadas sempre tendo como referência 

o número total de participantes. Algumas das respostas fornecidas pelos 

estudantes serão transcritas literalmente, com correção de eventuais erros 

ortográficos. 

Os estudantes serão considerados em seu conjunto, exceto quando 

houver diferenças significativas entre respostas de meninos e meninas. 
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Recorremos ao teste de qui-quadrado, para testar a diferença entre as 

freqüências de respostas desses subgrupos, em cada questão apresentada. 

Esse teste permite rejeitar a “hipótese nula”, ou seja, permite afirmar que a 

diferença encontrada entre duas freqüências não pode ser atribuída ao acaso. 

Como se costuma fazer, consideramos rejeitada a hipótese nula nos casos em 

que a diferença encontrada for grande o suficiente (levando-se em conta o 

tamanho do grupo estudado) para ser considerada significativa; de acordo com 

parâmetros do teste, em um nível em que a chance de erro é inferior a 5%, ou 

seja, quando o “valor p” for menor do que 0,05. É a isso que nos referiremos 

quando afirmarmos que tal ou qual diferença é “significativa” ou 

“estatisticamente significativa”. Para facilitar a visualização desses casos, 

marcaremos com dois asteriscos (**), nos quadros, os temas que apresentaram 

esse tipo de diferença entre meninos e meninas. 

As questões de números 3(a), 3(b), 4, 9, 10, 11, 12 e 13 permitiram uma 

categorização mutuamente exclusiva, sendo que cada resposta faz referência a 

um único tema. Nas outras questões, utilizou-se um sistema de categorização 

que permitiu detectar a referência a vários temas em uma mesma resposta. 

Feitos esses esclarecimentos, passemos às questões, começando pelas 

expectativas de uso dos espaços físicos. 
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Figura 10. Questão 1: A escola possui salas de aula, corredores, pátios, 

biblioteca, quadra de esportes, sala de vídeo, etc. Quais espaços você gostaria 

de usar mais? 

Unidade de análise Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

Quadra de esportes 76 63% 
Sala de vídeo 41 34% 
Biblioteca 33 27% 
Sala de aula 17 14% 
Pátio 10 8% 
Sala de informática 6 5% 
Todos os espaços 6 5% 
Corredores 4 3% 
Laboratório 1 1% 
Total de citações 194  
 

Figura 11. Questão 2: Considerando o tempo total que você passará na escola, 

quais espaços você acha que vai usar mais? 

Unidade de análise Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

Sala de aula 97 81% 
Biblioteca 13 11% 
Pátio 12 10% 
Quadra de esportes 10 8% 
Sala de vídeo 6 5% 
Corredores 5 4% 
Sala de informática 4 3% 
Todos 2 2% 
Sala de química 1 1% 
Total de citações 150  
 

Os estudantes, em sua maior parte, declararam que os espaços que 

mais gostariam de utilizar são a quadra de esportes, a sala de vídeo e a 

biblioteca. Entretanto, a sala de aula foi a resposta mais freqüente quando 
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falaram sobre os espaços em que esperavam passar a maior parte do tempo. 

Pode-se perceber que há um descompasso entre seu desejo de 

aproveitamento dos espaços e a expectativa relacionada às exigências 

próprias ao cotidiano escolar. 

 

Figura 12. Questão 3: De uma forma geral, você acha que os seus professores 

serão: 

Tema Número de 
respostas 

 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Iguais aos que já conheceu 22 18% 

 
Diferentes dos que já conheceu 98 82% 

 
Total de respostas 120 100% 

 
 

Figura 13. Questão 3(a): Por que acha que seus professores serão iguais aos 

que já conheceu? 

Tema Número 
de 

respostas 

Porcentagem 
aproximada 

(dos 22 
participantes 

correspondentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Porque todos querem ensinar e 
usam métodos já conhecidos 

12 54% 10% 

 
Porque serão bons 4 18% 3% 

 
Porque o jeito deles depende dos 
alunos 

4 18% 3% 

 
Porque uns serão bons e outros 
ruins 

2 9% 2% 

 
Total de respostas 22 100% 18% 
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Apenas vinte e dois estudantes (cerca de 18%) declararam acreditar que 

seus professores serão iguais aos que já conheceram. Para justificar essa 

opinião, disseram majoritariamente que os professores serão iguais porque 

todos “querem ensinar”, “passar conhecimentos”.  

Há, em algumas respostas, um teor de critica à mesmice dos métodos 

pedagógicos: “as personalidades talvez sejam diferentes, mas infelizmente os 

métodos de ensinar hoje são iguais”, diz uma aluna. Um dos meninos afirma: 

“serão iguais porque vão ensinar e porque professor é tudo a mesma coisa”. 

Em apenas quatro afirmações, a crença de que os professores serão 

iguais é justificada evocando características positivas: serão iguais porque 

serão inteligentes, brincalhões, compreensivos, bem selecionados, com idéias 

surpreendentes e “não virão só passar o dever e pronto”.  

 

Figura 14. Questão 3(b): Por que acha que seus professores serão diferentes 

dos que já conheceu? 

Tema Número 
de 

respostas 

Porcentagem 
aproximada 

(dos 98 
participantes 

correspondentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Porque ninguém é igual e cada 
um tem seu jeito de ensinar 

38 39% 32% 

 
Porque o Ensino Médio é uma 
nova etapa e é mais rígida 

23 23% 19% 

 
Porque serão melhores 15 15% 12% 

 
Não os conheço 14 14% 12% 

 
Uns serão bons e outros serão 
ruins 

6 6% 5% 

 
Outras respostas 2 2% 2% 
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Total de respostas 98 100% 82% 
 
 

Noventa e oito estudantes (cerca de 82%) declararam acreditar que seus 

professores serão diferentes dos professores do Ensino Fundamental. Dentre 

esses estudantes, foi grande o número que justificou essa crença afirmando 

simplesmente que “ninguém é igual” e “cada professor tem seu jeito de 

ensinar”. 

Dentre as respostas que qualificaram efetivamente a expectativa com 

relação aos professores, os temas que apareceram com maior relevância 

foram: o fato de o Ensino Médio ser um outro nível de estudos e as 

características positivas dos novos professores. A crença na diferença do 

Ensino Médio, freqüentemente considerado um nível de ensino mais exigente e 

interessante, é ilustrada por respostas como: “porque tem mais matérias e o 

conteúdo é diferente”; “porque na 8a série era fácil. Chega no Ensino Médio, é 

mais difícil”; “[...] eu acho que agora tem que ser mais sério”; “sei lá, agora nós 

já passamos pra uma fase diferente. Agora a coisa vai esquentar”. 

Os estudantes que afirmaram que seus professores serão diferentes por 

conta de características positivas utilizaram os seguintes argumentos: serão 

melhores, mais brincalhões, que ensinam bem, que gostam de ensinar, serão 

bons, mais simpáticos, mais legais e cobrarão mais os exercícios, serão menos 

chatos e menos bobos que os professores do passado, etc. Oito respostas 

indicaram diretamente a expectativa de que os professores seriam mais 

rígidos, como nos exemplos que se seguem: “pois são rígidos e não são de 

compreender os alunos. Eles querem é dar aula”; “porque a impressão que dá 

é que serão mais rígidos”. 
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Figura 15. Questão 4: Como você acha que vão ser os colegas? 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Serão legais 77 64% 

 
Uns serão legais, outros serão chatos 19 16% 

 
Não sei 7 6% 

 
Os colegas serão chatos e bagunceiros 6 5% 

 
Outras respostas 11 9% 

 
Total de respostas 120 100% 

 
 

A maior parte dos estudantes afirmou unicamente ter expectativas 

positivas com relação aos colegas da escola (cerca de 64%). A categoria 

“serão legais” foi assim nomeada pois os adjetivos mais usados foram “legal” e 

“legais”, que apareceram cinqüenta e quatro vezes. Há respostas que também 

entraram nessa categoria e que utilizaram outros adjetivos para traduzir essa 

expectativa positiva: simpáticos, educados, maravilhosos, brincalhonas, 

interessantes, divertidos, comunicativos, alegres, diferentes, ótimas pessoas, 

receptivos, gente boa, bons colegas, amigáveis e animados. 

As respostas que citaram características positivas e negativas 

esperadas nos colegas somaram 16% do total. Mesclando as respostas, 

aparecem os seguintes qualificativos: haverá aqueles que serão normais, 

simpáticos, legais, estudiosos, descolados, inteligentes, gente boa, divertidos, 

prestativos e aqueles que serão antipáticos, desinteressados, CDF, 

implicantes, etc. Em apenas duas respostas essas qualidades aparecem 
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misturadas. Em geral o que aparece é uma dicotomia entre dois grupos de 

colegas: uns serão legais e outros serão chatos, bagunceiros e não estudiosos. 

Somente seis respostas expressaram apenas expectativas negativas 

e/ou inadequadas do ponto de vista da disciplina escolar tradicional. Citaram os 

adjetivos “chatos”, “colador” e “bagunceiros”. Eis alguns exemplos: os colegas 

serão “estúpidos, imbecis. Aliás, não pretendo ter colegas porque eles só 

atrapalham a gente estudar”; “a maioria bagunceiros”. 

 

Figura 16. Questão 5: Os conteúdos das matérias que vai aprender na escola 

servirão para... 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Para o futuro, faculdade e trabalho 98 82% 

 
Para aprender, para conhecer 35 29% 

 
Para o dia-a-dia 14 11% 

 
Não sei 1 1% 

 
Outras respostas 7 6% 

 
Total de citações 155  

 
 

Os estudantes responderam majoritariamente que os conteúdos das 

matérias que vão estudar servirão para “o futuro” e para “aprender, conhecer 

mais”. As respostas têm, em geral, um caráter inespecífico e de certa forma 

vago: estudar é para “aprender” e é para “o futuro”. 

“Futuro, faculdade e trabalho” foi o tema mais saliente, aparecendo nas 

respostas de 82% dos participantes. Em certos casos, o termo “futuro” 
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apareceu de forma inespecífica. Entretanto, na maior parte das vezes, foi 

caracterizado com outros elementos, como faculdade ou universidade, ter um 

(bom) emprego/trabalho, ser alguém na vida, terminar o Ensino Médio e fazer 

concurso. Há destaque para os dois primeiros (faculdade/universidade e 

emprego/trabalho), que juntos somam 38% do total de vezes em que o futuro é 

o assunto. Algumas respostas relacionadas ao trabalho futuro são 

especialmente significativas: “capacitação profissional, ser uma pessoa bem 

conceituada na sociedade, adquirir bastante conhecimento e ser uma pessoa 

disputada no mercado de trabalho”; “ajudar a conseguir um emprego, que 

meus pais não tiveram como ter”; “que eu tenha um futuro melhor, que eu 

possa ser alguém na vida e não seja empregado de patrão chato”. 

Em 11% das respostas, os estudantes evocaram temas mais presentes, 

“o dia a dia/a vida”; “entender as coisas ao redor/o mundo/a sociedade”, como 

em: “estar por dentro da sociedade sem desigualdades”, “ser um cidadão 

competente”.  

 

Figura 17. Questão 6: O que você acha que vai gostar mais na escola? 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Das pessoas, colegas e professores 66 55% 

 
Das aulas e da forma de aprendizado 42 35% 

 
De usar os espaços físicos da escola 31 26% 

 
De tudo ou quase tudo 14 12% 

 
De nada 2 2% 

 
Outras respostas 5 4% 



 107 

 
Total de citações 160  

 
 

À questão “o que você acha que vai gostar mais na escola?”, os 

estudantes responderam principalmente “dos colegas, dos amigos” e “dos 

professores”. Ou seja, a parte mais significativa das expectativas positivas 

dirigidas à escola está, na verdade, dirigida às pessoas da escola. As 

referências às pessoas apareceram em cerca de 55% das respostas. Eis 

alguns exemplos interessantes: “amizades, tanto com os alunos como com os 

profissionais que aqui trabalham, pretendo ser bem conceituado entre todos” e 

“dos novos amigos, porque é muito bom fazer amigos”. 

O tema “aulas e forma de aprendizado”, que apareceu em cerca de 35% 

das respostas, inclui referências às matérias, ao aprender, às regras da escola, 

a novas matérias, à forma de ensino e a trabalhos em grupo. As aulas de 

educação física e os esportes também foram incluídos aqui. Esses últimos 

elementos são, de certa forma, coincidentes com o uso da quadra de esportes 

que foi inserido no tema seguinte. 

Somando-se as referências ao uso dos espaços físicos da escola, 

chega-se a cerca de 26% das respostas. Os espaços mais citados pelas 

meninas foram a sala de informática e a biblioteca. No caso dos meninos, a 

quadra de esportes ganhou destaque.  

Podemos dizer que, em termos de expectativas positivas dirigidas à 

escola, em geral são as pessoas que vêm em primeiro lugar. Secundariamente, 

aparecem as matérias, a didática e o uso dos espaços físicos. No caso dos 

meninos, a escola apareceu mais claramente como um “lugar a aproveitar no 
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presente” no sentido de fazer e manter amizades, paquerar garotas e desfrutar 

da infra-estrutura, com destaque para “fazer esportes”. 

 

Figura 18. Questão 7: O que você acha que vai gostar menos na escola? 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
De alguns colegas, de alguns professores e 
das brigas 

64 53% 

 
De algumas matérias e das provas 18 15% 

 
De alguns espaços físicos da escola 17 14% 

 
De certas regras da escola 16 13% 

 
Não sei 10 8% 

 
De nada   9 7% 

 
Outras respostas 3 2% 

 
Total de citações 137  

 
 

Ao responder à questão “o que acha que vai gostar menos na escola?”, 

os alunos novamente deram destaque às pessoas presentes na escola e com 

as quais tem que conviver. Fizeram referência a “pessoas” (em geral), a 

coordenadores, a colegas, a professores e também a certos processos que 

ocorrem em relacionamentos interpessoais. Citaram brigas, implicâncias, 

brincadeiras de mau gosto, desordem, indisciplina, falta de compreensão. 

Colegas qualificados de bagunceiros, preguiçosos, chatos e ruins provocavam 

apreensão e estiveram presentes na maior parte das citações. Também foram 

citados os professores “chatos” e “a diretora”, que veio em menor número. O 
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tema “Acho que vou gostar menos de alguns colegas, alguns professores e das 

brigas” esteve presente em cerca de 53% das respostas. 

Em termos das expectativas negativas, três temas acadêmicos 

apareceram representados em cerca de 13% a 15% das respostas. São eles: 

“acho que vou gostar menos de (algumas) matérias e das provas”, “acho que 

vou gostar menos de alguns espaços físicos da escola” e “acho que vou gostar 

menos de algumas formas de organização da escola”. 

No que diz respeito ao tema “vou gostar menos de algumas matérias e 

das provas”, os itens de maior significância foram certas matérias (às vezes 

qualificadas de “chatas”). Apareceram também: provas, notas baixas, escrever 

demais, os deveres de casa, a duração das aulas e “bagunçar menos e estudar 

mais” (esta última resposta indicando possivelmente a expectativa de maior 

rigor associado ao Ensino Médio). 

Outras expectativas negativas registradas se relacionaram a espaços 

físicos (biblioteca, sala de vídeo, calor da sala de aula, etc.). No caso dos 

meninos, o pátio foi o mais citado. Pode-se inferir um possível aspecto 

ameaçador desse espaço para certos alunos (onde ficariam mais sujeitos a 

violências provenientes de outros colegas). 

Aspectos da organização escolar também foram citados. Ganharam 

destaque as normas e regras da escola. Apareceram também os seguintes 

elementos: o modo de tratar os alunos, o tempo curto do recreio, estudar à 

tarde, ficar longe de colegas já conhecidos do Ensino Fundamental, as 

possíveis greves, etc. Pode-se inferir que os alunos percebiam esses aspectos 

como processos que ocorreriam à sua revelia e que anteviam dificuldades em 

participar da formulação dessa organização escolar. 
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Figura 19. Questão 8: Por que você vem todo dia à escola? 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Para estudar e para aprender 82 68% 

 
Por causa do meu futuro (**) 46 38% 

 
Porque gosto 22 18% 

 
Porque sou obrigado 19 16% 

 
Total de citações 169  

 
 

Aprender e ter um bom futuro, aprender e ser alguém na vida. Esses são 

os motivos mais evocados pelos estudantes para justificar sua freqüência à 

escola. Elementos de resposta do tipo “para estudar”, “para não perder 

matéria”, etc., estiveram presentes em respostas de 68% dos participantes. 

Esses elementos apareceram sobretudo conjugados ao tema futuro, que surgiu 

em cerca de 38% das respostas. São exemplos: “para melhorar meu modo de 

vida e vencer, pois tenho que ser diferente (tenho 6 irmãos e só eu cheguei ao 

2o grau) sou a mais nova quero ser diferente deles” e “para aprender alguma 

coisa, porque mais na frente vou precisar dos meus estudos para ser alguém 

na vida”. 

Os discursos “venho porque gosto” e “venho porque sou obrigado(a)” 

apareceram com representatividade mais ou menos equivalente. 

O tema “por causa do meu futuro” foi mais presente nas respostas das 

meninas e a diferença notada foi estatisticamente significativa. Ao tomar as 

palavras “futuro” e “futuramente” como unidades de análise, tem-se um outro 
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indicador dessa diferença. Somadas, essas palavras apareceram seis vezes 

nas respostas dos meninos e catorze na das meninas. É possível inferir que a 

escola esteve mais associada a “planos futuros” para as meninas, enquanto 

que foi mais ligada a “desfrutar do presente” para os meninos. 

 

Figura 20. Questão 9: Como acha que será seu desempenho na escola neste 

ano? 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Será ótimo, bom, melhor que em outros 
anos ou o melhor possível 

101 84% 

 
Depende de alguns fatores 6 5% 

 
Não será muito bom 3 2% 

 
Será normal/regular 2 2% 

 
Não sei 2 2% 

 
Outras respostas 6 5% 

 
Total de respostas 120 100% 

 
 

Ao responder a essa questão, os estudantes em geral utilizaram poucas 

palavras, como se transcrevessem uma escala que vai de “difícil/não muito 

bom” a “ótimo”. A expectativa com relação ao desempenho foi via de regra boa. 

Somando as respostas que traduzem expectativas positivas (ótimo, bom, o 

melhor possível, melhor que os outros anos), constata-se que elas representam 

cerca de 84% do total de respostas. 
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Pode-se inferir que desempenho foi entendido pelos estudantes como 

desempenho acadêmico. Citaram as expressões estudar, tirar boas notas, não 

ficar de recuperação, passar de ano. Destacaram-se as justificativas utilizadas 

por alguns para a crença de que terão um bom ou ótimo desempenho: serei 

“quieta e disciplinada”, “tenho força de vontade em aprender”, “adoro estudar e 

sou muito esforçada”. Ter um bom desempenho é ser bom aluno, tirar boas 

notas, superar as expectativas, passar de ano, aprender muitas coisas e estar 

de acordo com a disciplina. 

Poucos estudantes responderam “depende” e indicaram como 

condicionantes do desempenho “a maneira de ensino”, “mim mesma”, “o meu 

estudo”, “meu esforço”, “prestar atenção” e “se Deus quiser”. Apenas três 

estudantes responderam que o desempenho não será muito bom. 

 

Figura 21. Questão 10: Em geral, os professores pensam que eu sou um 

aluno... 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Sou visto como bom aluno 70 58% 

 
Sou visto como bom aluno, mas bagunceiro 
ou sou visto como regular 

28 23% 

 
Sou visto como bagunceiro ou ruim 11 9% 

 
Não sei 6 5% 

 
Outras respostas 5 4% 

 
Total de respostas 120 100% 
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A maioria dos estudantes pareceu reconhecer-se como pertencente a 

um grupo cuja característica é ser um “bom aluno”, uma “boa aluna”. Cerca de 

58% das respostas incluíram unicamente características desejáveis. Os 

qualificativos utilizados para definir “bom aluno” foram muito variados, 

contemplando adjetivos adequados à disciplina escolar tradicional, como 

inteligente, estudioso(a), calado(a), disciplinado(a),  calmo(a), esforçado(a), 

participativo(a), e adjetivos menos relacionados a essa tradição, como 

interessante e descontraída. 

No que diz respeito às respostas que citaram simultaneamente 

características positivas e negativas (e/ou inadequadas do ponto de vista da 

disciplina escolar tradicional), destacaram-se aquelas que contrapõem 

desempenho acadêmico e comportamento escolar. Para alguns estudantes, 

seus professores os vêem como estudiosos(as) e inteligentes, mas também 

como indisciplinados(as). São exemplos: “estudiosa, mas que faz uma 

baguncinha”, “bem desempenhado, curioso, inteligente, brincalhão às vezes 

até demais”.  

No caso de algumas meninas, a visão dos professores é a de um 

desempenho acadêmico adequado associado a um comportamento 

excessivamente calado ou tímido: “quieta e que não sei expressar minhas 

idéias, tímida, mas porém inteligente, educada e interessada”. Houve respostas 

que contrapuseram dedicação e desempenho, como a que se segue: 

“esforçada, mas fraca em algumas matérias”. 

Considerando as respostas que citaram unicamente características 

negativas (e/ou inadequadas do ponto de vista da disciplina escolar 

tradicional), que somaram cerca de 9%, os qualificativos utilizados foram os 
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seguintes: que não quer estudar, bagunceiro(a) (sendo este o mais utilizado), 

desinteressada, sem disciplina, tagarela, preguiçoso, quieto demais e ruim. 

Três alunas deixaram claro que discordavam dessa visão dos professores, com 

respostas como: “muito bagunceira, mas eu não sou” e “que sou bagunceira, 

desinteressada, mas eu gosto de estudar”. 

 

Figura 22. Questão 11: Em geral, os professores pensam que nós, jovens 

desta escola, somos alunos... 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Rebeldes, bagunceiros e irresponsáveis 41 34% 

 
Inteligentes, interessados e que têm 
potencial 

32 27% 

 
Bons, mas mal educados/preguiçosos ou 
regulares 

13 11% 

 
Alguns são bons e outros são maus alunos 12 10% 

 
Não sei 5 4% 

 
Outras respostas 17 14% 

 
Total de respostas 120 100% 

 
 

Cerca de um terço das respostas a essa questão (aproximadamente 

34%) incluiu unicamente características “negativas”, com grande ênfase na 

indisciplina escolar, utilizando adjetivos como rebeldes, bagunceiros, difíceis de 

aprender, irresponsáveis e loucos. As respostas dão destaque a questões de 

relacionamento interpessoal, enfocando falta de respeito e indisciplina. 
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Um outro conjunto de respostas (aproximadamente 27% do total) fez 

referência unicamente a características “positivas”, valorizadas no ambiente 

escolar, com destaque para o “potencial” e o “interesse com relação ao futuro”. 

Foram utilizados qualificativos como capacitados para aprender, inteligentes, 

disciplinados, interessados. 

Outras respostas (cerca de 11%) citaram características “positivas” e 

“negativas” simultaneamente ou dividiram os alunos em subgrupos de “bons” e 

“maus” (cerca de 10%). O primeiro caso pode ser exemplificado por respostas 

como: “bons, mas mal educados”, “bons, mas preguiçosos”. Já no segundo 

caso, podem ser incluídas respostas como: “bom e mal porque tem alunos 

estudiosos e aquele que não quer nada com a vida”, “na maioria bagunceiros, 

mas eles respeitam os bons”.  

Algumas respostas deram destaque à possibilidade de “recuperação” 

dos alunos (supõem características predominantemente negativas, portanto): 

“sem nada na cabeça, mas com um jeito que pode ser consertado e se tornar 

pelo menos um bom cidadão inteligente e consciente”. 

 

Figura 23. Questão 12: Eu pareço com meus amigos da escola em... 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Somos parecidos porque gostamos de 
amizade, de diversão, de jogar juntos 

34 28% 

 
Somos parecidos porque gostamos de 
estudar e temos bons objetivos de vida 

32 27% 

 
Em nada ou em muito pouco somos 
parecidos 

32 27% 

 



 116 

Somos parecidos “em geral” 9 7% 
 

Outras respostas 13 11% 
 

Total de respostas 120 100% 
 

 

Ao se comparar a “meus amigos da escola”, os estudantes produziram 

três tipos de resposta mais ou menos equivalentes em termos de freqüência. 

Os três temas que se destacaram foram: “somos parecidos porque gostamos 

de amizade, de diversão, de jogar juntos”; “somos parecidos porque gostamos 

de estudar e temos bons objetivos de vida” e “em nada ou em muito pouco 

somos parecidos”. 

O primeiro desses temas incluiu respostas que citaram características 

predominantemente pessoais e relacionais. Os alunos se disseram parecidos 

porque gostavam de conversar, de se divertir, de fazer e preservar amizades, 

de fazer esportes, de bagunçar e brincar juntos. Ganharam destaque as 

palavras “conversa”, “bagunça”, “brincadeira” e “diversão” (e seus derivados), 

que, somadas, foram citadas dezessete vezes. 

O segundo tema inclui respostas que citaram características 

predominantemente acadêmicas. São exemplos interessantes: [somos 

parecidos em] “termos de ser estudiosa, responsável e cumprir com os meus 

deveres”, “querer vencer e ser alguém na vida”, “zoar um pouquinho, ficar às 

vezes com nota baixa mais nunca perder a esperança de [não] reprovar”. 

Enfatizaram também padrões de comportamento escolar (ter educação, 

comportamento, fazer o que se pede) e a luta por uma vida melhor. Alguns 

fizeram referência à “inteligência” e à “vontade de aprender”. 
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O terceiro tema destacado parte de uma negação do pressuposto de 

que os estudantes, em geral, se parecem em alguma coisa. São respostas 

como “nada” ou “não pareço, são diferentes, não pensam igual a mim”. 

Algumas respostas são particularmente chamativas, por trazerem elementos 

explicativos dessa opinião: “poucas coisas, porque eu sei compreender os 

professores em geral”; “nada, porque eles fazem muita bagunça”. Uma outra 

resposta interessante foi escrita por uma das alunas: “nada. Sou muito 

diferente, quero e vou ter um futuro Brilhante”. 

 

Figura 24. Questão 13: Eu sou diferente dos meus amigos da escola em... 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Sou diferente porque estudo e porque sou 
mais comportado 

48 40% 

 
Sou diferente porque tenho personalidade e 
pensamentos próprios 

27 22% 

 
Sou diferente em tudo 17 14% 

 
Sou diferente em nada 2 2% 

 
Não sei 12 10% 

 
Outras respostas 14 12% 

 
Total de respostas 120 100% 

 
 

Ao completar a frase “eu sou diferente dos meus amigos da escola 

em...”, os estudantes produziram respostas que enfatizaram características 

referentes aos comportamentos desejados na escola. 
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O tema que mais se destacou de suas respostas foi “sou diferente 

porque estudo e porque sou mais comportado”. O conjunto das respostas 

desse tipo (que somaram cerca de 40% do total) citou comparativos como 

estudar, ter disciplina, ter interesse e não gostar de bagunçar. Seguem alguns 

exemplos: [sou diferente em] “várias coisas. Penso diferente que alguns 

alunos, uns querem brincar, eu estudar”, “termos de ser bagunceira, porque eu 

não sou desse tipo”. 

Um tema que apareceu em cerca de 22% das respostas se refere a 

características pessoais, como “forma de pensar” e “personalidade”. Os 

comparativos utilizados no caso desse tema foram: diferenças de mentalidade, 

jeito de ser, ser quieto, religioso, educado, fazer amizades. No caso das 

meninas, respostas como “sou tímida” ou “mais quieta” apareceram quatro 

vezes e podem estar associadas ao primeiro tema descrito (“sou mais 

comportada”). 

Raciocínios do tipo “sou diferente em tudo” ou “todo mundo é diferente” 

apareceram em dezessete respostas. Uma delas, redigida por uma menina, 

merece destaque: [sou diferente em] “tudo. Eles são completamente idiotas”. 

 

Figura 25. Questão 14: Com relação a meu futuro, acho que daqui a dez anos 

eu... 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 120 
participantes) 

 
Serei um profissional, terei um bom 
emprego 

117 97% 

 
Terei um curso superior (**) 52 43% 
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Terei uma família 24 20% 
 

Terei muito dinheiro 11 9% 
 

Vou melhorar o mundo 7 6% 
 

Estarei bem, se Deus quiser 6 5% 
 

Outras respostas 3 2% 
 

Total de citações 220  
 

 

As respostas a essa questão falaram principalmente de uma vida 

profissional bem sucedida. Quase todos os participantes (cerca de 97%) deram 

respostas relacionadas à profissão e/ou formação profissional com referências 

não raras a um “viver bem” por conta de uma “boa profissão”.  

Também ocorreram respostas que mencionaram diretamente a 

preocupação em ganhar muito dinheiro, tais como: “sou uma engenheira, 

ganhando muito dinheiro e fazendo a obra de Deus em primeiro lugar” e 

“estarei num bom emprego, recebendo um bom salário e vou mostrar pra todo 

mundo que se eu posso eles também podem”. Esse tipo de resposta foi mais 

freqüente entre os meninos. Eis alguns exemplos: “estarei trabalhando, 

ganhando um ótimo salário e sendo um ótimo pai para os meus filhos”;   

“conquisto o meu sonho, compro um carro do ano, uma casa boa e construir 

uma família, dar um bom exemplo para meus filhos e etc”; “quero ser um bom 

moço e ser milionário e ter um bom emprego”; “estarei na gerência da 

Petrobras ganhando os meus 50 mil, por aí”. 

O “viver bem” foi definido basicamente pelo acesso a dinheiro, bens e a 

uma profissão desejada (fazer algo de que se gosta). A maioria das profissões 

preferidas e almejadas tem como pré-requisito a formação superior. 
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Destacaram-se as profissões ditas tradicionais, como medicina, direito, 

engenharia e administração, que somaram a maior parte das referências. A 

intenção de ser professora foi manifestada por somente uma das estudantes. O 

modelo geral é o de “estar bem empregado”, sendo que somente uma das 

respostas indicou a possibilidade de gerir o próprio negócio (“ter uma empresa, 

uma loja”).  

No caso dos meninos, é interessante notar a menor saliência do tema 

“terei um curso superior”. Essa idéia está incluída em respostas de 31% deles, 

enquanto esse índice é de 56% para as meninas. Verificamos, por meio do 

teste de qui-quadrado, que essa diferença foi estatisticamente significativa. 

A referência aos planos familiares pode ser considerada a mais 

importante, depois das preocupações com a vida profissional e acadêmica. 

Entretanto, ela apareceu em apenas 24 das 120 respostas (cerca de 20%). 

Alguns estudantes mencionaram a vontade de ter filhos. Uma das estudantes 

revelou a intenção de manter um relacionamento sem filhos. Uma outra 

resposta utilizou a expressão “morar com alguém”, ao invés de “casamento”.  

Também houve referências às famílias atuais. Os pais serviram como 

base de comparação, quando os estudantes afirmaram que querem ter uma 

melhor situação sócio-econômica. Apareceram também como beneficiários do 

futuro sucesso profissional que é almejado. São exemplos: “dar tudo de bom e 

de melhor para meus pais”, “ajudar meus pais a viver”, “buscar minha mãe que 

mora em outra cidade”. 

O tema “vou melhorar o mundo”, citado em cerca de 6% das respostas, 

é caracterizado por idéias como “vou ajudar os outros”, “vou mudar o mundo”. 

Também com pequena representatividade aparecem as respostas com 
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referências religiosas. Alguns estudantes adicionaram a expressão “se Deus 

quiser” à descrição de suas expectativas.  

 

4.2.1.2. Evocações da primeira coleta 

Apresentaremos, a seguir, os resultados obtidos a partir dos exercícios 

de evocação incluídos nos questionários da primeira coleta. A apresentação 

seguirá a ordem de termos indutores: “ensino médio”, “parar de estudar” e 

“bom aluno”. 

Os dados foram tratados por meio do programa EVOC e organizados em 

quadros de quatro casas fornecidos pelo programa. Esses quadros permitem 

uma apreciação da estrutura das representações estudadas. Seus elementos 

mais relevantes e que são prováveis integrantes de seu “núcleo central” 

compõem o quadrante superior esquerdo, intitulado “elementos centrais” 

(Oliveira et al., 2005). Os elementos desse quadrante são os que possuem alta 

freqüência e alta prioridade na ordem de evocação.  

Os quadros adjacentes, intitulados “elementos periféricos I” e “elementos 

de contraste” formam a “primeira periferia” da representação, sendo também 

importantes para a avaliação de sua estrutura. Os “elementos periféricos I” são 

aqueles que tiveram alta freqüência, mas baixa prioridade na ordem de 

evocação. Os “elementos de contraste” tiveram alta prioridade, mas baixa 

freqüência. Os “elementos periféricos II”, integrantes da “segunda periferia”, 

são os menos importantes, com baixas freqüência e prioridade (Oliveira et al., 

2005). A freqüência e o “rang” (índice que mede a prioridade na ordem de 

evocação) são indicados para cada expressão em cada um dos quadros. 

Passemos a eles: 
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Figura 26. Evocações a partir do termo indutor “ensino médio”, na primeira 

coleta 

ELEMENTOS CENTRAIS ELEMENTOS PERIFÉRICOS I 
Freqüência > = 8  / Rang < = 2,8 Freqüência > = 8  / Rang > = 2,8 
 
aprender                           43 2,651 
difícil                                 26 2,462 
escola                                  8 2,250 
estudar                                37 1,757 
estudar-muito                         22 2,318 
passar-de-ano                         30 2,633 
professores                             15 2,533 
responsabilidade                    25 2,160 
provas e notas                        14 2,571 
 

 
diversão                                11 3,818 
ensino-melhor                       11 3,091 
amigos-e-fazer-amigos         31 3,194 
fazer-faculdade                     15 3,200 
futuro-bom                            12 3,000 
novas-matérias                      15 3,400 
professores-novos                 10 3,400 
ser-alguém-na-vida               16 3,313 
ser-bom-aluno                       37 2,973 
terminar-os-estudos               16 2,813 
trabalho                                  24 3,000 
 

ELEMENTOS DE CONTRASTE ELEMENTOS PERIFÉRICOS II 
Freqüência < = 8  / Rang < = 2,8 Freqüência < = 8 / Rang > = 2,8 
 
aulas                                       5         2,400 
jovens                                     3 2,333 
mais-rígido                             6 2,667 
materiais                                 3 2,333 
amadurecimento                     4 2,000 
primeiro-ano                           6 1,667 
professores-bons                     5 2,400 
qualificação                            4 2,500 
 
 
 

 
alunos                                     5 3,000 
bom                                        4 3,500 
chato                                       3 3,000 
deveres                                   3 4,667 
escola-nova                            5 3,600 
esportes                                  4 3,750 
matérias                                  5 3,400 
meninas                                  4 3,250 
nova-fase                               6 3,000 
oportunidade                          3 4,000 
 

 

No que diz respeito aos elementos centrais relacionados a “ensino 

médio”, podemos dividi-los em duas categorias: elementos contextuais e 

elementos de expectativa. Os elementos contextuais são os termos associados 

por proximidade: escola e professores. São elementos descritivos, associados 

ao ensino formal de maneira óbvia e direta. 

A análise dos elementos de expectativa é mais interessante. São eles: 

aprender, difícil, estudar, estudar muito, provas e notas, passar de ano e 
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responsabilidade. No centro da representação de Ensino Médio, no momento 

da entrada nesse nível de ensino, figuraram as expectativas de que ele será 

caracterizado não só por “aprender e estudar”, mas também por “estudar 

muito”. A expectativa é que seja um nível difícil, e que implicará em 

responsabilidade. “Passar de ano”, as provas e as notas apareceram também 

como preocupação central, como um desafio, uma vez que se espera que o 

ensino seja difícil e “mais rígido” (conforme um dos elementos de contraste). 

As expressões do quadrante “elementos periféricos I” podem ser 

divididas em três categorias: expectativas com relação à escolarização, 

expectativas com relação ao futuro e elementos definidores. 

Os termos de expectativa com relação à escolarização são os seguintes: 

diversão, ensino melhor, fazer amigos e ser bom aluno. Os alunos esperavam 

se divertir no Ensino Médio e fazer amigos aparecia como parte óbvia desses 

planos. Afirmaram a expectativa de que o ensino fosse melhor do que o 

ministrado na escola fundamental, o que implica na responsabilidade de se 

esforçar para ser bom aluno (dedicado, inteligente e menos bagunceiro). Essa 

categoria foi reforçada pelos seguintes elementos de contraste: 

amadurecimento e professores bons. 

As expectativas com relação ao futuro apareceram representadas pelos 

termos: fazer faculdade, futuro bom, ser alguém na vida, terminar os estudos e 

trabalho. Esses termos mostram a importância conferida ao Ensino Médio, 

entendido como instrumento legítimo para alcançar o sucesso pessoal e 

profissional. O Ensino Médio abre as portas para um futuro bom e para ser 

alguém na vida. Pode-se inferir que duas trajetórias acadêmicas diferentes 

estão representadas nesses termos: ou fazer faculdade ou terminar os estudos 
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e trabalhar, com maior representatividade da primeira alternativa. O termo de 

contraste “qualificação” reforça essa categoria. 

A terceira categoria, que chamamos de “elementos definidores”, incluiu 

os seguintes termos: novas matérias e professores novos. Esses elementos 

foram acrescentados às expectativas dirigidas ao Ensino Médio: trata-se de 

uma nova etapa, que implica em esforço e responsabilidade e que será 

caracterizada por matérias e professores novos.  

 

Figura 27. Evocações a partir do termo indutor “parar de estudar”, na primeira 

coleta 

ELEMENTOS CENTRAIS ELEMENTOS PERIFÉRICOS I 
Freqüência > = 10  / Rang < = 2,8 Freqüência > = 10  / Rang > = 2,8 
 
desemprego                       45 1,956 
estupidez                           16 2,063 
ficar-burro                         14 2,429 
ficar-à-toa                          11 2,545 
futuro-ruim                        33 2,485 
jamais                                18 1,778 
perder-oportunidade          11 2,727 
só-por-motivos-sérios        11 2,455 
trabalhar                             18 2,222 
é-ruim                                 17   1,941 
 

 
desinteresse                      14            3,214 
dificuldades-na-vida         24           3,500 
emprego-ruim                   11           3,455 
ignorância                         29           2,828 
não-ser-alguém-na-vida    17           3,176 
pobreza                              10          3,600 
vagabundagem                  12           3,417 
 

ELEMENTOS DE CONTRASTE ELEMENTOS PERIFÉRICOS II 
Freqüência < = 10  / Rang < = 2,8 Freqüência < = 10 / Rang > = 2,8 
 
atraso                                   5 1,800 
diversão                               4 2,000 
educação                              3 2,667 
não-posso                             3 2,333 
ruas                                      3 2,000 
se-prejudicar                        3 2,000 
ser-analfabeto                      6 1,333 
um-mundo-pior                    9   2,778 
 
 
 

 
arrependimento                 6             2,833 
drogas                                4             3,250 
ficar-em-casa                     3             3,000 
fome                                   3             3,333 
fracassar                             7             3,000 
incompetência                    7             3,571 
irresponsabilidade              9             3,111 
loucura                               6             3,000 
não-fazer-faculdade           4             4,250 
não-quero                           9             3,111 
não-ter-amigos                   8             3,375 
não-ter-casa-própria           4             4,250 
para-fazer-cursos               3             3,667 
preguiça                             5             2,800 



 125 

virar-bandido                     6             3,333 
é-chato                               8            3,125 
 

 

Ao se confrontarem com o termo indutor “parar de estudar”, os 

estudantes produziram evocações, em sua grande maioria, carregadas de 

valoração negativa, com referências freqüentes a efeitos indesejáveis. Os 

elementos centrais da representação podem ser divididos em três categorias: 

conseqüências futuras, elementos definidores e condições para parar de 

estudar. 

As conseqüências futuras incluem os termos desemprego, ficar burro, 

ficar à toa, futuro ruim e trabalhar. Parar de estudar se associou fortemente a 

não encontrar um bom trabalho, característica integrante de um futuro ruim. O 

termo “trabalhar” se referiu possivelmente a uma entrada precoce e 

precarizada no mundo do trabalho. Parar de estudar implica em assumir uma 

postura desvalorizada socialmente, tanto pela ausência de uma boa inserção 

profissional quanto pela marca da ignorância: “ficar burro”.  

Os elementos definidores da ação de parar de estudar são: estupidez, 

perder oportunidade e é ruim. A idéia é a de que uma pessoa que pára de 

estudar, sem um motivo razoável, comete um ato irresponsável e estúpido, que 

implica em perder uma oportunidade, perder um tempo que deverá ser 

recuperado depois. Essa segunda categoria foi apoiada pela terceira. As 

condições para parar de estudar são: jamais e só por motivos sérios. Só uma 

razão muito forte poderia justificar tal ato. 

Alguns termos do quadro “elementos periféricos I”, que também têm 

freqüências expressivas, reforçam os significados atribuídos às conseqüências 

futuras. São eles: emprego ruim e não ser alguém na vida. Segundo esse 
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quadro, parar de estudar implica também em desinteresse, dificuldades na 

vida, ignorância, pobreza e vagabundagem. 

Termos presentes no quadro de elementos de contraste também 

reforçam o valor negativo atribuído às conseqüências futuras: atraso, se 

prejudicar, ser analfabeto e um mundo pior. O termo “ruas” também pode ser 

interpretado como efeito indesejável, sobretudo se associado às expressões 

“drogas” e “virar bandido” presentes na periferia distante da representação. O 

único elemento com valoração claramente positiva, “diversão”, foi citado 

somente quatro vezes. 

 

Figura 28. Evocações a partir do termo indutor “bom aluno”, na primeira coleta 

ELEMENTOS CENTRAIS ELEMENTOS PERIFÉRICOS I 
Freqüência > = 11  / Rang < = 2,9 Freqüência > = 11  / Rang > = 2,9 
 
boas-notas  29 2,414 
esforçado  30 2,600 
estudioso  53 2,019 
inteligente  50 2,720 
passar-de-ano  16 2,750 
responsável  33 2,364 
comportado      48 2,625 
 

 
atencioso  14 3,429 
educado  27 3,111 
estar-presente  11 3,000 
respeitador  24 3,417 
 

ELEMENTOS DE CONTRASTE ELEMENTOS PERIFÉRICOS II 
Freqüência < = 11  / Rang < = 2,9 Freqüência < = 11 / Rang > = 2,9 
 
boa-coisa  4 1,750 
compreensivo  5 2,800 
esperto   5 2,200 
eu-mesmo  10 2,200 
exemplar  7 2,571 
gosta-dos-professores 4 2,750 
prestativo  3 2,333 
 
 
 

 
bem-humorado 3 4,667 
bom-futuro  9 3,333 
conquista  4 4,250 
conseguir-um-emprego 4 3,500 
feliz   5 3,800 
honesto  4 3,000 
legal   10 3,800 
obediente  10 2,900 
organizado  3 3,333 
os-professores-gostam 3 3,333 
participativo  8 3,375 
respeitado  3 3,667 
ser-amigo  8 3,875 
ótima-pessoa  9 4,000 
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Com relação à representação de “bom aluno”, verifica-se de forma clara 

que seus elementos centrais correspondem aos valores cultuados 

tradicionalmente pelas escolas. Ser bom aluno é ser estudioso, inteligente, 

esforçado e responsável. Como conseqüência, o bom aluno tira boas notas e 

invariavelmente passa de ano.  

O termo “comportado” deixa entrever que o bom aluno é, 

essencialmente, submisso às normas escolares pré-estabelecidas. Esse 

elemento central é reforçado pelos termos da primeira periferia: o bom aluno é 

educado, atencioso, respeitador, prestativo e está sempre presente. Esse 

aspecto de submissão do bom aluno foi reforçado pela ausência de termos 

como “independente”, “autônomo” ou “criativo”, para citar alguns exemplos. 

 

4.2.1.3. Síntese dos resultados obtidos a partir dos primeiros 

questionários 

Até aqui, descrevemos de forma ampla os principais resultados obtidos 

por meio da análise das respostas discursivas e das evocações produzidas 

pelos estudantes em seu primeiro dia letivo no Ensino Médio. Os quadros 

apresentados, em conformidade com os objetivos desta pesquisa, permitiram a 

apreciação de algumas expectativas que os estudantes tinham a respeito 

desse nível de ensino. Proporcionaram também a avaliação de alguns 

elementos de construção da identidade, relacionados a seu papel de jovens 

alunos.  

Pudemos perceber que os conteúdos associados a esses dois âmbitos 

foram variados e às vezes contraditórios. Entretanto, é possível tentar elaborar 
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uma síntese desses resultados, considerando tanto as respostas discursivas 

quanto as evocações, com a intenção de produzir uma compreensão geral. 

Para elaborar essa síntese, consideraremos os elementos mais expressivos 

descritos até agora. 

No que diz respeito às expectativas quanto ao Ensino Médio, a maioria 

dos estudantes declarou esperar que seus professores fossem diferentes dos 

que tiveram no Ensino Fundamental. Uma das justificativas para essa crença 

foi simplesmente: “ninguém é igual, cada um tem seu jeito de ensinar”. Outras 

justificativas, entretanto, implicaram em diferenças qualitativas esperadas entre 

os dois níveis de ensino: “os professores serão melhores” e “eles serão 

diferentes porque o Ensino Médio é uma nova etapa e é mais rígida”. Como 

pôde ser visto, essa última idéia é confirmada pelas evocações associadas ao 

termo “ensino médio”. Vimos que esse nível de ensino apareceu como etapa 

qualitativamente nova, mais difícil e que envolve mais responsabilidade. 

A expectativa majoritária com relação aos colegas é a de que eles serão 

“legais”. Os colegas apareceram também no centro das expectativas positivas 

com relação à escola. Quando perguntados sobre o que acham que vão gostar 

mais na escola, os estudantes deram destaque aos amigos e aos professores. 

No que diz respeito a essas expectativas positivas, outros temas importantes 

foram “as aulas e a forma de aprendizado” e o “uso dos espaços físicos da 

escola”. A forma de aprendizado foi descrita também como qualitativamente 

diferente: mais rígida e interessante do que a do Ensino Fundamental. 

As pessoas da escola ganharam destaque também quando foram 

abordadas expectativas negativas. À questão “o que acha que vai gostar 

menos na escola?”, os alunos responderam, em sua maioria: de alguns 



 129 

colegas, alguns professores e das brigas. Os colegas qualificados como 

implicantes e os professores descritos como “chatos” causavam apreensão. 

Brigas, implicâncias, mal-entendidos, brincadeiras de mau gosto entraram no 

rol das experiências interpessoais indesejadas e temidas. 

Os estudantes, em geral, declararam que vão à escola para “estudar e 

para aprender” e “por causa do meu futuro”. As evocações geradas a partir do 

tema indutor “parar de estudar” deixaram claro como é percebido o futuro de 

quem não pôde contar com a trajetória escolar: ele está associado a 

desemprego, “burrice” e desvalorização social. Ao mesmo tempo, os 

estudantes declararam que os conteúdos das matérias que vão aprender na 

escola do Ensino Médio servirão eminentemente para o futuro: para o trabalho 

a ser desempenhado no futuro e eventualmente para cursar uma faculdade. 

Quando a questão foi o desempenho, pôde-se perceber que esse termo 

foi entendido como desempenho acadêmico: tirar boas notas, passar de ano, 

etc. A quase totalidade dos alunos se mostrou otimista com relação ao próprio 

desempenho, afirmando que ele será ótimo, bom, melhor que em outros anos 

ou o melhor possível. Ao mesmo tempo, a maioria dos estudantes se incluiu no 

grupo dos bons alunos. Como pudemos observar pelas evocações geradas a 

partir desse termo, ser bom aluno foi representado como ser inteligente, 

dedicado e comportado. Ficou clara a associação aos valores tradicionais da 

disciplina escolar e ao lugar-comum de submissão e dependência relacionado 

ao papel de aluno. 

Em contraste, ao avaliar como os alunos em geral são vistos, parte 

significativa dos estudantes afirmou que eles são tidos como rebeldes, 

bagunceiros e irresponsáveis. A escola apareceu portanto como instituição que 
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desconfia sistematicamente do público que atende. Outra parcela importante 

de respostas indicou que os alunos são vistos como inteligentes, interessados 

e que têm potenciais. A contradição entre esses dois temas pode ser aparente, 

uma vez que as respostas também deixaram entrever uma separação 

dicotômica entre dois grupos de alunos: os bons, aqueles que são esforçados e 

comportados e os maus, aqueles que “não querem nada com nada”. 

Essas descrições são reforçadas pelos motivos que os estudantes 

deram para explicar por que são parecidos ou diferentes de seus colegas. Dois 

temas importantes se referiram a essa inclusão em um grupo de bons alunos: 

“somos parecidos porque gostamos de estudar e temos bons objetivos de vida” 

e “sou diferente porque estudo e porque sou mais comportado(a)”. O tema 

“somos parecidos porque gostamos de amizade, de diversão, de jogar juntos” 

também forneceu alguns elementos de identidade associados ao ser estudante 

e ao ser jovem.  

Se juntarmos esses temas às principais idéias associadas ao futuro, 

poderíamos entrever o seguinte discurso: “sou um jovem estudante, que gosta 

de se divertir com os amigos. Sou um bom aluno e estou ingressando em um 

nível de ensino mais sério e rígido. Espero ter bons professores e colegas 

legais e espero que a escola me prepare bem para o futuro, que deverá ser 

promissor. No futuro, serei um bom profissional e terei um bom emprego”. 

Ainda com relação ao futuro, apareceram com destaque os temas “terei um 

curso superior” e “terei uma família”. 

 

4.2.1.4. Entrevistas semi-estruturadas da primeira coleta 
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A análise das entrevistas iniciais terá como objetivo ampliar a 

compreensão dos processos psicossociais associados à experiência de 

entrada dos estudantes no Ensino Médio. O material coletado foi dividido em 

quatro categorias: a) experiência no Ensino Fundamental; b) expectativas com 

relação ao Ensino Médio; c) escola e família e d) identidade e projetos de 

futuro. Em seguida, apresentaremos os principais resultados da análise 

temática vinculada a cada categoria. 

 

4.2.1.4.1. Experiências no Ensino Fundamental 

Buscamos investigar alguns aspectos da experiência de escolarização 

no Ensino Fundamental, pois partimos do pressuposto de que essa experiência 

se apresenta como importante substrato para a formulação das expectativas 

dirigidas ao Ensino Médio. Ao longo dos oito anos de educação fundamental, 

os alunos constroem uma série de idéias sobre a escola, sobre o que esperar 

dela, qual sua função, como se justificam suas práticas, o que é ser um bom 

aluno, como se comportam bons coordenadores, diretores e professores, etc. 

Constroem também uma série de práticas, desenvolvendo um certo estilo de 

participação nos processos escolares. 

Ao falar sobre essa experiência anterior, os estudantes deram destaque, 

mais uma vez, às relações interpessoais que acontecem no espaço escolar. 

Todos declararam que o que mais gostavam na escola fundamental era a 

amizade que mantinham com professores, diretores e colegas. Enfocaram 

especialmente as relações de amizade com professores que demonstravam 

paixão pelo que faziam, interesse pelo ensino e pela vida dos alunos. Uma das 

estudantes se lembrou dos projetos extra-classe e disse que o que mais 
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gostava na escola fundamental era dos bons professores, especialmente 

daqueles que se preocupavam em desenvolver tais projetos. Um dos alunos, 

embora também tenha citado as amizades com colegas, falou primeiro de 

alguns espaços físicos da escola: a biblioteca, a sala de vídeo e as salas de 

aula. Uma aluna citou a diretora, que estava sempre disponível para lhe 

fornecer apoio para qualquer coisa de que precisasse. A seguir, 

apresentaremos dois extratos de entrevistas que exemplificam o que dissemos: 

 

Pesquisador: o que que você mais gostava lá naquela escola [de Ensino 

Fundamental]? 

Estudante (sexo feminino, 15 anos): assim... eu gostava muito era dos 

professores, entendeu, a diretora... Eu amava ela, entendeu, qualquer 

coisinha que eu precisasse, eu corria nela... Assim, os professores, do 

jeito que eles ensinavam pra gente. Porque, graças a eles, agora eu tô 

aqui. Se não fosse por eles, eu não estaria. 

 

Pesquisador: você disse que gostava bastante da escola e o que você 

gostava mais lá era o fato de poder fazer amizade com as pessoas da 

escola, com os professores, né... 

Estudante (sexo masculino, 14 anos): é, tinha bastante liberdade. Eles, 

os professores, os alunos... a maioria dos professores... Os diretores, 

eles sempre davam aquela liberdade pros alunos de tá conversando, 

dando conselhos... é... ouvindo os alunos. 
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Todos os estudantes falaram sobre relações positivas que tiveram com 

um ou mais professores. Em geral, o bom professor foi caracterizado como 

pessoa dedicada e próxima. Ele se interessa por seus alunos, por seus 

problemas, por seus projetos, por sua vida. Ele ensina bem e ensinar bem 

significa ter compromisso com a matéria, ter horários, saber explicar, 

preocupar-se em averiguar se os alunos estão aprendendo, não se irritar com 

as dúvidas e explicar de novo quantas vezes forem necessárias. O bom 

professor “tem hora pra tudo”: sabe balancear momentos sérios e momentos 

de descontração.  

Algumas vezes, os bons professores são associados aos projetos extra-

classe, atividades como feiras, concursos, torneios esportivos, teatro e outras 

manifestações artísticas. Ele é também caracterizado como professor rigoroso, 

que é exigente com relação ao desempenho dos alunos e que está disponível 

para dar atenção em horários de aula vaga.  

Entretanto, o que ressalta mais da descrição do bom professor é sua 

capacidade de estabelecer boas relações pessoais com seus alunos, sua 

disposição para estabelecer diálogos em sala de aula, ouvir e considerar os 

interesses e as opiniões dos alunos. Essa postura envolve entender certo “jeito 

jovem de ser” dos alunos e talvez compartilhar desse comportamento: ser 

“legal”, “brincalhão”, “gente-fina”. Ao mesmo tempo, envolve incentivar o estudo 

e a construção dos projetos de futuro, como mostram os exemplos abaixo: 

 

Pesquisador: teve algum professor que foi bom, que te marcou 

positivamente? 
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Estudante (sexo masculino, 14 anos): teve. A professora de geografia, a 

professora de português. 

Pesquisador: e por que elas te marcaram positivamente? 

Estudante: ah, porque foi... A professora de geografia ensinou muita 

coisa. O que eu aprendi de geografia eu sei com ela. E de português 

também. 

Pesquisador: então, você gostava delas pelo jeito de ensinar? 

Estudante: é, do jeito de ensinar e elas também eram super gente boa, 

assim, conversavam com a gente fora do horário, assim, entendeu, aula 

vaga assim que tinha, elas tavam sempre conversando com a gente, 

dando conselho, essas coisa assim. 

 

Pesquisador: teve, assim, algum professor ou alguma professora que te 

marcou positivamente? 

Estudante (sexo feminino, 15 anos): ah, eu acho que... tem vários, mas 

teve a professora de português também. Nossa, eu acho que ela marcou 

todo mundo lá, porque realmente ela era professora mesmo. Ela era uma 

professora que era exigente e tal, que respeita os direitos dos alunos, 

então ela fez a gente... às vezes a gente... no caso do professor... a 

gente tira nota baixa, porque a gente não gosta da cara do professor. Ela 

já era uma pessoa que... não tinha essa de você não ir com a cara dela. 

Você tinha que estudar. Então, eu achei que ela era uma pessoa 

exigente e tal, que fez muita gente na sala, que tava ruim na matéria 

dela, passar. Então, eu acho que professores assim a gente não 

esquece não. 
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Uma das estudantes (cuja fala foi transcrita acima), descrevendo a boa 

relação que tinha com uma professora, disse que ela era “professora mesmo”. 

Para essa aluna, os maus professores são portanto não-professores, 

profissionais desinteressados que não se importam com o aprendizado do 

aluno, que, em suma, não assumiram sua função. Algumas falas parecem 

chamar a atenção para um aspecto importante da relação com os maus 

professores: sua postura impessoal, antipática e distante dificulta diretamente o 

processo de ensino-aprendizagem. Alguns estudantes declararam que se não 

“fossem com a cara do professor”, dificilmente aprenderiam a matéria. 

Os maus professores são caracterizados como chatos e displicentes 

para com sua função. A maioria dos estudantes entrevistados declarou ter tido 

professores no Ensino Fundamental que os marcaram negativamente.  O mau 

professor não ensina direito, não tem paciência para responder às questões 

dos alunos, passa matéria e exercícios no quadro e sai da sala de aula, não 

explica de forma adequada os conteúdos e exige que eles sejam aplicados em 

provas. O adjetivo “ignorante” foi utilizado por alguns alunos para descrever 

esse professor. Ser “ignorante” é entendido como tratar mal os estudantes, ser 

antipático e insensível às suas idéias, falar “grosso” e brigar por qualquer coisa. 

Essas idéias são exemplificadas pelas falas que se seguem: 

 

Pesquisador: então... A questão seguinte é justamente se teve algum 

professor que te marcou negativamente, que foi ruim. 

Estudante (sexo feminino, 15 anos): tive. O professor de matemática. 

Ele... ele não... Ele ia pra escola, mas ele não dava aula. Ficava lá na 
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sala... E... às vezes, ele passava alguma coisa no quadro, mas depois 

ele não explicava, ia tomar café, fumar, ia lá pra fora e a gente que é 

aluno ficava sem saber o que fazer, né. Não tinha como responder às 

questões porque ele não explicava. Eu achei que ele tinha que sair. Ele 

era o tipo de professor que mexia com aluna na escola... Então... esse 

tipo... Ninguém gostava dele na escola. Todo mundo queria tirar, só 

que... a direção não tirou. Então, eu nunca gostei dele não. 

Pesquisador: por que que você acha que ele era assim? 

Estudante: não sei... Não sei... ele chegou lá na escola no meio do ano... 

o jeito dele, acho que deve ser assim, né... não se importa muito com a 

profissão dele, sei lá. 

 

Com exceção de uma das estudantes, todos afirmaram que tinham 

muitos amigos na escola fundamental. A maioria disse que tinham mais amigos 

na escola do que fora dela. O que eles mais faziam juntos era brincar e 

conversar na hora do recreio e jogar nas aulas de educação física. Em alguns 

casos, reuniam-se para realizar trabalhos de grupo para as matérias e para sair 

para lugares como lanchonete, sorveteria e parque de diversão. 

Afirmaram freqüentemente que o que mais gostavam de fazer junto com 

os amigos era conversar. Os assuntos eram variados e incluíam com destaque 

os acontecimentos do meio escolar. Um dos estudantes afirmou que gostava 

de estar junto com os colegas para “fazer bagunça” e paquerar as meninas. 

Outro deles disse que discussões e brigas aconteciam e que “faziam parte” das 

amizades, sendo vividas e superadas. 
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 Chama a atenção a fala de um dos estudantes que qualifica a relação 

que tinha com os colegas de “amizade saudável”. Segundo ele, essa amizade 

era diferente daquela que caracterizava os grupos de alunos ditos “rebeldes” e 

“vândalos”, que tinham uma imagem ruim dentro da escola. Era uma amizade 

“descontraída e jovem” sem entrar em conflito com as práticas e exigências 

escolares. 

A avaliação geral que os estudantes fizeram sobre o Ensino 

Fundamental apresentou algumas variações, mas também fortes elementos em 

comum. As respostas à questão “por que foi importante ter feito o Ensino 

Fundamental?” trouxeram dados para essa avaliação. Em geral, os estudantes 

disseram que o Ensino Fundamental foi importante pelo aprendizado, por ter 

proporcionado uma base de conhecimentos e por ter possibilitado a entrada no 

Ensino Médio. “É a base de tudo”, respondeu uma das estudantes.  “O próprio 

nome diz: é o fundamental”, disse outro dos entrevistados. A escola foi 

importante para aprender coisas novas, aprender a ler e a escrever, fornecer a 

preparação para entrar no Ensino Médio e para trabalhar e/ou cursar uma 

faculdade. 

Além disso, os estudantes destacaram que as coisas boas do Ensino 

Fundamental foram a convivência e a amizade com bons professores e bons 

colegas. Um dos alunos destacou a liberdade para expor suas opiniões e ser 

ouvido pelos profissionais da escola.  

Alguns disseram que a escola serviu para tomar consciência da 

importância dos estudos na vida das pessoas, para entender que o estudo 

deveria ser encarado não simplesmente como uma obrigação, mas como um 

caminho importante para a realização dos objetivos de vida e para a busca por 
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maior responsabilidade e liberdade. Esse “despertar” para a importância dos 

estudos foi vinculado por uma das estudantes às séries finais do Ensino 

Fundamental e por outra ao trabalho de bons professores que conversavam 

com os alunos, faziam-nos pensar no futuro e lhes transmitiam conselhos, 

como ilustram as falas abaixo: 

 

Pesquisador: o que que mudou, assim, na sua vida [por causa do Ensino 

Fundamental]? 

Estudante (sexo feminino, 14 anos): ah, eu era muito... eu não tinha 

interesse de estudar. Queria assim, só pra poder... Pra mim, estudar era 

uma obrigação. Aí depois eu descobri que estudar ia fazer parte do meu 

futuro. Aí foi que eu aprendi isso. 

Pesquisador: na escola fundamental... 

Estudante: isso. 

Pesquisador: o que que você acha que te fez, assim, perceber isso? 

Estudante: os professores. Nossa, eles conversavam com a gente 

demais. Com exceção de [do professor de] geografia. Eles conversavam 

com a gente... Isso me ajudou bastante. 

Pesquisador: aí conversar sobre o quê? Sobre o que eles conversavam 

com vocês? 

Estudante: era matéria... aí tinha uma... a professora de história, essa 

que eu tava te falando, ela dava matéria, uma aula de matéria e uma 

aula pra falar sobre nossa vida. A gente contava um pouco, ela contava 

um pouco da dela. Ela explicava como é que era a forma de vida. Aí eu 

fui aprendendo, crescendo. 
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Quando os estudantes falaram sobre os aspectos indesejáveis do que 

tinham vivido no Ensino Fundamental, concentraram-se também nas relações 

entre as pessoas. Citaram brigas entre colegas, desentendimentos com 

coordenadores e aulas com os maus professores, desinteressados pelo ensino 

e pelos alunos. 

Em suma, o Ensino Fundamental foi valorizado negativamente quando 

esteve associado a professores desinteressados, a desentendimentos e brigas. 

Foi valorizado positivamente quanto se relacionou à amizade, à participação, 

ao respeito pelo jeito de ser dos alunos, ao aprendizado e aos projetos de 

futuro. 

 

4.2.1.4.2. Expectativas com relação ao Ensino Médio 

Em consonância com as informações dos questionários, os estudantes 

afirmaram que o Ensino Médio deverá ser mais sério e mais difícil que o Ensino 

Fundamental. Têm a idéia de que esse nível seja uma nova etapa, com ensino 

mais profundo e interessante e com professores mais rígidos. Na fala de uma 

das alunas, o Ensino Fundamental é associado diretamente a brincadeiras, 

enquanto o Ensino Médio deverá ser sério. Todos os entrevistados tinham 

expectativas majoritariamente positivas com relação ao Ensino Médio. Se 

tomarmos por base os elementos valorizados em sua experiência prévia de 

escolarização, isso significa que esperavam boas oportunidades de fazer 

amigos, participar, aprender e preparar-se para o futuro. 

Todos os entrevistados declararam esperar que os professores (ou pelo 

menos a maioria dos professores) sejam bons, que expliquem bem as 
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matérias, que sejam amigos, interessados, dedicados e que dêem atenção aos 

estudantes. Outras expectativas foram as seguintes: fazer muitas amizades 

entre os colegas e também com professores, coordenadores e diretora; que os 

profissionais da escola não tratem mal os alunos, mas que sejam rígidos 

quando necessário e que os próprios alunos colaborem mais com a escola, 

sejam organizados e respeitem os professores e as regras. Uma das 

estudantes afirma esperar modificações no próprio comportamento: espera 

passar a perguntar ao professor tudo o que não entendeu. A idéia de tornar-se 

mais interessado e responsável é comum. Essa idéia é ilustrada pelas falas 

que se seguem: 

 

Estudante (sexo feminino, 14 anos): [...] assim, de quinta à sexta [séries] 

era de brincadeira, a gente gostava mais de brincar. Aí, agora, que eu tô 

indo pro Ensino Médio, acho que vai ser tudo mais diferente, que as 

coisas mudaram, os professores são mais rígidos. Aí, faz diferença. 

Estudante (sexo feminino, 15 anos): deixa eu ver... ah, eu acho que... sei 

lá, acho que a mente da gente assim muda um pouco. Acho que a 

diferença é na mente assim, no comportamento. Antes era tal, você e 

suas coisas, agora já vai pro primeiro ano, acho que já é mais 

responsabilidade, acho que isso que muda. 

 

Chama a atenção a fala de alguns que esperam muito incentivo ao 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Um deles declara esperar que 

haja muitas atividades extra-classe, como eventos, feiras, concursos, escola 
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aberta nos finais de semana, etc., iniciativas para combater a violência e retirar 

os jovens das ruas: 

 

Pesquisador: tem alguma coisa que você acha que foi legal nessa 

experiência que você teve lá nessas escolas [de Ensino Fundamental] e 

que você gostaria que fosse a mesma coisa aqui nessa escola? 

Estudante (sexo masculino, 14 anos): O incentivo aos alunos. Tinha 

bastante, assim, é... por causa da... da violência, eles gostavam, assim, 

de tá fazendo bastante projeto. É feira, é teatro... Teve inclusive... é... tá 

tendo uma campanha aí da... agora tá tendo todo ano, começou ano 

passado... uma campanha de reciclagem. [...] E incentivo ao ensino... é... 

tá fazendo teatro, essas coisa assim. E a prática de esporte, que eu acho 

muito importante também. [...] Igual tá tendo esse projeto agora “Escola 

Aberta”. E todo ano tem os jogos de Viana. Aí a escola fica treinando os 

alunos o ano todo. E já não fica... é... já tira bastante a... a maioria dos 

alunos da rua. Eles ficam menos sujeito à violência. Igual tá tendo agora 

no cotidiano das pessoas. 

 

Perguntamos aos estudantes quais eram as imagens que faziam da 

escola na qual entrariam em breve, enquanto cursavam as últimas séries do 

Ensino Fundamental. As respostas foram variadas, mas houve uma percepção 

freqüente de que seria um espaço grande, “legal”, bem equipado e organizado. 

Com base nos relatos dos estudantes, pode-se inferir que suas fontes de 

informação mais freqüentes sobre o Ensino Médio e sobre a escola participante 

tenham sido os professores do Ensino Fundamental e os colegas mais velhos, 



 142 

que já cursavam a educação secundária. O que essas pessoas lhes falaram 

contribuiu para gerar uma série de imagens: uma escola ampla e mais rígida, 

que exige mais atenção e responsabilidade e que preparará para o futuro 

profissional e/ou para a faculdade.  

 

Pesquisador: mas, assim, como que você imaginava que ia ser essa 

escola, antes de você botar o pé aqui dentro? O que que você pensava 

dela? 

Estudante (sexo feminino, 15 anos): sempre... a escola aqui sempre foi 

bem falada. Todo mundo fala da escola que é uma escola bem 

organizada, então, só tinha que pensar isso, né, que a escola era uma 

escola boa. Mas, já tinha entrado aqui dentro já, porque um amigo meu 

trabalhava aqui, então já tinha entrado aqui. Mas, sempre achei a escola 

assim um lugar muito bom, sempre ouvi bem dela. Todo mundo sempre 

falou que era uma escola boa, organizada. 

 

Um dos alunos relatou que estava apreensivo, pois nunca tinha ficado de 

recuperação e ouviu dizer que manter isso seria impossível no Ensino Médio. 

Encarava a passagem para esse novo nível de ensino como um reinício, 

sentindo-se como se sentiu no começo do Ensino Fundamental. Relata que 

ficou impressionado com o tamanho da escola e do pátio. 

Alguns estudantes disseram que tiveram medo de perder os amigos com 

quem conviveram tanto tempo no Ensino Fundamental. Outros enfatizaram a 
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expectativa e a oportunidade de “sair do bairro”6, conhecer novas pessoas e 

fazer novas amizades. 

Com relação às expectativas de divisão dos horários e dos espaços, 

todos os entrevistados achavam que passariam mais tempo nas salas de aula, 

pois é o local mais utilizado pelos professores e é o lugar onde se aprende. 

Alguns valorizaram positivamente essa expectativa, considerando o 

aprendizado das matérias como o mais importante na escola. Outros 

declararam esperar que espaços alternativos como a biblioteca, a sala de 

vídeo, a sala de informática, a quadra de esportes, etc., fossem mais 

aproveitados. Um dos estudantes disse que gostaria de usar mais a quadra de 

esportes porque lá ele se sente mais livre, mais à vontade e aprende a “soltar o 

espírito”. Outros alunos citaram a biblioteca (porque gostam de ler), a sala de 

informática (para realizar pesquisas na internet) e os laboratórios (para realizar 

experiências práticas). 

Um aspecto especialmente relevante dessa parte das entrevistas iniciais 

se refere à relação dos estudantes com as regras da escola. Como as 

entrevistas foram feitas ao longo das duas primeiras semanas de aula, os 

estudantes já tinham conhecimento de uma série de regras propostas pela 

escola participante. São regras como: os alunos não podem usar bonés e 

óculos escuros; não podem mascar chicletes durante as aulas; têm que vir de 

uniforme e de tênis; não podem ficar nos corredores da escola; não podem 

entrar depois do horário; as meninas não podem usar roupas curtas, 

“indecentes”, etc. 

                                                
6 Às vezes, o bairro de moradia não coincide com o bairro da escola. 
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Perguntamos de quais dessas regras eles se lembravam. Citaram mais 

freqüentemente as proibições relativas ao uso do boné, dos óculos e das 

roupas curtas femininas. Falaram também de outras regras relativas aos 

horários e ao respeito aos professores. Quando perguntávamos se 

concordavam com todas essas regras, os estudantes em princípio diziam que 

sim e que as regras eram importantes para evitar que a escola se 

desorganizasse. Entretanto, se insistíssemos mais um pouco nesse assunto, 

eles acabavam dizendo que discordavam de algumas das regras propostas e 

que tinham sugestões para retirar, acrescentar e/ou transformar determinadas 

normas. 

Para dar um exemplo: alguns estudantes questionaram a validade da 

proibição do uso do boné. Um deles se perguntou (com outras palavras): se faz 

sol e calor, por que não posso proteger o rosto com um boné? Uma outra 

aluna, que também discordou dessa regra, afirmou que o uso do boné é um 

desrespeito, querendo dizer que esse uso é considerado pela escola como um 

desrespeito. Em seguida, perguntou-se por que seria um desrespeito e 

concluiu: “não acho que seja um desrespeito”. Acreditamos que uma atenção 

especial deva ser dada a essa proibição, pois sabemos que o boné é um 

acessório de vestuário eminentemente associado aos jovens, à juventude. 

Pode ser que estejamos diante de uma proibição emblemática: “aqui na escola, 

não há espaço para seu jeito de se vestir”, o que se traduz em “não há espaço 

para seu jeito de ser”. 

Foram especialmente interessantes as respostas à questão “você acha 

que poderá participar da criação das regras da escola?”. Em um primeiro 

momento, alguns estudantes interpretaram erroneamente a questão e 
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responderam (com outras palavras): sim, nós vamos obedecer às regras. É 

razoável supor que essa confusão se deva aos modos de participação (ou 

simplesmente de submissão) propostos a eles em sua escolarização 

pregressa. Apresentamos um exemplo a seguir: 

 

Pesquisador: você acha que você poderia, de alguma forma...  você vai 

poder nessa escola, de alguma forma, participar da criação dessas 

regras, para a escola? 

Estudante (sexo feminino, 15 anos): ah, acho que eu vou. 

Pesquisador: como que seria isso? 

Estudante: ah, acho que respeitando elas, né, não deixando de... de... 

ultrapassar ninguém. 

Pesquisador: mas, você acha que você conseguiria... que você vai 

conseguir, na sua vida aqui nesta escola, criar algumas regras? Quer 

dizer, participar da criação dessas regras? 

Estudante: ah, eu acho que... eu acho que não. Criar, assim, eu acho 

que não. 

 

Quando insistimos na questão, enfatizando que se tratava da criação das 

normas junto com os profissionais da escola, alguns estudantes disseram que 

não acreditavam nessa possibilidade de participação e outros afirmaram não 

saber. Independentemente dessa resposta, ficou claro que alguns desejariam 

participar da escola dessa forma e outros não. Pôde-se vislumbrar diferentes 

posturas individuais frente aos processos de normatização escolar.  
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Uma das alunas, que achava que não teria possibilidades de participar 

da construção das regras, afirmou que os alunos não têm poder sobre a 

coordenação e sobre a direção da escola. Declarou acreditar que tal 

participação não seria bem vista pelos profissionais responsáveis pela direção. 

Entretanto, disse que gostaria de participar da criação das regras e que isso 

poderia ser feito juntando todos os alunos e conversando com a coordenação, 

para fazer valer também as suas opiniões. Algumas de suas falas são 

transcritas a seguir: 

 

Pesquisador: mas, você acha que você vai poder participar? Se você 

quisesse mudar alguma regra, tirar, como você sugeriu, né, algumas 

regras? Você acha que vai poder participar da criação das regras da 

escola? 

Estudante (sexo feminino, 14 anos): ah, não. Acho que não. Nem tirar. 

[...] A gente aqui parece que não tem poder sobre os diretores. Porque 

isso é em todas as escolas. Então, acho que vai ter a lei pra isso. 

Pesquisador: mas, você gostaria de participar? De fazer parte da criação 

dessas regras se você pudesse? 

Estudante: ah, gostaria. Sim, sim. 

Pesquisador: como que você acha que isso poderia ser feito? 

Estudante: ah, juntando todos os alunos, conversando com os diretores, 

com os coordenadores, pra falar, pra gente expor nossas opiniões 

também. 

Pesquisador: e como você acha que eles receberiam isso, assim? 
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Estudante: olha, eu acho que eles não vão aceitar não. Porque essa lei 

já vem de muitos anos. Eles não vão aceitar não. Mas a gente pode até 

tentar, né. 

 

Em alguns casos, os estudantes relataram experiências do Ensino 

Fundamental em que puderam participar ativamente da normatização escolar. 

Nesses casos e em alguns outros, sugeriram formas de efetivar a participação 

no Ensino Médio, que foram caracterizadas pela ênfase no coletivo, com união 

e organização dos estudantes. Dois dos entrevistados sugeriram que houvesse 

indicação ou eleição de representantes estudantis. Um deles acha que deveria 

haver um representante por sala, que se reportaria a um representante do 

conjunto de alunos da escola. Esse último seria responsável por dialogar 

diretamente com a coordenação e fazer valer as idéias e propostas dos 

estudantes. Essas idéias são expressas nas falas abaixo: 

 

Pesquisador: tem alguma coisa que você acha que poderia ser feita pra 

melhorar a escola? 

Estudante (sexo masculino, 14 anos): eu acho assim... se tivesse... 

poderia ter uma reunião, juntar como se fosse líderes estudantis. Fazer, 

como teve lá na escola, votação. Aí, tinha, pra cada turma, tinha uma 

pessoa que representava eles. [...] Aí ficava mais transparente os 

problemas dos alunos, passando pros diretores. Eu acho que isso seria 

legal pro desenvolvimento também. 

Pesquisador: você acha que você vai poder participar dessa melhora da 

escola? 
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Estudante: eu acho que se eu... Por exemplo, se tivesse essa votação 

pra... como se fossem as leis, as normas da escola, eu votaria pra ter um 

líder estudantil [...] por exemplo, um só dos primeiros anos, um só do 

segundo e um do terceiro. Se a diretora aceitasse, eu acho que eu me 

candidataria. E tá, assim, levando a ela os problemas dos alunos, 

alguma coisa assim, que os alunos tivessem necessidade. 

 

É importante reter que, apesar de os entrevistados não se mostrarem 

crentes na possibilidade de participar da formulação das regras, quase todos 

disseram que gostariam de ter essa possibilidade e/ou elaboraram ativamente 

sugestões para melhorar, ampliar, suprimir, transformar ou criar normas. 

Perguntamos também se eles teriam, no momento de entrada no Ensino 

Médio, sugestões para melhorar a escola. A maioria deles apresentou idéias, 

que variaram consideravelmente em consonância com certas formas 

imaginadas de implicação entre estudantes e escola. Por exemplo, dois dos 

entrevistados sugeriram melhorias físicas como: mais bancos no pátio, lugares 

mais numerosos nas arquibancadas da quadra coberta, construção de uma 

piscina e de uma sauna. Nesse caso, a idéia seria fazer acumular na escola as 

funções de um clube que pudesse garantir esporte e diversão.  

Entretanto, a maior parte das sugestões se concentrou em elementos 

referentes às relações humanas. Responderam que, para melhorar a escola, 

os alunos deveriam colaborar mais e ser mais disciplinados; a escola deveria 

promover atividades que capturassem o interesse dos alunos, como artes e 

esportes; os professores que tratam mal os alunos deveriam mudar de atitude 

assim como os alunos que “não querem saber de nada” e que desrespeitam os 
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professores; deveria haver mais professores para suprir adequadamente as 

necessidades de todas as matérias; deveria haver muitas atividades extra-

classe, que envolvessem os alunos e a comunidade mais ampla e deveriam ser 

implementados instrumentos de participação ativa dos estudantes na 

organização do espaço escolar. Com relação a esse último ponto, um dos 

estudantes disse que isso seria possível se os professores se envolvessem e 

conversassem com a coordenação. 

Para ajudar a melhorar a escola, a maioria dos estudantes disse que o 

que teriam a fazer seria basicamente obedecer às regras: “fazer a minha 

parte”. Dois estudantes disseram que uma maneira de ajudar seria trabalhar 

como representante estudantil, comunicando problemas e necessidades dos 

alunos (conforme uma das falas que transcrevemos acima). 

Buscamos saber também como os estudantes imaginavam que seria seu 

desempenho no primeiro ano de educação média. Uma das estudantes disse 

que não sabia se aprenderia tudo o que deveria. Uma outra afirmou que o 

desempenho seria o suficiente para passar de ano. Entretanto, a maioria deles 

disse acreditar que seu desempenho seria bom ou muito bom ou “o melhor da 

escola”, em um dos casos. Para explicar essa expectativa otimista, deram as 

seguintes justificativas (com outras palavras): espero ser um(a) bom(a) 

aluno(a) como sempre fui, espero estudar e não causar problemas para os 

professores, espero que os professores expliquem direito e que eu consiga 

aprender, espero prestar atenção e me esforçar ao máximo. 

Para melhorar ainda mais o desempenho, os estudantes disseram que 

teriam que estudar e se empenhar ainda mais, valorizando o esforço individual. 

Como possíveis obstáculos ao bom desempenho, citaram: misturar-se com 
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colegas bagunceiros; a insistência de alguns colegas que querem conversar 

em sala de aula; ter algum problema de ordem pessoal, psicológica ou familiar 

e ficar com dúvidas por vergonha de fazer perguntas aos professores. 

Em suma, poderíamos dizer, considerando o conjunto de estudantes 

entrevistados e a variedade das respostas, que as expectativas dirigidas ao 

Ensino Médio e à escola participante se caracterizaram, ao mesmo tempo, por 

certos graus de continuidade e de inovação. A “continuidade” se refere à 

crença na permanência de padrões escolares vividos no Ensino Fundamental: 

a permanência de um mesmo modo de distribuição dos espaços e tempos 

escolares e a presença hegemônica de tipos heterônomos de interação entre 

coordenação, professores e alunos, no que diz respeito às regras da escola. 

Esperam que continuem a ter oportunidades de fazer amigos, aprender e se 

preparar para o futuro. Já a “inovação” diz respeito às expectativas de que o 

Ensino Médio seja mais exigente, difícil e interessante e que os professores, 

em sua maioria, sejam mais rigorosos, sérios e ao mesmo tempo atenciosos e 

compreensivos. Em alguns casos, detectou-se a expectativa de que o Ensino 

Médio forneça mais possibilidades de participação ativa dos estudantes no 

cotidiano escolar e mais atividades extra-curriculares e extra-classe. 

 

4.2.1.4.3. Escola e família 

Em um primeiro momento, os estudantes entrevistados disseram que a 

escola é assunto freqüente em meio a suas famílias e que eles sempre 

conversam com seus pais sobre a escola. Partindo dessa afirmação, 

formulamos questões como: o que é que você diz a eles sobre a escola? 
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Quando e como vocês conversam? Esse tipo de questão permitiu encontrar 

algumas nuances na afirmativa que os estudantes formularam inicialmente. 

 Muitos deles acabaram por afirmar que tinham pouco tempo para 

conversar com os pais sobre a escola. As atividades profissionais dos pais e, 

algumas vezes, suas atividades de estudo foram citadas como os principais 

determinantes para essa falta de tempo. Essa “conversa com os pais” acabou 

sendo caracterizada como conversa com um dos pais: no caso, a mãe. O pai 

apareceu como figura distanciada, que não se envolve ou se envolve muito 

pouco com os assuntos escolares. Algumas vezes os estudantes relataram a 

presença da mãe na escola, para conhecer o espaço ou para saber a respeito 

do rendimento e do comportamento do filho. Essa presença foi caracterizada 

como escassa. Os pais dos estudantes entrevistados, de acordo com seus 

relatos, pareceram distantes do cotidiano escolar. 

A conversa muitas vezes não pareceu ser relatada propriamente como 

um diálogo, mas como um monólogo da mãe (ou da irmã, no caso de um dos 

estudantes) dirigido ao filho. A mãe conversa com o estudante, dando 

conselhos, instruindo sobre a importância da escola para o futuro, insistindo 

para que ele se esforce e cumpra todas as tarefas. Dois dos estudantes 

relataram que suas mães os ajudam a fazer os exercícios de casa. 

Perguntamos aos estudantes se estudar fazia diferença para eles e para 

suas famílias. Todos disseram que sim. A razão que apareceu com mais força, 

inicialmente, foi a necessidade de qualificação para o futuro profissional. 

Posteriormente, acrescentaram que ir à escola é importante para aprender a se 

comunicar com as pessoas, aprender coisas diferentes, “não ficar para trás”, 

saber ler e escrever, fazer amigos e “não ficar em casa sem fazer nada”. Para 
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as famílias, o estudo dos filhos faz diferença, pois possibilitará o acesso a um 

bom emprego, fonte de recursos que servirá para dar mais conforto aos pais no 

futuro. Os pais (especialmente a figura do pai, em dois casos) foram citados 

como fontes de comparação: eles pararam de estudar e, por isso, não 

conseguiram um bom emprego. 

Uma das estudantes declarou que estudar faz diferença, porque pode 

ensinar para suas irmãs mais novas e servir de exemplo para elas e para os 

próprios pais (que pararam de estudar). Uma outra disse que ir para escola é 

importante para dar um alívio aos pais: “sou muito chata, se eu ficar dentro de 

casa”. 

Alguns estudantes declararam que, caso tenham notas baixas, a reação 

dos pais não seria brigar, mas tentar entender o que aconteceu e tentar ajudar. 

Alguns outros disseram que a atitude dos pais envolveria brigas e castigos. Se 

tiverem notas boas, os pais parabenizariam, ficariam felizes e orgulhosos. Em 

alguns casos, premiariam os filhos com elogios e carinhos. 

Na maioria das vezes, os estudantes declararam que não têm regras 

para estudo dentro de casa: disseram que fazem as próprias regras. As regras 

que foram citadas se referiram à divisão de horários entre os estudos e as 

atividades domésticas e isso se restringiu às meninas. Todas as meninas 

disseram que ajudam nas tarefas de casa e/ou cuidam de irmãos mais novos. 

Uma das estudantes afirmou que essas tarefas a impedem de estudar em casa 

(“estudo só na escola”). 

 

4.2.1.4.4. Elementos de identidade e projetos de futuro 
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Até agora, em nosso relato de pesquisa, tratamos os estudantes 

entrevistados de forma inespecífica. Na parte final das entrevistas semi-

estruturadas, pedimos que eles falassem um pouco de si e dos seus planos 

para o futuro. Neste momento, podemos aproveitar esses dados para 

apresentar os estudantes de forma um pouco mais completa e pessoal. Para 

isso, utilizaremos nomes fictícios escolhidos ao acaso. São eles: Bruna, 

Denise, Larissa, Taís, Vanessa, Gabriel, Rodrigo, Sandro e André. Após uma 

breve apresentação de cada um, voltaremos à tentativa de descrever alguns 

padrões gerais presentes em seus discursos. 

Comecemos por Bruna. Ela mora com os pais e tem três irmãs mais 

novas, estudantes do Ensino Fundamental. Bruna se percebe como boa 

pessoa, que gosta de amizades, que valoriza certos limites (“tem hora pra 

tudo”), que está disposta a ajudar os outros, que gosta de dançar e de desfilar. 

Disse que faz parte de uma família de boas pessoas, embora o pai seja “um 

pouco nervoso”. Nos próximos dez anos, pretende se formar no ensino 

superior, ter uma boa profissão, estar casada com um bom esposo, ter bons 

filhos e ter uma casa. No que diz respeito à escolha profissional, citou 

enfermagem, “ser doutora”, ser psiquiatra. Quer trabalhar em algum hospital. 

Pensou nessas opções porque acha que tem um dom para cuidar de pessoas. 

Deu exemplos de situações em que teve que cuidar de uma irmã e de uma 

vizinha idosa. Para concretizar os planos de futuro, acha que tem que se 

formar, ser dedicada e gostar do que faz. 

Denise mora com os pais e tem quatro irmãos. Um deles ainda estuda. 

Os outros pararam depois do Ensino Médio e estão trabalhando. Denise disse 

que gosta de dançar, de ouvir música, de teatro, de ver televisão, de sair, de 
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viajar e de estudar. Percebe-se como aluna dedicada e estudiosa, com notas 

que não são excelentes, mas que são boas. Vê-se como boa aluna, que nunca 

foi alvo da “marcação” dos professores, que é comportada e que valoriza as 

regras da escola. Seus planos para os próximos dez anos são os seguintes: 

estar casada, com três filhos, formada em um curso superior e trabalhando 

com algo de que goste. Para “chegar lá” acha que tem que estudar e “correr 

atrás”. A profissão que mais lhe chama a atenção é a fisioterapia. Disse que 

sua mãe está fazendo esse curso. Além disso, sua mãe lhe disse que ela 

(Denise) faz boas massagens. 

Larissa mora com os pais e tem dois irmãos que também estão 

estudando. Declarou que se vê como pessoa quieta, que não fala muito e que, 

por isso, não tem muitas amizades. Gosta de estar sozinha, ler e pensar. Gosta 

de passear no shopping, no parque e na praia. Vê-se como pessoa amigável, 

mas costuma dizer que: “se pisar na bola comigo alguma vez, acabou. Eu sei 

ser legal, mas sei também ser ignorante”. Percebe-se como boa aluna, mas 

disse que os professores têm que procurar entendê-la e que tira notas na 

média. Seus planos para os próximos dez anos são ter um emprego, estar 

formada em curso superior, ser uma pessoa de bem. Quer estudar e trabalhar 

e acha que “vai ser corrido”. Quer ser cirurgiã plástica. Disse que uma vizinha 

tem essa profissão e que conversa com ela sobre seu trabalho. Para “chegar 

lá” acha que tem que fazer cursos e “conversar com as pessoas mais sábias” 

(citou a vizinha novamente). 

Taís mora com os pais e tem uma irmã de dois anos de idade. Nota-se, 

em sua fala, que é tratada de forma infantilizada pelos pais. Vê-se como 

“arteira”, bagunceira e “meio ignorante” às vezes. Percebe-se como estudante 
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que tem algumas dificuldades em aprender e que, dependendo das condições, 

não aprende, tira notas baixas e não passa de ano. Parece desconfiar de suas 

próprias capacidades. Disse que pode se desentender profundamente com 

certos professores e que acaba se prejudicando por causa disso, aprendendo 

menos. Vê-se como aluna “meio espoleta”, que gosta de conversar e de 

brincar, mas que valoriza a hora de prestar atenção e de estudar. Disse que 

geralmente tira notas boas, mas que pode tirar notas baixas. Seus planos para 

o futuro são ter um emprego de que goste e que seja suficiente para se 

sustentar, ter uma casa, ajudar os pais e, em especial, ajudar o pai a construir 

um segundo andar em sua casa. Para cumprir esses planos, acha que tem que 

estudar e se esforçar. Pensou em ser aeromoça, entrar para a Marinha para 

estudar e arranjar um emprego. Disse que é influenciada por um primo e por 

um colega que tentaram o mesmo caminho. 

Vanessa mora com os pais e tem um irmão que estuda no Ensino 

Fundamental. Vê-se como pessoa “um pouquinho estourada”, verdadeira e que 

gosta de ajudar os outros. Como aluna, pensa que não é muito estudiosa, mas 

disse que acha legal estudar. Disse que tira notas na média e que cumpre suas 

obrigações, mas que não é “tão interessada nas coisas” (não aparentou ser 

muito envolvida com os processos escolares). Nos próximos dez anos, quer 

casar-se, formar-se em uma faculdade e ter uma casa. A opção profissional 

que mais lhe chama a atenção é a educação física, porque gosta de exercícios 

físicos e de dança. 

Passemos aos meninos. Gabriel mora com a mãe, com o padrasto e 

com uma irmã. Essa irmã e um outro irmão fizeram o Ensino Médio e pararam 

de estudar. Gabriel se vê como uma pessoa “legal”, que tem facilidade de fazer 
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amizades. Acha que é um aluno esforçado, que se dedicará ainda mais no 

Ensino Médio. Tira notas na média, mas espera tirar notas melhores no Ensino 

Médio. Entretanto, considera que pode se envolver com bagunças em sala de 

aula, não prestar atenção nas matérias e ter dificuldades em passar de ano. 

Para o futuro, pensa em trabalhar, casar, ter filhos e ter uma casa. Gostaria de 

entrar no Cefetes (escola técnica federal) e ser técnico em eletrônica. Para 

cumprir esses planos, acha que tem que estudar muito e “correr atrás”, “seguir 

uma linha reta” (seguir os passos já estabelecidos para a mobilidade social). 

Está procurando estágio e pretende começar a trabalhar em um serviço que 

goste de fazer, pensando algum dia poder ser técnico em eletrônica. 

Rodrigo mora com os pais e com um irmão. Disse que o irmão “já 

terminou os estudo” e vai fazer faculdade particular. Sua família é, segundo ele, 

“bem de situação” e pode pagar esses estudos. Considera-se um bom aluno, 

que tira boas notas e que nunca deu trabalho aos professores. Seus planos 

para os próximos dez anos são ter um carro, fazer faculdade particular, 

trabalhar, ter uma casa e ter uma família. Os cursos superiores que lhe 

chamam a atenção são engenharia elétrica e engenharia mecânica. Para 

“chegar lá” acha que deve estudar bastante na escola e em casa e estudar pela 

internet. 

Sandro também mora com os pais. Tem seis irmãos. Todos eles 

concluíram o Ensino Médio e alguns fizeram faculdade. Vê-se como bom aluno, 

que tem facilidade para aprender e que gosta de participar das aulas. Disse 

que gostaria de ser representante estudantil. Acha que não faz mais do que a 

obrigação em se esforçar e fazer todos os exercícios por conta própria. Acha 

que o futuro vai ser bom, que vai estar formado em faculdade, que vai trabalhar 
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e se casar. Disse que quer ser pediatra. Acha que está “pegando jeito com 

criança”, porque tem vários sobrinhos e já aprendeu alguns cuidados infantis. 

Para chegar a esse objetivo, acha que tem que estudar muito para passar no 

vestibular da universidade federal. Senão, pensa em pagar uma faculdade 

particular. 

Concluindo as apresentações, chegamos ao André, que mora com a sua 

avó. Dentre os nove entrevistados, André chama a atenção pelo seu 

envolvimento com a escola. Considera que ser estudante é preparar-se para 

construir um grande futuro e para ser um bom cidadão, para evitar a 

intolerância, o racismo e a violência; é ser bem-vindo em todos os lugares e 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Vê-se como bom aluno, que 

tira notas boas e que deseja participar da organização da escola. Deu ênfase 

aos meios de participação dos alunos e da comunidade no cotidiano escolar e 

na produção de eventos extra-classe. Disse que quer ser amigo dos 

professores, que é prestativo, que se interessa pelas matérias, que gosta de 

“entender” por oposição a “decorar”. Admitiu que gosta de “fazer uma 

baguncinha” de vez em quando. Nos dez anos que se seguem, pretende se 

formar em uma faculdade e ter um bom trabalho, para poder se sustentar. 

Pensa em estabilizar-se financeiramente, para depois continuar estudando e 

“melhorando o currículo”, com vários cursos superiores. Pensou inicialmente 

em administração e contabilidade, em ser empresário, ter firmas e lojas. Para 

chegar a esses objetivos disse que tem que ter muito interesse e conhecer as 

pessoas certas, que facilitarão a entrada em um emprego e o aprendizado 

sobre ele. 
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Considerando as falas dos nove estudantes entrevistados, vimos que a 

escola se coloca como um aspecto central de suas vidas. Ser estudante é 

característica fundamental para definir-se no presente e para pensar no que se 

quer ser no futuro. Pudemos perceber que, no momento de entrada no Ensino 

Médio, certas maneiras de ser estudante já estão sedimentadas pela história 

pregressa de escolarização. Em sua maioria, os entrevistados se declararam 

bons alunos, estudiosos, dedicados e comportados.  

Vimos que o grau de envolvimento com as práticas escolares pode 

variar consideravelmente. Em sua maioria, entretanto, parecem definir-se como 

estudantes baseando-se em um modelo de aluno “tradicional”, que está ali para 

aprender, cumprir tarefas e cumprir ordens, preparando-se para um futuro 

promissor em que ocupará uma posição mais valorizada. Entretanto, como 

vimos no tópico anterior, todos eles elaboraram ativamente idéias e sugestões 

para suprimir, adicionar e/ou transformar regras da escola. Além disso, 

pudemos observar, principalmente nas falas de Sandro e André, uma vontade 

de se tornar um “estudante-protagonista”, que participa ativamente dos 

processos, eventos e normatizações escolares. 

Esperam que o Ensino Médio os prepare para um bom futuro e são 

otimistas com relação a ele. Com exceção de Taís e Gabriel, esperam 

declaradamente cursar o ensino superior. Querem ter um bom emprego, 

definido como aquele que dá retorno financeiro e prazer. Querem se casar, ter 

filhos, ter uma casa e outros bens. Para justificar a opção profissional, citaram 

freqüentemente relações com pessoas mais velhas que os levaram a escolher 

e a idealizar determinada profissão: um primo, um amigo, uma vizinha, a 
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própria mãe. Recorreram também mais ou menos claramente ao raciocínio do 

dom, da aptidão pessoal para o trabalho em questão. 

Os dados nos mostraram que o Ensino Médio é visto pelos estudantes 

iniciantes como “uma nova etapa”, mais difícil, séria e estreitamente ligada ao 

futuro. Essa percepção está associada a uma expectativa de transformação 

identitária: passar a ser um estudante mais sério, comprometido e dedicado e, 

ao mesmo tempo, passar a um novo nível de amadurecimento pessoal. No 

entanto, essa expectativa de transformação (com algumas exceções) não 

envolve a expectativa de participação na organização e na gestão do espaço 

escolar. Nesse sentido, muitos aspectos da organização do cotidiano da escola 

e da auto-definição como estudante são entendidos no registro de uma mera 

continuidade do Ensino Fundamental, como mais uma seqüência de passos 

pré-definidos, que devem anteceder a desejada inserção no trabalho formal. 

Inserção que é vista como um tipo de “começo verdadeiro da vida” e que mora, 

inevitavelmente, no futuro. 

 

4.2.2. Resultados da segunda coleta 

4.2.2.1. Questões discursivas da segunda coleta 

Para dar seqüência à apresentação dos resultados desta pesquisa, 

passaremos à descrição das respostas que os estudantes deram às questões 

discursivas aplicadas na segunda coleta de dados. Adotaremos os mesmos 

procedimentos de descrição que utilizamos com os dados da primeira coleta, 

utilizando o mesmo tipo de quadro demonstrativo de categorias. É importante 

reiterar algumas informações: o número de participantes da segunda coleta de 

dados é de setenta e sete estudantes, sendo que todos eles participaram 
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também da primeira coleta. Essa diminuição do número de participantes (cento 

e vinte no primeiro momento e setenta e sete no segundo) se deu por motivos 

alheios à pesquisa, detalhados no capítulo anterior. 

A intenção será comparar os resultados obtidos no segundo momento 

com aqueles referentes ao primeiro. Será possível observar que a maior parte 

dos temas se repetiu: os estudantes, em geral, forneceram respostas parecidas 

com as que tinham dado no início do ano. Utilizamos o teste de qui-quadrado 

em todas as questões que permitiram comparação direta. Verificamos que 

algumas respostas apresentaram diferenças estatísticas significativas, tanto em 

termos dos dois momentos de coleta quanto em termos de gênero (meninas X 

meninos).  

Indicaremos essas diferenças nas questões em que ocorreram. 

Marcaremos os temas, dentro dos quadros, com um asterisco (*), para indicar 

diferença estatisticamente relevante entre os dois momentos de coleta e com 

dois asteriscos (**) as respostas que apresentaram diferenças significativas 

quanto ao gênero. Destacaremos também as respostas novas, que os alunos 

só forneceram no segundo momento de coleta, com três asteriscos (***). 

A categorização mutuamente exclusiva foi feita nas seguintes questões: 

2, 2(a), 2(b), 3, 3(a), 5, 10, 11, 12, 13 e 15. Para as outras questões, pode ter 

havido respostas com referências a vários temas. Passemos aos quadros e às 

suas descrições. 

 

Figura 29. Questão 1: A escola possui salas de aula, corredores, pátios, 

biblioteca, quadra de esportes, sala de vídeo, etc. Quais espaços você tem 

usado mais? 
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Unidade de análise Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

Salas de aula 61 86% 
Quadra de esportes 37 48% 
Pátios 22 28% 
Corredores 21 27% 
Sala de vídeo 13 17% 
Biblioteca 12 15% 
Laboratórios 2 2% 
Total de citações 168  
 

Notamos que as salas de aula, a quadra de esportes, os pátios e os 

corredores, que são as estruturas físicas tradicionalmente mais associadas às 

escolas, foram os espaços mais citados pelos alunos. A sala de vídeo, a 

biblioteca e os laboratórios, freqüentemente identificados como espaços para 

“atividades inovadoras”, apareceram com menor representatividade. 

 

Figura 30. Questão 2: Você tem usado os espaços da escola da forma que 

gostaria? 

Tema Número de 
respostas 

 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Sim 47 61% 

 
Não 30 39% 

 
Total de respostas 77 100% 

 
 
 

Figura 31. Questão 2(a): Temos usado os espaços da forma que gostaríamos 

porque... 

Tema Número 
de 

Porcentagem 
aproximada 

(dos 47 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
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respostas participantes 
correspondentes) 

participantes) 

 
Temos condições de uso e 
sabemos aproveitar 

21 45% 27% 

 
Nesses espaços fazemos 
atividades das quais gostamos 

9 19% 12% 

 
Esses espaços são bons para 
estudar e aprender 

8 17% 10% 

 
Não responderam 5 11% 6% 

 
Outras respostas 4 8% 5% 

 
Total de respostas 77 100% 61% 
 
 

A maioria dos estudantes (cerca de 61% dos setenta e sete 

participantes) declarou que está usando os espaços escolares da forma como 

gostaria. Para justificar essa afirmação, os motivos mais citados 

corresponderam ao tema “temos condições de uso e sabemos aproveitar”. No 

conjunto de respostas incluídas nesse tema, alguns estudantes disseram que a 

escola é bem equipada, que a coordenação é boa e que os horários são bem 

divididos, permitindo o uso dos diferentes espaços. Alguns afirmaram que 

sabem aproveitar os espaços escolares e que os professores trabalham 

usando diversos recursos. São exemplos: “bom, eu posso ir à biblioteca, ir ao 

pátio e muito mais”; “porque, sempre que pode, estamos usando a quadra e a 

sala de vídeo e os outros espaços também”; “porque tem algumas escolas que 

não têm esses espaços”. 

Outras respostas foram incluídas nos temas “nesses espaços fazemos 

atividades das quais gostamos” e “esses espaços são bons para estudar e 

aprender”. O primeiro foi caracterizado pelo destaque às atividades de jogar 
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bola, brincar e conversar com os amigos e associou-se principalmente à 

quadra de esportes e ao pátio. O segundo caracterizou-se por afirmações do 

tipo “aprendo a matéria, sinto-me confortável para estudar” e associou-se 

principalmente às salas de aula. 

Dois estudantes, que afirmaram que usam os espaços como gostariam, 

fizeram ressalvas: “tudo que preciso está ao meu alcance e a escola me 

fornece muito bem, menos a biblioteca”; “porque isso me faz bem, mas gostaria 

de ir ao laboratório e à sala de computação que eles ainda não abriram”. 

Entretanto, a percepção dominante nesse grupo de respostas é que a escola é 

bem equipada e os espaços estão sendo aproveitados. 

 

Figura 32. Questão 2(b): Não temos usado os espaços da forma como 

gostaríamos porque... 

Tema Número 
de 

respostas 

Porcentagem 
aproximada 

(dos 30 
participantes 

correspondentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
O uso dos espaços acadêmicos é 
restrito e faltam equipamentos 

19 63% 25% 

 
As regras da escola não permitem 6 20% 8% 

 
Gostaríamos de ter mais esportes 
e lazer 

5 17% 6% 

 
Total de respostas 30 100% 39% 

 
 

Cerca de 39% dos estudantes consideraram que não estão usando os 

espaços escolares da forma como gostariam. Para justificar essa afirmação, 

disseram principalmente que o uso dos espaços acadêmicos é restrito e faltam 

equipamentos.  
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 Esse primeiro tema incluiu respostas com os seguintes elementos: a 

sala de informática não tem computadores suficientes nem acesso à internet; 

os horários para ir à biblioteca são restritos e faltam livros; faltam recursos aos 

laboratórios; a sala de vídeo quase não é utilizada; as aulas poderiam ser 

diferentes, poderiam acontecer mais fora da sala de aula e poderiam ser “mais 

práticas”. São exemplos de respostas desse tipo: “porque a diretora não deixa 

os alunos usarem a biblioteca, na hora do recreio, aula vaga...”; “para usar o 

laboratório de química, falta equipamento e no de informática falta Internet. 

Assim não dá”; “na minha opinião, deveríamos usar mais o pátio da escola para 

aulas diferentes”. 

Alguns estudantes disseram que não estão utilizando os espaços como 

gostariam por causa das regras da escola. Um deles afirmou “não temos 

liberdade”. Outros disseram que gostariam de ter mais esporte e lazer, com 

destaque para o aproveitamento da quadra de esportes. Reclamaram do uso 

restrito da quadra e sugeriram que ela estivesse disponível em horários de aula 

vaga. 

 

Figura 33. Questão 3: Os professores são: 

Tema Número de 
respostas 

 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Iguais aos que conheci no Ensino 
Fundamental 

12 16% 

 
Diferentes dos que conheci no Ensino 
Fundamental 

65 84% 

 
Total de respostas 77 100% 
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Figura 34. Questão 3(a): Os professores são iguais aos do Ensino 

Fundamental porque... 

Tema Número 
de 

respostas 

Porcentagem 
aproximada 

(dos 12 
participantes 

correspondentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Alguns são bons e outros são 
ruins 

4 33% 5% 

 
São bons professores 3 25% 4% 

 
Querem ensinar 3 25% 4% 

 
Outras respostas 2 17% 2% 

 
Total de respostas 12 100% 16% 

 
 

Somente doze estudantes (cerca de 16%) afirmaram que seus 

professores são iguais aos do Ensino Fundamental. Quatro deles disseram que 

é porque no Ensino Médio, assim como no Ensino Fundamental, há 

professores que são bons (legais e divertidos) e outros que são ruins (chatos e 

que “não estão nem aí” para os alunos). 

Três estudantes, todas do sexo feminino, disseram que os professores 

são iguais porque são bons. Utilizaram os seguintes qualificativos: explicam 

bem, têm paciência, têm pulso firme, são bem capacitados e querem ensinar 

melhor. Outros três estudantes disseram simplesmente que são iguais porque 

querem ensinar e não admitem bagunça. 

 

Figura 35. Questão 3(b): Os professores são diferentes dos do Ensino 

Fundamental porque... 
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Tema Número 
de 

respostas 
(citações 

não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 

(dos 65 
participantes 

correspondentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Porque são melhores (*) 25 38% 32% 
 
Porque são mais exigentes e 
rígidos 

18 28% 23% 

 
Porque têm modos diferentes de 
agir e de ensinar (*) 

10 15% 13% 

 
Porque são piores (***) 8 12% 10% 

 
Porque uns são melhores e outros 
piores 

3 5% 4% 

 
Outras respostas 6 9% 8% 

 
Total de citações 70   
 
 

A grande maioria dos estudantes (cerca de 84%) declarou que os seus 

professores do Ensino Médio são diferentes daqueles que tiveram no Ensino 

Fundamental.  

A justificativa citada por cerca de 38% desses estudantes foi a de que os 

professores são melhores: são mais legais, mais experientes, mais educados, 

mais liberais, mais compreensivos, mais claros com o programa de ensino, 

explicam melhor, ajudam no que for preciso, conferem responsabilidades (“são 

mais adultos com a gente”), se relacionam melhor com os jovens, usam 

maneiras diferentes de ensinar, são mais qualificados e têm interesse em 

preparar os alunos para o futuro profissional. A porcentagem de estudantes 

que citou esse tema é maior no segundo momento de coleta e verificamos, 

pelo teste de qui-quadrado, que essa diferença é estatisticamente significativa. 
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Os estudantes também disseram freqüentemente que os professores 

são diferentes porque são mais exigentes e mais rígidos: passam mais provas 

e exercícios, exigem mais concentração e mais disciplina, são mais sérios, 

cobram mais as atividades e conferem responsabilidades aos alunos. “Eles são 

mais rígidos e não estão de brincadeira com os alunos como eu ou outros” – 

respondeu um dos alunos. Às vezes, essa característica tomou um valor 

negativo como em: “eles cobram muita coisa e nem querem saber se já tem 

outros trabalhos marcados”. Outras vezes, foi complementada por um valor 

positivo: “os de agora pegam mais no nosso pé, mas é para o nosso bem”. De 

qualquer maneira, muitas respostas pareceram traduzir a impressão de que os 

professores do Ensino Médio são mais impessoais. 

Essa impressão apareceu com clareza em respostas que citaram o tema 

“são diferentes porque são piores”. Esse tema surgiu em respostas de 12% dos 

participantes e veio à tona somente no segundo momento de coleta de dados. 

São alguns exemplos: “os professores do Ensino Fundamental eram mais 

brincalhões com todos e os de Ensino Médio têm a cara mais fechada com os 

alunos”; “porque eles não ligam se você está aprendendo ou não, o negócio 

deles é dar aula”; “os do Ensino Fundamental, além de professores eram 

amigos”. As respostas incluídas nesse tema trouxeram ainda os seguintes 

conteúdos: [os professores do Ensino Médio] não se importam com o 

aprendizado dos alunos, não aproveitam o tempo da aula, não são capazes de 

ensinar. 

Outros estudantes responderam que os professores são diferentes, 

dizendo simplesmente que a forma de ensinar, de passar deveres, de avaliar e 

o jeito de agir são diferentes. Essas respostas não deixaram claros os valores 
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associados a essa percepção. Pelo teste de qui-quadrado, a porcentagem de 

estudantes que citou esse tema é significativamente menor no segundo 

momento de coleta. Ou seja, diminuiu de maneira expressiva o número de 

alunos que não qualificou sua percepção sobre os professores. 

 

Figura 36. Questão 4: De uma forma geral, quais são as características dos 

professores? 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Bons, legais e competentes 40 52% 

 
Às vezes bons, às vezes ruins (**) 18 23% 

 
Exigentes e sérios 17 22% 

 
Ruins, chatos e incompetentes 7 9% 

 
Outras respostas 8 10% 

 
Total de citações 90  

 
 

Cerca de metade dos estudantes (aproximadamente 52%) respondeu 

que seus professores, em geral, são bons, “legais” e competentes. Utilizaram 

os seguintes qualificativos: “legais”, brincalhões, atenciosos, competentes, 

simpáticos, sinceros, importantes, determinados, explicam bem e brincam na 

hora certa. Temos exemplos em: [os professores são] “legais e explicam tudo 

de uma maneira fácil de entender”; “bons mestres (educadores) com muita 

força pra nos ensinar”; “divertidos, gostam de interagir com a turma”.  

Aproximadamente 23% dos estudantes citaram o tema “os professores 

são às vezes bons e às vezes ruins” e as meninas recorreram 
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significativamente mais a essa idéia do que os meninos. Em algumas dessas 

respostas, os professores (em geral) podem assumir ora características 

positivas e ora negativas. Temos como exemplo: “bons até um certo ponto, 

mas quando estão de mau humor descontam tudo nos alunos”. Entretanto, a 

maior parte dessas respostas considera dois grupos de professores: uns que 

são bons (legais, competentes, etc.) e outros que são ruins (chatos, 

incompetentes, sem personalidade, etc.). São exemplos: “simpáticos, alguns 

chatos e não medem as palavras de expressão”; “alguns são legais, explicam 

matéria e outros não”.  

O tema “os professores são exigentes e sérios” também apareceu com 

destaque, sendo citado em respostas de 22% dos participantes. 

Somente sete respostas fizeram referência ao tema “os professores são 

ruins, chatos e incompetentes”. Dentre essas respostas, destacaram-se as 

seguintes: [os professores são] “mandões e chatos”; “são chatos, ainda mais 

um que na aula dá umas explicações que dá sono”; “são só professores. 

Querem receber seus salários”. Percebemos que o autoritarismo, a monotonia 

e o descompromisso foram os alvos de reclamação.  

 

Figura 37. Questão 5: O que você acha dos seus colegas? 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Os colegas são “legais” (*) 37 48% 

 
Alguns são legais e outros são chatos (*) 30 39% 

 
São maus colegas 5 6% 

 
Outras respostas 5 6% 
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Total de respostas 77 100% 

 
 

Grande parte dos estudantes citou unicamente características positivas 

para qualificar os colegas: [são] legais, amigos, gente-boa, divertidos, alegres, 

leais, “posso contar com eles para tirar dúvidas em dias de prova”, etc. Alguns 

outros adjetivos como “bagunceiros” e “um pouco doidos” apareceram, de vez 

em quando, misturados a essas características positivas. Os adjetivos “legal” e 

“legais” foram os mais usados e apareceram em vinte e duas respostas 

associadas a esse tema. Entretanto, verificou-se que a porcentagem de 

estudantes que citaram esse tema, no segundo momento, é significativamente 

menor que a porcentagem do início do ano. 

Por outro lado, cresceu de maneira significativa, em comparação à 

primeira coleta, a parcela dos estudantes que considerou dois grupos de 

colegas, uns com características desejáveis (são “legais”) e outros com 

características indesejáveis (são insuportáveis, falsos, chatos, que vivem 

implicando com os outros, etc.). Essas características indesejáveis podem 

incluir qualidades consideradas inadequadas para a escola, como 

“desinteressados” e “bagunceiros”. São exemplos: “depende, tem colegas de 

vários tipos. Uns são legais, outros insuportáveis” e “eles são bem legais 

apesar de alguns serem meio desinteresados”. Uma das respostas chama a 

atenção por citar o envolvimento com drogas: [os colegas são] “legais, fora os 

maconheiros”. 

Poucas respostas citaram características unicamente negativas. São 

exemplos: “infantis, já no EM [Ensino Médio] e com umas brincadeiras bobas, 

muito idiotas [...]” e “a maioria egoístas só pensam no seu próprio umbigo 
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desrespeitam colegas professores e até a diretora”. A referência a colegas que 

são “infantis” (ou adjetivos associados) apareceu quatro vezes e somente nas 

respostas das meninas. Os qualificativos utilizados foram: infantis, “muito 

bagunceiros e crianças” e “bobos demais”. 

 

Figura 38. Questão 6: Os conteúdos das matérias que você tem aprendido na 

escola servirão para... 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Para o futuro, faculdade e trabalho 56 72% 

 
Para aprender, para conhecer 22 28% 

 
Para o dia-a-dia 8 10% 

 
Para nada (***) 2 2% 

 
Não sei 1 1% 

 
Outras respostas 3 4% 

 
Total de citações 92  

 
 

A grande maioria das respostas citou elementos relacionados ao futuro. 

Ganharam destaque as referências a entrar em uma faculdade e a conseguir 

um bom trabalho (e/ou passar em um concurso). Outros usos futuros também 

foram citados: [as matérias servirão para] fazer cursinho, estágio, prova do 

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), prova da escola técnica, construir 

uma família e ensinar aos filhos. 

Uma parcela das respostas indicou que os conteúdos das matérias 

servirão para aprender, para ter mais conhecimento. A maior parte dessas 
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respostas foi do tipo: “servirão para aprender mais”. Entretanto, esse tema 

incluiu também respostas mais detalhadas, que enfatizam usos mais diretos no 

dia-a-dia. Alguns estudantes consideraram a importância de refletir sobre o 

meio natural e social, como nos exemplos: “aprender a conhecer a história do 

mundo e a sociedade de forma diferente” e “refletir nos acontecimentos da vida 

e aprender o que está acontecendo”. Uma das alunas enfocou a importância da 

informação: “[os conteúdos das matérias servirão para] crescer um pouco, pois 

o conhecimento conta muito, [...] uma pessoa informada é o que importa. 

Serviu para não ficar ‘voando’ em alguns assuntos”. A resposta de um dos 

meninos enfatizou uma habilidade de uso cotidiano: “eu me aprimorar na vida 

em algumas coisas como somar contas de luz, água etc.”. 

Dois estudantes afirmaram que os conteúdos das matérias de nada 

servirão e esse é um tipo de resposta que apareceu somente no segundo 

momento de coleta. 

 

Figura 39. Questão 7: O que você tem gostado mais na escola? 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Das pessoas, colegas e professores (*) 27 35% 

 
Das aulas e do aprendizado 21 27% 

 
De usar os espaços físicos da escola 19 25% 

 
De tudo 11 14% 

 
De nada (*) 7 9% 

 
Do grupo de dança (***) 2 2% 

 
Total de citações 87  
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À questão “o que você tem gostado mais na escola?”, os estudantes 

responderam principalmente: dos colegas e professores, das aulas e do 

aprendizado e de usar os espaços físicos da escola. 

Os estudantes disseram que gostam mais dos amigos, de conversar 

com os colegas, de conhecer pessoas novas (a diretora, os coordenadores e 

as pedagogas também foram citados, mas em menor número). Temos um 

exemplo em: [gosto mais] “dos professores, dos meus amigos, e de estar 

estudando aqui com pessoas legais”. Duas meninas disseram que têm 

preferência pelos colegas do sexo oposto. Três meninos também afirmaram 

essa preferência, com respostas do tipo: “[...] gostei mais das meninas bonitas 

que conheci”. Como no início do ano, as pessoas da escola ganharam 

destaque, principalmente os colegas e professores. Entretanto, a porcentagem 

de referências a esse tema é significativamente menor no segundo momento 

de coleta. 

As aulas e o aprendizado também foram bastante citados pelos 

estudantes. Disseram que gostam mais das aulas, das matérias, do jeito de 

trabalhar e da vontade de ensinar dos professores e também da disciplina e do 

silêncio em sala de aula. Uma das meninas reavaliou sua expectativa com 

relação às matérias: “[gosto mais de] ter conhecido mais pessoas novas, e 

também as matérias que não são aquele bicho de sete cabeças que eu 

pensava”. 

Com relação ao uso dos espaços físicos da escola, ganhou destaque 

“jogar bola” e fazer aulas de educação física na quadra de esportes. Outras 
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atividades citadas foram: ler e conversar com pessoas na biblioteca, usar a 

sala de vídeo e ir à sala de informática. 

Duas meninas afirmaram que o que mais gostam na escola é o grupo de 

dança do qual participam: “o grupo de dança é muito legal e distrai muito, eu 

até me animo de vir para escola”. Essas foram respostas que apareceram 

somente na segunda coleta.  

Onze estudantes disseram que gostam de tudo, como em: “gosto de 

tudo não tenho o que reclamar” e “gosto de tudo nossa escola é bem legal (um 

pouco desorganizada) mas me faz vir a escola”.  

Sete afirmaram não gostar do que quer que seja na escola. São 

exemplos: “nada, pois pra falar a verdade a escola hoje em dia está um horror!” 

e “a hora de ir embora porque o tempo que fico aqui e inútil, pois os meus 

professores só brincam”. A porcentagem de respostas desse tipo foi 

significativamente maior na segunda coleta. 

 

Figura 40. Questão 8: O que você tem gostado menos na escola? 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
De professores e colegas “chatos”, das 
bagunças e implicâncias 

36 47% 

 
Do uso ou falta de uso de certos espaços 
físicos 

14 18% 

 
Das aulas “chatas” 12 15% 

 
De nada 12 15% 

 
De certas regras da escola 5 6% 

 
De tudo 2 2% 
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Total de citações 81  

 
 

Com relação a essa questão, não se encontraram diferenças 

significativas entre os dois momentos de coleta. Ao se depararem com a 

pergunta “o que você tem gostado menos na escola?”, os estudantes 

responderam principalmente: de professores e colegas “chatos”, das bagunças 

e implicâncias. As relações com as pessoas na escola ganharam destaque. Os 

estudantes citaram certos professores, que são antipáticos e que explicam mal; 

certos alunos, que são implicantes e bagunceiros e o excesso de rigidez da 

coordenadora e da diretora. Temos um exemplo em: “[tenho gostado menos] 

daqueles professores que chegam na sala de aula e não falam nem boa tarde 

e chegam passando matéria” e “a coordenadora e a diretora, elas são muito 

rígidas”. 

Cerca de 18% dos estudantes incluíram, em suas respostas, 

reclamações do uso ou da falta de uso de certos espaços físicos da escola. 

Incluímos aqui o uso da quadra de esportes nas aulas de educação física. 

Algumas meninas disseram que o que menos gostam é essa matéria em 

específico. Enquanto isso, alguns meninos declararam que o que menos 

gostam é não poder usar a quadra de esportes em horários vagos. Quatro 

estudantes reclamaram da falta de uso da sala de informática, como em: 

“[tenho gostado menos] da sala de informática que está fechada desde o 

começo do ano”. Citaram também o calor das salas de aula e a falta de acesso 

aos laboratórios. 

As aulas classificadas freqüentemente como “chatas” também figuraram 

como resposta a essa questão. Os estudantes citaram aulas em geral ou certas 
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matérias em específico. Nesse último caso, freqüentemente associaram o fato 

de não gostar de uma matéria ao fato de desaprovar o respectivo professor. 

Doze estudantes formularam respostas como “não tenho nada do que 

reclamar” e “na minha opinião, a escola é ótima não tem defeito nenhum por 

isso gosto de tudo”. Em contrapartida, dois deles disseram: “[não tenho 

gostado] de tudo”.  

Somente cinco estudantes reclamaram de regras da escola ou de 

formas de organização escolar como: não poder adiantar aula quando falta 

professor, não poder usar boné ou chupar bala. Reclamaram também da hora 

da entrada e dos poucos minutos do recreio. 

 

Figura 41. Questão 9: Por que você vem todo dia à escola? 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Para estudar e aprender 42 54% 

 
Por causa do futuro: faculdade, trabalho e 
ser alguém na vida 

37 48% 

 
Porque eu gosto de estudar 8 10% 

 
Porque eu sou obrigado a vir 8 10% 

 
Para ver os amigos, conversar e fazer 
bagunça (***) 

4 5% 

 
Para não ficar em casa (***) 2 2% 

 
Total de citações 101  

 
 

Como resposta a essa questão, o maior número de citações foi dirigido 

ao tema “para estudar e aprender”. O tema “por causa do futuro: faculdade, 
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trabalho e ser alguém na vida” também recebeu número expressivo de 

citações. Não foram encontradas diferenças significativas se compararmos as 

porcentagens às do primeiro momento de coleta. Entretanto, é importante notar 

que a diferença entre meninos e meninas, relativa ao segundo tema (“por 

causa do futuro”), foi significativa no início do ano e deixou de sê-lo na segunda 

coleta. 

Com relação ao primeiro tema, os estudantes disseram que vão à escola 

principalmente para conhecer coisas novas e aprender cada dia mais sobre as 

matérias. Citaram também: ficar mais inteligente e tirar boas notas. O maior 

número de respostas foi do tipo: “para aprender mais”. Houve, entretanto, 

respostas mais detalhadas que relacionaram esse tema ao futuro, como em: 

“para aprender, concluir os meus estudos, fazer uma faculdade, ter um bom 

emprego, e me dar bem na vida”. 

Os estudantes falaram em ter um bom futuro, ter um bom emprego, 

vencer na vida. A expressão “para ser alguém na vida” foi utilizada dez vezes. 

Também citaram: ajudar os pais e construir uma família. Eis alguns exemplos 

de respostas associadas a esse tema: “porque quero ser alguém na vida, 

aprendo para ser um grande empresário, advogado, etc.”; “para chegar no meu 

maior objetivo, sonho a faculdade” e “porque eu preciso chegar a algum lugar 

na vida não quero ser uma faxineira”. 

Respostas do tipo “venho porque gosto de estudar” apareceram oito 

vezes, como por exemplo em: “porque eu gosto de estudar e eu penso no meu 

futuro, vou estudar bastante para ter um bom emprego”. Esse foi o mesmo 

número de citações relacionadas ao tema “venho porque sou obrigado”, que 
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apareceu em frases do tipo: “porque meus pais mandam” e “porque minha mãe 

obriga a vir para que um dia eu possa ser alguém na vida”. 

Em quatro respostas, ir à escola se associa a atividades recreativas 

como ver os amigos, conversar e fazer bagunça. Eis duas delas: “porque eu 

gosto de aprender, gosto de conhecer gente, conhecer a escola e faço muitos 

amigos” e “para aprender, fazer bagunça, pra ver os amigos”. Duas respostas 

foram do tipo “para não ficar em casa”. Esses dois últimos temas apareceram 

unicamente na segunda coleta. 

 

Figura 42. Questão 10: Como acha que tem sido seu desempenho na escola 

até agora? 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Bom, muito bom, ótimo 38 49% 

 
Mais ou menos, razoável, médio 27 35% 

 
Ruim, péssimo 5 6% 

 
Variou ao longo do ano (***) 4 5% 

 
Outras respostas 3 4% 

 
Total de respostas 77 100% 

 
 
 

Figura 43. Questão 11: “Como acha que será seu desempenho na escola 

considerando este ano todo?” 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 
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Bom, muito bom, ótimo (*) 49 64% 
 

Mais ou menos, razoável, médio (*) 11 14% 
 

Ruim, péssimo 7 9% 
 

Não sei 6 8% 
 

Outras respostas 4 5% 
 

Total de respostas 77 100% 
 

 

As respostas à questão 11, “como acha que será seu desempenho na 

escola considerando este ano todo?”, se concentraram nos dois primeiros 

temas: “bom, muito bom, ótimo” e “mais ou menos, razoável, médio”. Há 

diferenças relevantes com relação às respostas dadas no início do ano. Na 

segunda coleta, o número de estudantes que considerou que seu desempenho 

seria “muito bom” ou “ótimo” foi significativamente menor. Inversamente, o 

número daqueles que consideravam que seu desempenho seria “razoável” foi 

significativamente maior. 

Como no primeiro momento de coleta, algumas respostas deixaram 

entrever que o desempenho, em geral, foi entendido como desempenho 

acadêmico (tirar boas notas, passar de ano, não ter reclamações de 

professores, não ficar de recuperação). Apenas uma resposta, incluída em 

“outras”, deixou clara uma interpretação alternativa sobre o sentido de 

desempenho: “tenho me ‘soltado’ mais, deixado a timidez para trás”. 

Para responder à questão 10, quatro estudantes declararam que o 

desempenho variou ao longo do ano, como em: “bom, no começo do ano, 

consegui me superar, mas este bimestre está me quebrando, pois não sei 

nada...” e “bom, melhorou muito, porque eu só queria fazer bagunça e só 
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sentava no fundo da sala, quando eu passei a sentar na frente minha nota 

melhorou”. 

 

Figura 44. Questão 12: Em geral, os professores pensam que eu sou um aluno 

com as seguintes características 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Sou visto como bom aluno 43 56% 

 
Sou visto como “bom aluno, mas com 
algumas dificuldades” ou como aluno regular 

15 19% 

 
Sou visto como “bagunceiro”, 
desinteressado 

12 15% 

 
Não sei 3 4% 

 
Não respondeu 2 2% 

 
Outras respostas 2 2% 

 
Total de respostas 77 100% 

 
 

Como no início do ano, os estudantes, em sua maior parte, disseram 

que são vistos como bons alunos, que acumulam características adequadas à 

escola tais como: estudioso(a), quieto(a), responsável, inteligente, atencioso(a), 

exemplar, legal, esforçado(a), simpático(a), educado(a), determinado(a), 

interessada, desenvolvida, que tira boas notas, amiga, com bom 

comportamento e que não dá problemas. Em sete respostas, os estudantes 

citaram com destaque alguns desses qualificativos, mas mencionaram ao 

mesmo tempo que “falam muito”, como nos seguintes exemplos: “boa amiga, 
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quieta, às vezes falo muito, enfim sou uma excelente aluna” e “estudioso, 

inteligente, atencioso ( falo demais em sala de aula)”. 

  Em cerca de 19% das respostas, os estudantes afirmaram que são 

vistos como bons alunos, mas com algumas dificuldades ou como alunos 

regulares. Em alguns casos disseram que são bons alunos, apesar de algumas 

notas baixas e de dificuldades em algumas matérias. Em outros casos, 

disseram alternar características “positivas” e “negativas”: às vezes “chato”, às 

vezes inteligente; esforçado e às vezes um pouco preguiçoso, etc. São 

respostas relacionadas a esse tema: “esforçado, brincalhão, às vezes um 

pouco preguiçoso” e “esforçada apesar de às vezes dar um vacilo, mas corro 

atrás depois”. 

Aproximadamente 15% dos estudantes disseram que são vistos como 

maus alunos, como “bagunceiros” e/ou desinteressados. Os qualificativos 

utilizados nesse tipo de resposta foram os seguintes: bagunceiro(a), inquieto, 

desatento(a), faladeira, meio doida, meio abusada, respondona, 

desinteressado, que atrapalha a sala de aula, que falta muito, preguiçoso, mal-

criado e que não quer nada com nada. Considerando os temas relacionados a 

essa questão, nenhuma diferença significativa foi notada na comparação dos 

dois momentos de coleta. 

 

Figura 45. Questão 13: Em geral, os professores pensam que nós, jovens 

desta escola, somos alunos com as seguintes características 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Maus alunos, bagunceiros e 
desinteressados 

33 43% 
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Alguns são bons, outros são maus alunos (*) 22 28% 

 
Bons alunos, que têm potencial 14 18% 

 
Não sei 3 4% 

 
Não respondeu 3 4% 

 
Outras respostas 2 2% 

 
Total de respostas 77 100% 

 
 

A maior parte das respostas a essa questão concentrou-se no tema: os 

jovens, em geral, são vistos como maus alunos, bagunceiros e 

desinteressados. Foram utilizados outros qualificativos que se aproximaram de 

“bagunceiros”, como: desorganizados, vândalos, doidos, rebeldes, terríveis. 

Outros, ainda, aproximaram-se de “desinteressados”, como: preguiçosos, a 

toas, irresponsáveis e que não querem nada com nada. A caracterização dos 

maus alunos também incluiu: teimosos, sem respeito, sem educação, 

arrogantes, infantis, burros, incapazes e presunçosos. Eis alguns exemplos de 

respostas associadas a esse tema: “burros e incapazes”; “desorganizados, 

doidos que só sabem estragar a escola e sem respeito”; “que nós desistimos 

rápido dos nossos sonhos ou objetivos”; “não queremos nada com nada e que 

estamos na escola só porque não temos o que fazer em casa”; “um bando de 

crianças” e “tudo de mal”. 

Uma boa parcela das respostas afirmou a idéia de que alguns 

estudantes são vistos como bons e outros como maus alunos. Esse raciocínio 

foi significativamente mais representativo na segunda coleta. Alguns seriam 

inteligentes, estudiosos e quietos, enquanto outros seriam bagunceiros (sendo 
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esse o adjetivo mais utilizado). São exemplos: “alguns querem estudar e outros 

só vêm para bagunçar” e “bom, mas muitos não querem ser alguém na vida”. 

Cerca de 18% das respostas correspondem ao tema: os jovens são 

vistos como bons alunos, que têm potencial. Nessas respostas, são 

caracterizados como dedicados, simpáticos, inteligentes, etc., que pensam na 

vida, querem e podem ter um futuro melhor. Podemos citar como exemplos: 

“alunos dedicados a querer aprender tudo o que eles ensinaram”; “que todos 

podem ter uma vida melhor” e “que querem um futuro melhor”. 

 

Figura 46. Questão 14: Em que você se parece com seus amigos da escola? 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Somos parecidos porque gostamos de 
amizade, de diversão, de jogar juntos 

29 38% 

 
Em nada somos parecidos 24 31% 

 
Somos parecidos porque queremos 
aprender e ter um futuro melhor 

15 19% 

 
Em tudo ou quase tudo somos parecidos 4 5% 

 
Não respondeu 2 2% 

 
Outras respostas 9 12% 

 
Total de citações 83  

 
 

Os temas citados nessa questão não apresentaram diferenças 

significativas de representatividade, se comparados aos da primeira coleta. Via 

de regra, os estudantes afirmaram que são parecidos com os colegas porque 

têm um “jeito de ser” parecido, porque gostam de amizade, diversão e de jogar 
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juntos. Citaram elementos como: gostar de alegria, de conversar, de brincar, 

jogar, namorar e sair, gostar de amizades, ser sincero e fiel. Algumas respostas 

afirmaram que: [somos parecidos porque] somos brincalhões, fazemos 

bagunça juntos e temos o mesmo modo de vestir e de falar. São exemplos de 

respostas que citaram esse tema: “nós todos gostamos de jogar” e “com 

minhas amigas pareço quase em tudo, gostamos de namorar, estudar e sair”. 

Parte das respostas afirmou a idéia “em nada somos parecidos”. Apenas 

duas dessas respostas trouxeram elementos adicionais. São elas: “em nada. 

São imaturos eu já não brinco como eles” e “em nada, pois a maioria deles são 

uns bagunceiros”. 

Cerca de 19% dos estudantes citaram o tema: somos parecidos porque 

queremos aprender e ter um futuro melhor. São respostas que fizeram 

referência aos seguintes fatores de semelhança: querer aprender, ser 

estudioso, não faltar aulas, fazer os deveres, querer ter um futuro melhor. 

 

Figura 47. Questão 15: Em que você é diferente dos seus amigos da escola? 

 
Tema 

Número de 
respostas 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Sou mais interessado e mais comportado 33 43% 

 
Tenho comportamentos e pensamentos 
próprios 

17 22% 

 
Em tudo somos diferentes 9 12% 

 
Em nada somos diferentes (*) 7 9% 

 
Não sei 3 4% 

 
Não respondeu 1 1% 
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Outras respostas 7 9% 
 

Total de respostas 77 100% 
 

 

As respostas do tipo “sou diferente porque sou mais interessado e mais 

comportado” somaram cerca de 43% do total e são a maioria, como no início 

do ano. Os estudantes que citaram esse tema fizeram afirmações do tipo: não 

faço bagunça, presto atenção nas aulas, não gosto de brigas, sou educado, 

sou mais maduro, quero estudar e alcançar um bom futuro. Como exemplos, 

podemos citar: “[sou diferente porque] venho para estudar, não para bagunçar”; 

“em ter ambição e almejar coisas boas do futuro” e “tudo é brincadeira para 

eles, e pra mim já não é mais brincadeira a vida”. 

Outra parte das respostas foi agrupada no tema “sou diferente porque 

tenho comportamentos e pensamentos próprios”. Aqui, a maior parte dos 

estudantes afirmou, de maneira um tanto inespecífica, que é diferente dos 

colegas “na forma de agir e de pensar”. Alguns citaram características como: 

[sou diferente porque] sou tímido, amigável, perseverante, sincera e curiosa. 

Dois deles afirmaram que são diferentes por causa da religião. 

As respostas do tipo “em nada somos diferentes” foram 

significativamente mais freqüentes no segundo momento de coleta. 

 

Figura 48. Questão 16: Com relação a meu futuro, acho que daqui a dez anos 

eu... 

 
Tema 

Número de 
respostas 
(citações não 
excludentes) 

Porcentagem 
aproximada 
(do total de 77 
participantes) 

 
Serei um profissional, terei um bom 61 79% 
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emprego (*) 
 

Terei um curso superior (**) 24 31% 
 

Terei uma família 14 18% 
 

Terei muito dinheiro 5 6% 
 

Não sei o que vai acontecer (***) [meninos] 5 6% 
 

Estarei bem, se Deus quiser 3 4% 
 

Vou melhorar o mundo 3 4% 
 

Não respondeu 1 1% 
 

Outras respostas 3 4% 
 

Total de citações 119  
 

 

Ao completarem o enunciado dessa questão, os estudantes deram 

destaque novamente à vida profissional. Foram freqüentes as expressões “ter 

um bom emprego” ou equivalentes, como em: “vou ter um emprego ótimo para 

mim”. Cerca de 79% dos participantes fizeram referência ao trabalho em geral 

ou a uma profissão específica. Entretanto, essa porcentagem foi de 97% no 

início do ano. É importante notar que houve um decréscimo significativo de 

citações a esse tema, na segunda coleta. 

Em associação ao “bom emprego”, algumas respostas incluíram a 

expectativa de posse de bens como casa e carro, como no seguinte exemplo: 

“vou estar dando aulas de português na Ufes, terei uma bela casa, uma família, 

um lindo carro (corola) na garagem e Deus comigo”. Uma das estudantes 

deixou clara sua expectativa de independência: “terei um bom emprego e não 

vou depender de mais ninguém”. 
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 Como no início do ano, algumas respostas associaram diretamente ter 

um bom emprego e ganhar muito dinheiro. São exemplos: “estarei bem 

empregado com um ótimo salário, com uma big casa em com uma vida ótima” 

e “estarei com emprego bom, ganhando bem e comprando coisas que eu quero 

e não tenho condições para comprar”. O plano de “ser empresário” apareceu 

em três respostas. 

Parte dos estudantes citou claramente a vontade de ter um curso 

superior. Dentre eles, há os que não esclareceram a opção por um curso em 

específico, como: “espero estar terminando a minha faculdade, estar 

trabalhando e garantindo o meu futuro”. Dentre os que especificaram o curso, 

encontra-se um destaque para medicina, com seis citações. Os cursos de 

engenharia e educação física receberam três citações cada. Três meninas 

declararam a intenção de ser professora. As meninas fizeram 

significativamente mais referência aos planos de fazer faculdade do que os 

meninos, como aconteceu na primeira coleta. 

O plano de ter uma família foi citado claramente nas respostas de 18% 

dos participantes. Quatro delas fizeram referência a ter filhos, como na 

resposta de um dos meninos: “serei um grande da medicina com família 

completa (esposa, filhos, etc.)” e de uma das meninas: “sou uma enfermeira 

com uma família com filhos, que para eles quero dar o meu melhor, com 

dignidade e educação, não deixar nada de mal acontecer a eles”. Apenas uma 

resposta citou a família atual: “vou estar bem empregado e ajudando a minha 

mãe em tudo o que ela precisar”. 
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Em algumas respostas, o relato das expectativas para o futuro é 

acompanhado pela expressão “se Deus quiser” ou equivalente, como ocorreu 

no primeiro momento de coleta de dados. 

Entretanto, há respostas que fizeram referência a Deus e que, ao 

mesmo tempo, citaram o tema “não sei o que vai acontecer”, que só apareceu 

no segundo momento de coleta de dados e que foi citado exclusivamente por 

meninos. As cinco respostas associadas a esse tema são as seguintes: “não 

sei”; “só deus saberá”; “vou ter uma família ou não”; “não sei porque só quem 

sabe é Deus do meu destino” e “se depender da escola, vou passar fome”. 

 

4.2.2.2. Evocações da segunda coleta 

Podemos passar agora à descrição dos resultados obtidos com as 

evocações do segundo momento de coleta. Será possível observar que, nesse 

segundo momento, o número de termos evocados foi menor nos quadros 

produzidos a partir do programa EVOC. Pode-se inferir que essa diminuição do 

número de termos seja decorrente da diminuição do número de estudantes 

participantes. 

Assim como procedemos no caso das questões discursivas, faremos 

comparações entre os quadros de evocações produzidos no início e no meio 

do ano. Tentaremos apontar e descrever diferenças relevantes entre esses 

dois momentos, concentrando-nos sobretudo nos elementos centrais das 

representações. Para utilizar a mesma seqüência, iniciaremos com o quadro 

referente ao termo indutor “ensino médio”, seguido dos quadros “parar de 

estudar” e “bom aluno”. 
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Figura 49. Evocações a partir do termo indutor “ensino médio”, na segunda 

coleta 

ELEMENTOS CENTRAIS ELEMENTOS PERIFÉRICOS I 
Freqüência > = 12  / Rang < = 2,8 Freqüência > = 12  / Rang > = 2,8 
 
aprender                                 23 2,609 
difícil                                  17 2,176 
estudar                                  19 1,947 
futuro-bom                             15 2,400 
novas-matérias                       17 2,588 
passar-de-ano                         14 2,500 
responsabilidade                     22 2,636 
 

 
amigos-e-fazer-amigos           29 3,069 
ser-bom-aluno                       25 3,200 
terminar-os-estudos                12 2,917 

ELEMENTOS DE CONTRASTE ELEMENTOS PERIFÉRICOS II 
Freqüência < = 12  / Rang < = 2,8 Freqüência < = 12 / Rang > = 2,8 
 
amadurecimento                     5 2,600 
bom                                      8 2,750 
chato                                    4 2,250 
estudar-muito                        8 2,500 
fazer-faculdade                       10 2,700 
nova-fase                                9 2,556 
professores                            4 1,750 
professores-novos                   8 2,500 
provas-e-notas                       6 2,333 
 
 

 
diversão                                 7 4,000 
ensino-melhor                        9 2,889 
escola                                   6 3,000 
escola-nova                            3 5,000 
professores-bons                     4 3,750 
regras-escolares                      6 3,333 
ser-alguém-na-vida                 10 4,100 
trabalho                                 10 2,800 

 

Ao comparar os elementos centrais dos dois quadros sobre “ensino 

médio”, podemos observar primeiramente que os elementos contextuais 

mudaram. Os termos “professores” e “escola”, que estavam presentes no 

primeiro quadro, estão ausentes no segundo. Ao mesmo tempo, surgiu um 

novo elemento contextual: “novas matérias”. É como se os estudantes tivessem 

“quebrado o gelo” com o Ensino Médio, ou seja, como se tivessem se tornado 

mais íntimos de seu cotidiano (decorrência um tanto quanto óbvia da 

experiência), não precisando mais recorrer a termos praticamente redundantes, 

como “professores” e “escola” para descrevê-lo. A centralidade do termo 

“novas matérias” nesse segundo momento pode indicar que as disciplinas 
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diferentes das do Ensino Fundamental chamaram a atenção dos estudantes, 

configurando-se como novos desafios. 

Os termos “estudar muito” e “provas e notas” eram elementos de 

expectativa presentes no primeiro quadro e ausentes no segundo. Os 

estudantes parecem ter desmistificado um pouco a expectativa de que 

estudariam muito no Ensino Médio ou de que teriam que estudar muito mais do 

que faziam no Ensino Fundamental. Ao mesmo tempo, parece que as provas e 

as notas não estavam causando, no segundo momento, tanta preocupação 

quanto no início do ano. De qualquer maneira, mantiveram-se os elementos 

“aprender”, “difícil”, “estudar”, “passar de ano” e “responsabilidade” como 

definidores do Ensino Médio. 

É interessante notar que o termo “futuro bom” passou a figurar como 

elemento central nesse segundo quadro. Este resultado pode estar associado 

com a incorporação, pelos meninos, das preocupações com o futuro, como 

vimos na descrição da questão “por que você vem todo dia à escola?”. A 

experiência no Ensino Médio parece portanto ter reforçado a associação desse 

nível de ensino com “o futuro” e, especificamente, com um “futuro bom”, 

caracterizado pelo sucesso pessoal e profissional. 

O termo “amigos e fazer amigos” continuou sendo importante elemento 

da primeira periferia. Considerando todo o quadro, vemos que os elementos da 

representação se mantiveram eminentemente constantes, tendo sofrido 

rearranjos (trocas de quadrante). O único termo que é de fato novo no segundo 

quadro é “regras escolares”, que apareceu na periferia distante. 
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Figura 50. Evocações a partir do termo indutor “parar de estudar”, na segunda 

coleta 

ELEMENTOS CENTRAIS ELEMENTOS PERIFÉRICOS I 
Freqüência > = 13  / Rang < = 2,8 Freqüência > = 13  / Rang > = 2,8 
 
desemprego                            35 2,286 
emprego-ruim                         15 2,600 
futuro-ruim                            15 2,467 
jamais                                   14 2,071 
 
 

 
dificuldades-na-vida   17 3,059 
ficar-burro                  13 3,231 
ignorância                   22 2,955 
 
 

ELEMENTOS DE CONTRASTE ELEMENTOS PERIFÉRICOS II 
Freqüência < = 13  / Rang < = 2,8 Freqüência < = 13 / Rang > = 2,8 
 
atraso                                  6 2,000 
estupidez                                12 1,583 
irresponsabilidade                 12 2,583 
pobreza                                  6 2,500 
é-ruim                                   11 2,091 
 
 

 
ficar-à-toa                   9 3,000 
não-ser-alguém-na-vida  12 3,167 
não-ter-amigos            6 3,667 
ser-analfabeto            7 3,000 
vagabundagem            9 3,556 
 

 

Ao compararmos os dois quadros referentes ao termo indutor “parar de 

estudar”, chama a atenção o menor número de elementos presentes no 

segundo quadro. Entretanto, o que se verifica é que a lógica da representação 

foi eminentemente mantida, com termos carregados de valoração negativa e 

com abundantes referências a dificuldades no futuro.  

Mantiveram-se como elementos centrais os termos “futuro ruim”, 

“desemprego” e “jamais”. O termo “emprego ruim” passou ao quadrante dos 

elementos centrais fortalecendo a percepção das más conseqüências para os 

que param de estudar, enunciadas pelos termos “futuro ruim” e “desemprego”. 

Vimos com clareza nos quadros referentes ao “ensino médio” que esse nível de 

ensino foi definido como um caminho para um “bom futuro”, que inclui ser um 

profissional bem-sucedido. Inversamente, parar de estudar passou a significar 
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ainda mais, na segunda coleta, o fracasso profissional: “desemprego” e 

“emprego ruim”. 

Outros termos que figuravam como elementos centrais, na primeira 

coleta, foram rearranjados nesse segundo quadro. São os casos de 

“estupidez”, “ficar burro”, “é ruim” e “ficar à toa”. 

O menor número de respondentes da segunda coleta pode ser uma 

explicação para a ausência (no quadro) de termos que apareceram como 

elementos centrais na primeira coleta. São eles: “perder oportunidade”, “só por 

motivos sérios” e “trabalhar”. Esses termos estavam, na verdade, presentes no 

material analisado e não entraram no quadro por apresentarem freqüência 

abaixo de treze evocações. 

 

Figura 51. Evocações a partir do termo indutor “bom aluno”, na segunda coleta 

ELEMENTOS CENTRAIS ELEMENTOS PERIFÉRICOS I 
Freqüência > = 12  / Rang < = 2,9 Freqüência > = 12  / Rang > = 2,9 
 
boas-notas                               34 2,353 
comportado                            28 2,750 
educado                                  17 2,647 
esforçado                                25 2,520 
estudioso                                31 2,452 
inteligente                              25 2,240 
responsável                            18 2,556 
 
 

 
bom-futuro                  12 3,500 
 

ELEMENTOS DE CONTRASTE ELEMENTOS PERIFÉRICOS II 
Freqüência < = 12  / Rang < = 2,9 Freqüência < = 12 / Rang > = 2,9 
 
eu-mesmo                              6 1,333 
passar-de-ano                        10 2,300 
 
 

 
atencioso                     10 3,300 
boa-coisa                     6 3,167 
estar-presente              10 3,800 
respeitador                  9 3,222 
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Comparando os quadros referentes ao termo “bom aluno”, é possível 

verificar uma notável consistência dos elementos centrais. A experiência no 

Ensino Médio parece ter alterado em muito pouco essa representação. Nesse 

segundo momento, ser bom aluno continua a corresponder a ser comportado, 

esforçado, estudioso, inteligente, responsável e a tirar boas notas. O esforço, a 

valorização do estudo e a obediência às regras continuaram a ser a tônica do 

conceito de “bom aluno”. 

O termo “educado” passou a fazer parte do quadrante de elementos 

centrais, reforçando a definição de bom aluno como possuidor das 

características tradicionalmente valorizadas pela escola. A expressão “passar 

de ano” saiu desse quadrante e passou a figurar como elemento de contraste. 

Mais uma vez, destaca-se a ausência total de termos como “independente”, 

“autônomo” ou “criativo”, como verificamos no primeiro quadro. 

 

4.2.2.3. Entrevistas semi-estruturadas da segunda coleta 

A descrição das entrevistas realizadas no segundo momento de coleta 

de dados nos fornecerá elementos a respeito da experiência escolar dos nove 

estudantes que entrevistamos no início do ano e permitirá comparações com 

as expectativas que eles expressaram por ocasião das primeiras entrevistas. 

Duas estudantes participantes, Bruna e Denise, trocaram de escola 

pouco depois da primeira entrevista. Veremos que, por causa disso, sua 

experiência escolar no primeiro ano do Ensino Médio foi substancialmente 

diferente da dos demais estudantes e que essa troca de escola, inesperada no 

início de nossa pesquisa, poderá contribuir com mais elementos para a análise. 

Abordaremos as entrevistas de Bruna e Denise ao final deste tópico. 
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Uma outra estudante, Vanessa, permaneceu na mesma escola mas 

trocou de turno, passando a estudar à noite. A troca ocorreu duas semanas 

antes da segunda entrevista. Passemos então ao que nos disseram os sete 

estudantes que permaneceram na escola inicialmente escolhida para a 

pesquisa, Larissa, Taís, Vanessa, Gabriel, Rodrigo, Sandro e André. 

 

4.2.2.3.1. A experiência no Ensino Médio, na escola participante7 

Seguindo o roteiro semi-estruturado que propusemos, a primeira 

questão que dirigimos aos estudantes foi: “o que você tem achado de estudar 

nesta escola e por quê?”. Pode-se dizer que as respostas a essa questão 

traduziram uma impressão geral de cada estudante sobre a escola. Essa 

impressão foi, em alguns casos, positiva e em outros, negativa. 

Alguns disseram que a escola é boa e que tudo estava caminhando 

como tinham imaginado: a escola é mais rigorosa com relação às regras; as 

matérias são mais difíceis; os professores, em sua maioria, são bons e 

explicam bem. Larissa e Sandro enfatizaram aspectos disciplinares. Para eles, 

a escola vai bem porque cobra a presença dos alunos, porque é rígida e 

exigente. Sandro declarou acreditar que a escola é diferente da maioria das 

escolas públicas, que, para ele, são displicentes com as regras: 

 

Pesquisador: que que cê tá achando da escola? 

Sandro: ah, legal. Legal. Eu tô gostando. 

Pesquisador: é? Por quê? 

                                                
7 Qualificamos de “escola participante” justamente a escola que foi inicialmente escolhida para 
o desenvolvimento da pesquisa, onde foram aplicados todos os questionários dos dois 
momentos de coleta. 
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Sandro: ah, porque eu achei interessante, porque a escola é bem rígida, 

entendeu, e os alunos, se não cumprirem têm punições, eu achei legal. 

Uma escola pública, entendeu... Que a maioria das escolas públicas são 

bem... assim, bem... como é que eu posso dizer... bem... que não são 

tão exigentes, entendeu, quanto a escola particular. Eu achei bem legal 

a escola. 

 

Larissa também ressaltou, como ponto positivo, que a escola procura 

responsabilizar os alunos por seus atos: “Eu acho legal o jeito que eles tratam 

a gente. Tem umas escola que eles tratam a gente como se fosse criança. 

Aqui, ele trata como se fosse adultos”. Rodrigo disse que tudo estava correndo 

como ele esperava: estava estudando para depois fazer faculdade e ter um 

bom emprego. Declarou que a escola é melhor que sua escola antiga, já que a 

quadra é melhor, há sala de química, há computadores e a biblioteca tem mais 

conteúdo. 

Para outros estudantes, a impressão geral sobre a escola não se 

apresentou de maneira tão positiva. Para Taís, a escola vai “mais ou menos”. 

Ela falou de alguns bons colegas e professores, mas a ênfase recaiu sobre os 

aspectos negativos dirigidos à coordenação e à direção, caracterizadas pela 

aluna como distantes, impessoais e autoritárias. Gabriel disse que suas 

expectativas no início do ano eram totalmente positivas, mas que elas não se 

cumpriram: as regras são rígidas demais e os professores às vezes dão provas 

sem explicar a matéria. Para André, as expectativas também não foram 

cumpridas, já que, segundo ele, o relacionamento entre alunos e professores 
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está muito ruim. Os alunos fazem bagunça e desrespeitam os professores. A 

escola está distante dos interesses dos alunos e perdeu o controle sobre eles. 

A segunda questão que propusemos foi a seguinte: o que você tem 

achado do Ensino Médio e por quê? As respostas foram condizentes com os 

dados revelados pelos questionários aplicados nos dois momentos de coleta. 

Disseram que o Ensino Médio é diferente do Ensino Fundamental porque é 

mais difícil e rígido; os professores são mais exigentes, impessoais e impõem 

mais disciplina; as matérias são basicamente as mesmas, mas são mais 

aprofundadas; o Ensino Médio deve ser levado mais a sério, pois já é uma 

preparação para a faculdade. 

Para Larissa, o Ensino Médio é diferente, “porque é uma oportunidade 

que a gente tem”: os professores incentivam os alunos a procurar trabalho e a 

não se envolver em atividades criminosas. Para Sandro, o Ensino Médio é 

diferente, interessante, mais difícil e com matérias novas. Sente que está 

aprendendo e se desenvolvendo. No caso de Vanessa, a experiência no 

Ensino Médio foi marcada por dificuldades de adaptação. Sentiu falta da turma 

da escola fundamental, não conseguiu fazer novos amigos e teve dificuldades 

com algumas matérias: “eu acostumei de um jeito, aí, chega aqui, a explicação 

é totalmente diferente, mais reforçada. Às vezes, a gente toma meio que um 

choque”. 

Os estudantes falaram de diferentes percepções acerca das regras da 

escola. Alguns deles enfatizaram inicialmente que as regras são “normais”, 

devem existir e ser respeitadas para que a escola não se desorganize. 

Achavam natural que a escola desse ordens e que os alunos devessem 

obedecer. Em outros casos, já num primeiro momento, as regras foram 
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caracterizadas como “pesadas demais” e algumas delas foram descritas como 

irrelevantes. 

Na medida em que falavam mais sobre as formas de organização 

escolar, todos os estudantes entrevistados apresentaram sugestões para 

modificar as regras. Criticaram principalmente as proibições e exigências que a 

escola faz relacionadas ao vestuário: não pode usar boné, não pode usar 

roupas curtas nem camisa regata, não pode usar óculos escuros, tem que vir 

de uniforme, etc. Outras proibições também foram criticadas como não poder 

mascar chicletes e não poder utilizar a quadra de esportes em horários de aula 

vaga. As falas abaixo exemplificam esses questionamentos: 

 

Sandro: [...] igual, chiclete, falam que tira a atenção, assim, mas eu acho 

que nada a ver. 

 

Gabriel: olha, assim, o fato de a gente não poder usar camisa, camisa 

regata, assim né. Porque num calor desse, num sol desse, a gente vem 

pra escola com aquelas camisa fechada, aquela coisa estranha, tudo 

engolado, a gente fica meio sem jeito. [...] São detalhes até bobos, mas, 

por causa de normas... 

 

Foi possível verificar que os estudantes freqüentemente percebem a 

aplicação das regras como desproporcional e inconstante. Às vezes, elas são 

impostas muito “ao pé da letra”, para lidar com assuntos não diretamente 

relacionados ao ensino, como o vestuário por exemplo. Por outro lado, 

comportamentos que atrapalham diretamente a dinâmica de ensino são muitas 
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vezes permitidos e tolerados, como no caso de alunos que entram nas salas 

após os quinze minutos de limite.  

Os estudantes relataram que, às vezes, as regras são impostas a uns e 

não a outros e, às vezes, simplesmente não são aplicadas. Alguns deles 

disseram acreditar que a escola investe fortemente em normas que eles 

consideram pouco importantes justamente porque essas normas não se 

relacionam diretamente com o ensino. Pelo relato dos estudantes, pareceu que 

a escola, em certos momentos, prioriza a produção de submissão à autoridade, 

deixando em segundo plano seus objetivos acadêmicos. Para André, a escola 

deveria ter menos regras, sendo que as menos importantes deveriam ser 

suprimidas. Deveriam ser mantidas só aquelas que assegurassem o ensino e a 

boa convivência de professores e alunos. Essas últimas não poderiam ser 

intermitentes: deveriam ser cumpridas efetivamente e de maneira constante no 

cotidiano escolar. 

Todos os estudantes disseram que não estavam participando da criação 

das regras da escola. Taís e Sandro disseram que acham isso natural. Taís 

afirmou que não tem interesse nesse tipo de participação. Sandro disse que a 

maioria dos alunos vêm para a escola porque são obrigados: eles não são 

realmente envolvidos, o que os impede de dar boas contribuições. 

Entretanto, os entrevistados, em sua maioria, disseram que acham 

errada a ausência de participação ativa dos estudantes na organização escolar 

e que gostariam de contribuir para a criação das regras. Ao longo da entrevista, 

sugeriram algumas estratégias de participação estudantil: os líderes de sala 

poderiam organizar folhas com as idéias dos alunos, que seriam apreciadas 

pela coordenação; deveria haver mais espaços para diálogos entre estudantes, 
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coordenação e professores; os estudantes poderiam dar sua opinião, no início 

do ano, para estabelecer seus direitos e deveres; a coordenação poderia 

passar de sala em sala para perguntar aos alunos o que eles acham da escola 

e discutir as regras. 

Para Rodrigo, é preciso acabar com a unilateralidade no que diz respeito 

à construção das normas: 

 

Pesquisador: você tem participado, nesta escola, da elaboração das 

regras? 

Rodrigo: como assim? 

Pesquisador: da criação das regras mesmo, pro funcionamento da 

escola? 

Rodrigo: não. Não tenho não. 

Pesquisador: que que cê acha disso? 

Rodrigo: eu acho que isso tinha que ser igual aquela escola, ter... pegar 

a opinião de cada um pra fazer as regras. 

Pesquisador: e por que que você acha isso? 

Rodrigo: ah, porque... porque ninguém concorda com a diretora. Ela 

pensa que a gente somos um robô: tem que fazer o que ela manda. Mas, 

não é isso não. 

 

Para ele, envolver os alunos na construção das normas seria uma boa 

estratégia: “ia melhorar, porque aí ninguém ia poder reclamar, porque todo 

mundo criou as regras e os deveres”. A criação de espaços de expressão e 
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participação dos alunos foi fortemente citada como uma providência para 

melhorar a escola. 

Esse foi justamente o mote de nossa questão seguinte: o que fazer para 

melhorar a escola? No momento da primeira entrevista, alguns estudantes 

tiveram dificuldades em imaginar respostas para essa questão. Na segunda 

entrevista, as respostas foram mais abundantes e específicas. A lista de ações 

sugeridas foi grande: 

 

a) Fazer com que os alunos levem as atividades escolares mais a sério, 

fazer com que se comportem mais, para que não fiquem nos corredores 

e sim nas salas de aula. Fazer diminuir a bagunça dos alunos vigiando-

os mais e/ou “aproximando-os” da escola e envolvendo-os em seus 

propósitos e projetos. 

b) Mudar a postura dos maus professores, para que eles sejam mais 

interessados, mais calmos, compreensivos, participativos e, ao mesmo 

tempo, mais exigentes quanto ao aprendizado dos alunos. Diminuir o 

absenteísmo dos professores e o recurso aos professores substitutos. 

Não trocar professores com tanta freqüência, pois isso prejudica o 

aprendizado. 

c) Utilizar os espaços da escola mais e melhor. Abrir a sala de informática, 

que está sempre fechada, impedindo a elaboração de trabalhos. Equipar 

melhor a sala de química. Disponibilizar a quadra de esportes em 

horários de aula vaga. Usar mais os laboratórios. Programar aulas 

inovadoras. 
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d) Professores, coordenadores e diretora deveriam levar mais em conta o 

que os alunos pensam e falam. Não deveria ser tão difícil, para os 

alunos, falar com coordenadores e diretora. 

e) Organizar eventos extra-classe e peças de teatro que envolvam alunos e 

professores, para melhorar a relação entre eles. Ser mais rigoroso na 

aplicação das regras e buscar envolver os alunos, para diminuir o 

desinteresse e a bagunça. Não desistir dos alunos considerados 

desinteressados. Dar mais incentivo à leitura. 

f) Ampliar a presença das famílias nas atividades escolares. 

g) Abrir a biblioteca no turno da manhã. Disponibilizar um funcionário para 

vigiar o portão. Aumentar o tempo do recreio. 

h) Construir ginásio novo, piscina e vestiário. 

 

Perguntamos novamente aos estudantes o que achavam que poderiam 

fazer para ajudar a melhorar a escola. A amplitude das respostas não só não 

aumentou com o passar dos seis primeiros meses como parece ter diminuído. 

A maior parte dos estudantes relutou ao responder a essa questão, como se a 

pergunta ela própria fosse difícil de decodificar. Alguns deles disseram 

simplesmente que nada poderiam fazer e que esse tipo de ação não deve 

caber aos alunos em geral. Um dos meninos respondeu: “obedecer a todas as 

regras” e uma das meninas disse: “ajudar na limpeza de vez em quando”. 

Sandro foi um dos que responderam que nada poderiam fazer para ajudar a 

melhorar a escola, o que contrasta com as idéias que tinha apresentado no 

início do ano (tinha a expectativa de atuar como líder de sala). 
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André, que se destacou pela valorização da participação estudantil, 

deixou transparecer o sentimento de que seus esforços individuais para tentar 

ajudar a escola não estavam surtindo efeito. Disse que o ideal seria contar com 

todos os alunos. Falou de uma idéia que teve (organizar uma peça de teatro 

com a participação de alunos e professores) que foi levada a uma reunião de 

professores, mas que não se concretizou. Na segunda entrevista, ainda 

afirmou acreditar que poderia ajudar a melhorar a escola levando idéias para a 

direção. Deixou entrever que ainda não tinha perdido as esperanças, mas que 

elas estavam em processo de desmanche: 

 

Pesquisador: que que você poderia fazer pra ajudar? 

André: por exemplo, poderia a escola fazer competições estaduais... A 

maioria dos alunos, eles vêm pra escola... você pergunta: “qual é sua 

aula preferida?”, eles iam falar “educação física”, a maioria vão 

responder. Então, acho assim que a escola devia fazer um apoio assim 

ao esporte, porque vai aproximar bastante o aluno. Fazer competições 

estaduais, aí, eles vão se interessar mais pela escola, passar a ter mais 

disciplina. 

Pesquisador: e você poderia ajudar como, nesse processo? 

André: eu acho que... é... levando essas idéias a toda a direção da 

escola. 

Pesquisador: entendi, que nem você falou da idéia lá com a professora 

de português, um teatro, né? 

André: é. Ela, inclusive, me falou, né, que, na reunião dos professores, 

alguns professores até citaram isso, mas... falou ali e não foi cumprido. 
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Pesquisador: não foi pra frente, né. 

André: isso. Ficou por ali mesmo. 

 

Quando falaram sobre seu desempenho ao longo do ano, os estudantes 

disseram, em geral, que estavam indo bem ou “regular”, às vezes “com 

dificuldades” em algumas matérias. Alguns admitiram que conversaram muito 

em sala de aula e que a bagunça, junto com os colegas, pode ter atrapalhado o 

desempenho.  

Citaram principalmente o esforço individual como fator que contribuiu 

para os bons resultados. Sandro deu destaque a um curso pré-técnico que fez 

paralelamente à escola fundamental e André enfatizou sua “forma de pensar”, 

seu interesse pelos estudos. 

Taís disse que tirou notas baixas e que seu desempenho foi bem ruim 

porque não conseguiu entender certas matérias e por causa das bagunças: “a 

gente vê os outro bagunçar e quer bagunçar também”. Vanessa também 

declarou que seu desempenho foi “bem ruim”. Disse que não estava 

acostumada com matérias mais difíceis e professores mais exigentes e que 

faltou a muitas aulas e perdeu muitas provas por causa de seu trabalho. 

 

4.2.2.3.2. Escola e família 

Os dados que coletamos na segunda entrevista permitem afirmar que os 

padrões de interação entre escola e famílias e entre as famílias e os 

estudantes mudaram pouco desde o início do ano letivo. Os estudantes 

relataram que não houve reuniões de pais ou nenhum outro tipo de atividade 

dirigida pela escola às famílias, no período considerado. 
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Quando perguntamos “o que sua família tem achado da escola?”, 

freqüentemente as respostas iniciaram por “minha mãe acha que...”. As mães 

continuavam a ser as figuras centrais quando o assunto familiar era a escola, 

ficando os pais distantes dessas questões ou completamente alheios. Em 

geral, os estudantes relataram que as mães não vão à escola. Contentam-se 

em olhar as notas dos filhos e aconselhá-los a estudar. Algumas vezes, têm 

pouco tempo disponível por causa de seus trabalhos. Em alguns casos, os 

estudantes afirmaram que as mães freqüentavam mais a escola fundamental. 

Alguns estudantes disseram que suas mães consideram a escola como 

boa. Os motivos alegados foram: a escola é mais rígida e “pesada”, fazendo 

com que seu filho seja mais educado e disciplinado e a escola tem uma infra-

estrutura física melhor 

Na maioria dos casos, os estudantes afirmaram que têm pouco tempo 

para conversar com suas mães sobre a escola. Alguns disseram que estudam 

em casa e outros não. Um deles disse que estuda exclusivamente na escola e 

que tenta elaborar seus deveres de casa em sala de aula. Só estuda em casa 

quando tem prova. Outra estudante afirmou que tenta fazer atividades 

escolares em seu ambiente de trabalho. Em sua maior parte, não têm regras 

impostas pelos pais para estudar em casa. Algumas meninas relataram que 

têm que se organizar para dividir os estudos com tarefas domésticas. 

 

4.2.2.3.3. Elementos de identidade e projetos de futuro 

Por ocasião da segunda entrevista, também perguntamos aos 

participantes como eles se viam como pessoas e como estudantes. É curioso 

constatar que houve, algumas vezes, uma identidade direta entre esses dois 
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termos: perguntávamos aos participantes como eles se viam como pessoa e 

eles respondiam a partir de seu comportamento como estudantes. A questão 

que tínhamos como pano de fundo era se algo havia mudado na percepção 

que tinham de si, ao longo dos seis meses de experiência no Ensino Médio. 

Vimos que, no início do ano, eles afirmaram fortemente a expectativa de 

se tornarem alunos mais responsáveis, auto-exigentes e mais preocupados 

com o futuro. Essas foram, de fato, as transformações mais marcantes 

declaradas no momento da segunda entrevista. Vejamos os sete alunos caso a 

caso, para termos uma idéia mais completa dos padrões e singularidades 

envolvidos nesse processo: 

Larissa sente que amadureceu. Toma como parâmetro a relação que 

tem com os profissionais da escola, para reconhecer-se como “mais adulta”. 

Acha que o Ensino Médio a ajudou a amadurecer. Acha que é mais esforçada 

do que antes e que criou a consciência de que precisa estudar para ser alguém 

na vida. Declarou que os pais tinham tentado incutir-lhe essa consciência, mas 

que quem conseguiu isso de fato foi a escola e os amigos. Vê-se como aluna 

que tem notas regulares, mas que é esforçada, interessada e que procura tirar 

suas dúvidas. Percebe-se como mais responsável: “antes, eu não queria nada. 

Agora, eu quero alguma coisa. Agora, eu quero ser alguém na vida”. Em seus 

planos de futuro, continua a cultivar a idéia de ser médica. Quer ter uma família 

com dois filhos. 

Taís continuou a se ver como pessoa engraçada, nervosa e, às vezes, 

“ignorante”. Percebe-se como aluna bagunceira, que tira algumas notas baixas 

e que geralmente estuda mais no final do ano para evitar a reprovação. 

Entretanto, declara que mudou também. Parecendo não compreender muito 



 206 

bem a si própria, disse que passou a gostar mais das matérias e do estudo, ao 

mesmo tempo em que se tornou mais bagunceira. Sente que ganhou mais 

autonomia para se atrever mais frente aos professores e às regras. Passou a 

pensar em fazer uma faculdade, mas não sabe qual. Quer arrumar um estágio 

ou trabalho (qualquer um) para começar a juntar dinheiro e futuramente pagar 

uma faculdade particular, já que não acredita ser capaz de passar no vestibular 

da universidade federal. 

Vanessa continuou a se definir como aluna pouco participativa, que não 

faz questão de se envolver muito com a escola e que simplesmente busca se 

adaptar ao que a escola pedir. Disse que se tornou mais “fechada”, sem 

amizades e sem conversas. Atribuiu essa mudança à troca de escola, quando 

passou para o Ensino Médio. Mantém os planos de tentar o vestibular para o 

curso de educação física, na universidade federal, logo depois que terminar o 

Ensino Médio. Sonha em ir para a Itália, para estudar dança. 

Gabriel declarou que resolveu levar os estudos mais a sério, para que 

ele próprio pudesse ser levado mais a sério e para garantir um bom futuro. 

Disse que era bagunceiro e brigão e que se percebe agora como pessoa mais 

tranqüila, mais calma e que sabe conversar melhor. Afirmou que os 

determinantes para essa mudança foram as exigências da mãe e a escola, que 

é mais rígida: “lá [na escola fundamental], a gente podia fazer o que a gente 

quisesse, né. E aqui já é diferente. Muda grande parte do que eu tava 

pensando”. Acha que se tornou um aluno mais sério e responsável. Continua a 

ter planos otimistas para futuro e continua querendo se tornar técnico em 

eletrônica. 
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Rodrigo também disse que se tornou mais esforçado e estudioso. 

Percebe o Ensino Médio como mais difícil e disse que tem que se esforçar 

mais para fazer os trabalhos escolares. Passou a pensar em fazer faculdade de 

educação física ou farmácia e manteve seus outros planos de futuro. 

Sandro disse que está aprendendo matérias mais difíceis e sente que 

está se desenvolvendo como pessoa e como aluno. Continua a ver-se como 

bom aluno, que sempre tira notas boas, apesar de conversar um pouco demais 

em sala de aula. Mantém suas expectativas de ter um ótimo futuro como 

médico, marido e pai. 

Por fim, chegamos a André, que também acha que mudou com a 

passagem do Ensino Fundamental para o médio. Disse que era mais 

“desligado”. Acha que está mais preocupado com a escola e que está tendo 

mais idéias, sendo mais criativo, querendo ir além das matérias. Disse que o 

desinteresse crescente de alunos e professores pelas atividades escolares 

estimulou-o a ser mais criativo, a pensar idéias que possam reverter esse 

quadro. Disse que passou a se interessar mais pelos estudos, a ser mais 

maduro, a ter mais responsabilidade e confiança. Continuou a afirmar que 

gostaria de fazer vários cursos superiores, mas refinou essa idéia, dizendo que 

pretende fazer cursos em campos de saber relacionados, como administração 

e contabilidade, por exemplo. 

Considerando o conjunto dos dados obtidos por meio dessas 

entrevistas, percebemos que, em geral, a escola continuou a ser elemento 

central para a vida dos estudantes, para suas formas de auto-definição e para 

seus planos de futuro. Com exceção de Taís, todos continuaram a se definir 

como bons alunos, competentes e comportados. Permaneceram otimistas com 
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relação ao futuro pessoal e profissional e continuaram a afirmar que têm que se 

esforçar e estudar muito para atingir seus objetivos.  

Apresentaram muitas idéias para transformar as regras e para melhorar 

a escola. No entanto, afirmaram que não têm tido espaço para participar 

ativamente da organização escolar e a maioria deles acha que isso teria que 

mudar. Apesar de terem muitas idéias, têm dificuldades em apontar maneiras 

concretas de contribuir para melhorar a escola.  

Em sua grande maioria parecem ter se adaptado ao esquema 

hegemônico proposto pelo cotidiano escolar: estudar e obedecer, para, um dia, 

ser alguém importante no futuro. As exceções a esse esquema foram 

marcadamente Taís e André: a primeira porque resolveu, sistematicamente, 

desobedecer e o segundo porque acha que os alunos podem ser participativos 

e “importantes” não só no futuro, mas também no presente. 

A expectativa de transformação identitária se confirmou: agora, eles são 

alunos que já se preparam diretamente para a faculdade, para o trabalho, para 

o futuro, para uma “vida importante” que finalmente começará, depois de 

longos anos de escola. Em geral, os estudantes afirmaram que se tornaram 

mais responsáveis, mais sérios, mais atentos à necessidade dos estudos e 

mais preocupados com o futuro. 

 

4.2.2.3.4. A experiência escolar de Bruna e Denise 

Como dissemos acima, duas das estudantes que entrevistamos no início 

do ano, Bruna e Denise, trocaram de escola. Passaram a estudar mais perto de 

onde moravam. A troca aconteceu uma semana depois de nossa primeira 

entrevista. As duas estudantes, que eram amigas, tiveram que trocar de turno 
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também (foram para o período noturno). Denise mudou de escola porque 

passou a trabalhar todos os dias em um outro município e Bruna, porque 

passou a ter que cuidar da irmã mais nova durante o dia, já que sua mãe 

começou a trabalhar o dia inteiro fora de casa. Nos parágrafos que se seguem, 

daremos destaque às partes das entrevistas em que elas falaram sobre sua 

experiência escolar. 

A escola em que passaram a estudar é bem diferente da escola 

participante. Trata-se, na verdade, de uma escola que ministra o Ensino 

Fundamental nos turnos matutino e vespertino e que foi adaptada para o 

Ensino Médio no período noturno. É uma escola menor, com menos salas de 

aula, menos alunos e menos equipamentos disponíveis, que atende quase 

exclusivamente aos jovens do bairro onde se localiza. 

Perguntamos a Bruna e Denise o que achavam de estudar nessa escola. 

As duas responderam de forma quase idêntica: a escola é ruim porque é muito 

desorganizada. As estudantes criticaram fortemente a permissividade da 

escola para com os alunos, a falta de regras e de sua aplicação. 

Bruna, logo no início da segunda entrevista, disse que não gostava da 

escola, que ela é muito desorganizada. Reclamou principalmente do 

comportamento de colegas: há alunos que entram atrasados, que matam aulas 

e que ficam nos corredores falando alto e soltando bombinhas. Lamentou que 

não haja punições, assinatura de ocorrências. “Na minha sala, só tem gente 

infantil”, declarou. Para ela, a sala de vídeo é precária e quase nunca é 

utilizada. Não há laboratórios. A sala de computação também raramente é 

utilizada e não há instrutor de informática. 
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Bruna se decepcionou com a escola que, segundo ela, pratica vários 

descasos. Disse que até o momento não sabia quais eram as regras da escola 

e não via nenhuma norma ser aplicada. Percebe que a atitude da escola é do 

tipo “se não quiser, não aprende”. Bruna discorda dessa atitude. Para melhorar 

a escola, acha que todos deveriam ser obrigados a entrar de uniforme e no 

horário certo, a ficar dentro da sala e a respeitar todos os professores. Aplicaria 

ocorrências e suspensões aos alunos que desrespeitassem as regras. Não 

permitiria que as aulas fossem adiantadas nas sextas-feiras (isso é feito para 

que todos saiam mais cedo). Sintetizando, disse que para melhorar a escola 

seria preciso “eles botar regra [...] Os professores são bons, entendeu, explica 

a matéria direitinho. Mas eu acho que só isso mesmo. Botar regra”. 

Para ela, a falta de organização impede o bom aproveitamento das 

disciplinas. Percebe que até mesmo os professores ficam desestimulados para 

explicar as matérias. Bruna passou a ficar desanimada com os estudos e 

passou a ter notas baixas. Tenta prestar atenção às matérias, mas há sempre 

alguém que atrapalha e ela acaba desistindo. Falta a muitas aulas e já pensou 

em parar de estudar. 

Denise também deu destaque à desorganização da escola e também 

criticou o comportamento de colegas: “aqui, tem muita gente que vem pra não 

estudar, entendeu. Aí, fica bem complicado”. Os alunos ficam “soltos”, “cada 

um faz sua regra”. Acha que a escola é assim porque a direção e a 

coordenação não são duras e exigentes o bastante ou porque os alunos são 

muito “rebeldes”. Para melhorar a escola, colocaria regras: entrar no horário, 

exigir permanência nas salas de aula, aplicar punições; organizaria eventos 

artísticos (música, teatro, dança), para chamar a atenção dos jovens e fazê-los 
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ter mais vontade de estudar; instalaria iluminação na quadra de esportes; faria 

com que todos levassem as aulas de informática e de educação física mais a 

sério. 

Sobre seu desempenho, Denise diz que está indo “mais ou menos”. Só 

tem tempo para estudar enquanto está dentro da sala de aula. Tem que 

acordar muito cedo todos os dias e tem pouco tempo para os estudos por 

causa do trabalho. Em geral, não assiste às primeiras aulas e, às vezes, falta 

às últimas. Disse que não entende algumas matérias. 

As duas estudantes declararam perceber que o Ensino Médio é mais 

difícil que o Ensino Fundamental e que envolve mais compromisso: já é uma 

preparação para a faculdade, para o futuro. Ao mesmo tempo, sentem-se 

desestimuladas por causa das dificuldades apontadas e se vêem como 

impotentes e conformadas perante os problemas da escola. 

Com esse relato, chegamos ao final deste capítulo sobre os resultados. 

Cabe, agora, realizar uma síntese desses dados, considerando os dois 

momentos de coleta. Tal síntese será elaborada no capítulo seguinte. 



 

5. Discussão 

A descrição dos resultados desta pesquisa incluiu aspectos variados da 

experiência escolar de jovens de uma escola pública de Ensino Médio. No 

presente capítulo discutiremos os resultados obtidos de forma que possamos 

apontar alternativas de respostas para as questões que guiaram este estudo: 

como foi a experiência de entrada no Ensino Médio? Que efeitos essa 

experiência teve sobre os jovens alunos? Como evoluíram as representações 

associadas à escola e a esse nível de ensino? Como se transformaram certos 

elementos de identidade, nos primeiros meses da educação secundária? 

Buscaremos integrar os resultados que obtivemos com os dados de 

outros estudos, além de ler esses resultados a partir das perspectivas teóricas 

adotadas. 

 

5.1. A experiência de entrada no Ensino Médio e a evolução das 

representações 

5.1.1. Os espaços físicos e os colegas 

Observamos, por meio da análise dos questionários e das entrevistas 

iniciais, que as expectativas gerais dirigidas à escola eram fundamentalmente 

positivas. Os estudantes, em sua maior parte, entraram no Ensino Médio certos 

de que ingressariam em uma nova etapa, mais interessante e mais importante, 

por causa de sua estreita relação com o futuro, com o sucesso pessoal, 

acadêmico e profissional almejado. Em termos globais, a escola apareceu 

como instituição ligada a valores positivos como o amadurecimento, o saber, o 

sucesso. Esses dados são condizentes com os resultados obtidos por alguns 
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autores, que mostram que os jovens associam predominantemente a escola a 

experiências e valores positivos (Günther, 1993; Oliveira et al., 2001). 

Mesmo os estudantes que nunca tinham ido à escola pesquisada antes 

do início do ano letivo construíam idéias a respeito dos espaços escolares que 

passariam a freqüentar. As conversas com colegas mais experientes (que já 

cursavam o ensino secundário) e com outras pessoas que já conheciam a 

escola pesquisada contribuíram para a formulação das expectativas. A imagem 

que os estudantes faziam da escola incluía espaços grandes, limpos, bem 

equipados e organizados.  

No início do ano, declararam que gostariam de usar, principalmente, a 

quadra de esportes, a sala de vídeo e a biblioteca. No entanto, provavelmente 

com base em sua experiência pregressa de escolarização, esperavam passar a 

maior parte do tempo nas salas de aula. Suas expectativas incluíam portanto a 

idéia de que deveriam se adequar à dinâmica de uso dos espaços pré-

estabelecida pela escola e que essa dinâmica não seria totalmente compatível 

com seus desejos. 

No segundo momento de coleta, a expectativa de passar mais tempo 

nas salas de aula foi confirmada. Ao mesmo tempo, a maior parte dos 

estudantes (cerca de 60%) declarou que estava usando os espaços da forma 

como gostaria, que a escola era bem equipada e que estavam aproveitando os 

espaços para aprender e para se divertir. Outra parcela (cerca de 40%) afirmou 

que não estava usando os espaços como gostaria, principalmente porque seu 

uso era restrito pela escola e porque faltavam equipamentos. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) publicou em 

2002 os resultados de uma pesquisa de âmbito nacional que teve como 
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objetivo ouvir a “voz” dos adolescentes, saber sua opinião sobre assuntos 

relevantes como saúde, cultura, esporte, família, trabalho, drogas, violência, 

entre outros, incluindo educação. Nesse estudo, a maioria dos adolescentes 

ouvidos se disse insatisfeita com os espaços escolares, que, segundo eles, não 

comportam atividades diferenciadas, não são seguros nem confortáveis. Esses 

dados são semelhantes aos que verificamos nas entrevistas semi-estruturadas 

de Bruna e Denise que, como vimos, passaram a estudar em uma escola 

menor, que dividia seus espaços entre o Ensino Fundamental e o médio.  

Já na escola participante, os resultados foram sensivelmente diferentes. 

Os alunos, em sua maioria, afirmaram que usavam os espaços como 

gostariam, que sabiam aproveitá-los, destacando que a escola possui muitos 

equipamentos, que os horários são bem divididos e que se sentem confortáveis 

para estudar e para se divertir. Podemos interpretar essa diferença como 

fortemente determinada pelas especificidades da escola pesquisada. A escola 

era nova, tinha sido recém construída com espaços amplos, rampas, quadra de 

esportes coberta e com equipamentos novos. Ferreira (2006) atesta que boas 

instalações físicas e a limpeza dos ambientes escolares são consideradas por 

muitos jovens estudantes como importantes fatores mobilizadores para a 

escolarização. 

As instalações escolares são vistas como recursos importantes não só 

para o aprendizado, mas também para a diversão. Matos (2003) mostra a 

importância da diversão, do “curtir a vida” para a visão que os adolescentes 

têm de si mesmos e da adolescência em geral. A autora verificou que os jovens 

de classes populares se ressentem da falta de estruturas para lazer nos bairros 



 215 

onde moram, o que é reflexo de falhas dos governos ou simplesmente 

ausência de políticas públicas dirigidas às necessidades dos adolescentes.  

Esses dados sugerem a importância de programas do tipo “escola 

aberta”, que disponibilizam os espaços escolares para os estudantes, com o 

objetivo de realizar atividades diversas em finais de semana (com destaque 

para atividades artísticas e esportivas). Entretanto, se estivermos interessados 

em promover oportunidades educativas que atinjam um objetivo pleno de 

construção de participação juvenil, não bastaria disponibilizar os espaços e 

equipamentos. Seria preciso incluir os alunos como construtores ativos das 

formas de aproveitamento desses recursos escolares. 

Os estudantes que pesquisamos responderam mais freqüentemente que 

tinham condições de uso dos espaços e equipamentos e que sabiam 

“aproveitá-los”. Aproveitar ganhou, em suas respostas, o sentido de tirar 

proveito de uma oportunidade que é oferecida (de forma mais ou menos 

fechada) por outrem. Isso significa que esses estudantes, ao longo dos meses, 

basicamente se adequaram aos esquemas e normas propostos pela escola e 

que tentavam, na medida dos limites impostos, usar os espaços de acordo com 

seus interesses. Seus desejos incluíam aprender (ter mais conhecimento para 

garantir o futuro) e também se divertir, o que quase sempre pressupõe 

referências aos seus colegas de escola, aos seus amigos. 

No que diz respeito aos colegas, no início do ano, a grande maioria dos 

estudantes afirmou a expectativa de que eles seriam “legais”, ou seja, que 

possuiriam características de companheirismo, lealdade, que seriam divertidos 

e alegres, etc. 
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Sete meses depois, a percepção de que os colegas eram “legais” 

continuou a ser a mais citada, embora tenha diminuído significativamente. Ao 

mesmo tempo, aumentou de maneira significativa a freqüência de citação do 

tema “alguns são legais e outros são chatos”. Encontramos nesses dados a 

evidência da formação e/ou do fortalecimento de grupos de afinidade entre os 

alunos (as chamadas “panelinhas”). No início do ano, os colegas eram vistos 

de forma generalizada e no meio do ano já eram percebidos de maneira mais 

específica. Pode-se dizer que a convivência no espaço escolar produziu uma 

diferenciação entre colegas e amigos. Os colegas são os que simplesmente 

acompanham o mesmo curso escolar, enquanto os amigos são aqueles com os 

quais se tem maior afinidade e dos quais se espera apoio e lealdade em todas 

as situações. Para Matos: 

 

“No geral, os jovens se referem à amizade como uma das dimensões 

mais significativas na sua vida e indicam que os amigos são importantes 

por diversos aspectos: são companhias que os tiram da solidão; 

companheiros para contar e confiar em todos os momentos ; pessoas 

que contribuem para o seu crescimento e amadurecimento; são os que 

ajudam nos momentos mais difíceis, ‘levantando o astral’; os que 

compreendem e partilham alegrias e tristezas, e aqueles que, por vezes, 

tomam até o lugar dos familiares” (2003, p. 51). 

 

Embora uma das funções mais evidentes da escola seja a transmissão 

de saberes sistematizados, as relações interpessoais que acontecem em seu 

interior pareceram mobilizar mais os estudantes pesquisados do que sua 
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relação com os conhecimentos escolares. Pudemos perceber isso a partir da 

análise das respostas dadas pelos alunos às questões sobre o que eles 

achavam que iam gostar mais e menos na escola. As pessoas, principalmente 

colegas e professores, e as relações interpessoais foram o foco dessas 

respostas.  

No início do ano, os estudantes afirmaram que o que mais iriam gostar 

na escola seria dos amigos, colegas e/ou professores. Declararam que iriam 

gostar menos de colegas e professores qualificados como “chatos”, das brigas 

e das implicâncias. Aulas e espaços físicos também foram citados como alvos 

de preferência ou rejeição. 

No segundo momento de coleta, essa referência às pessoas da escola 

diminuiu significativamente, indicando possivelmente um maior foco nos 

aspectos acadêmico-profissionais. Entretanto, esse continuou a ser o tipo de 

resposta mais freqüente. Sobre o que menos gostavam, continuaram a se 

referir principalmente a colegas e professores considerados “chatos”, ao uso ou 

falta de uso de certos espaços físicos e a algumas aulas. Aumentou 

significativamente o número de estudantes que responderam que não 

gostavam de nada na escola, embora ainda representassem um número 

pequeno. Ainda em relação ao aspecto preferência, surgiu um novo tipo de 

resposta: duas alunas citaram o grupo de dança (uma atividade extra-classe) 

como o que mais gostavam na escola. 

Também nesse segundo momento, ao responder à questão “por que 

você vem à escola todo o dia?”, alguns alunos enfocaram especialmente a 

interação com seus amigos. Ver os amigos, conversar com eles e “fazer 

bagunça juntos” se tornaram elementos motivadores para a própria freqüência 
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ao espaço escolar. Esses dados também foram encontrados por Ferreira 

(2006). O autor afirma que as relações de amizade com os colegas mobilizam 

para a escolarização e ajudam a suportar os trabalhos escolares. 

Na introdução, fizemos referência à importância dos amigos para o 

desenvolvimento juvenil em nossa sociedade. A partir de uma perspectiva 

sócio-histórica sobre a construção da adolescência na modernidade, Facci 

(2004) aponta que a atividade de comunicação íntima pessoal com os pares 

possui importância central para o desenvolvimento do adolescente e que a 

escola é um lugar privilegiado para essas interações.  Adicionalmente, Günther 

(1993) mostrou que os adolescentes, ao avaliar sua experiência escolar, 

acabam dividindo-a em dois mundos: o dos projetos educativos, percebidos 

como desinteressantes e o da convivência com colegas e amigos, vista como 

interessante e relevante. 

Os colegas e os amigos formam referências para processos de 

identificação. Suas idéias sobre o mundo, sobre a escola e sobre o futuro; suas 

formas de viver a juventude e suas ambigüidades; seu jeito de falar, andar e se 

vestir são elementos que entram nos processos de reconhecimento e 

diferenciação envolvidos na construção e no fortalecimento de subgrupos por 

afinidade (Matos, 2003). Pudemos verificar, entre os jovens pesquisados, sinais 

da construção e do fortalecimento desses subgrupos nos meses iniciais da 

escolarização secundária. Pudemos averiguar também a existência de 

interessantes mecanismos de diferenciação entre “nós” e “eles” em meio aos 

próprios estudantes, mecanismos que agem na construção de identidades 

como detalharemos mais adiante. 
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Apontamos que a diversão, a “curtição”, foi um dos aspectos integrantes 

das representações sociais de adolescência investigadas por Martins et 

al.(2003) e por Menandro (2004). Os adolescentes pesquisados por Matos 

(2003) também viam a juventude (entre outras características) como período 

ligado à diversão, com atividades esportivas e recreativas que incluem quase 

sempre os amigos e as conversas com os amigos. 

Interagir, conversar com os amigos é uma das atividades mais 

importantes para os adolescentes no que diz respeito à construção da 

identidade e à formação de seus conhecimentos sobre o mundo e as relações 

interpessoais. Entretanto, a escola, como espaço organizado em torno da 

disciplina, investe hegemonicamente contra a conversa dos estudantes. 

Coloca-se muitas vezes, portanto, contra os comportamentos e assuntos que 

mais interessam ao público que atende. Esses são alguns aspectos da 

“distância” que alguns estudantes relataram perceber entre a escola 

pesquisada e seus alunos. 

Considerando esses elementos, não é de se surpreender que os 

professores sejam valorizados pelos estudantes por suas características de 

empatia, como foi visto também em outros estudos (Oliveira et al., 2001; 

Franco, 2002; Matos, 2003). O bom professor foi definido principalmente como 

aquele que consegue estabelecer relações de proximidade com os alunos e 

que consegue conciliar os objetivos acadêmicos aos interesses dos 

estudantes, compreendendo e respeitando seu “jeito jovem de ser”. 

 Entendemos que esses dados são referências importantes para o 

trabalho de educadores que queiram transformar o cotidiano escolar, 

aproximando-se mais dos jovens para fomentar sua participação. 
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5.1.2. Escola, para quê? 

Do ponto de vista dos alunos, a escola se apresenta como um espaço a 

ser aproveitado, como uma oportunidade de se preparar para o futuro, de fazer 

amigos e de se divertir. Para os estudantes que pesquisamos, é natural e 

desejável que os jovens freqüentem a escola: escolarizar-se é elemento 

constitutivo importante da juventude. Esse aspecto foi constatado por 

Menandro (2004), em sua análise das representações sociais de adolescência 

veiculadas por uma revista de circulação nacional. Trata-se de uma percepção 

ilustrada também pelos jovens ouvidos por Matos (2003): muitos deles 

definiram a escola como uma “segunda casa”. A escola se constitui como 

importante espaço de sociabilidade e de construção de si, com abundantes 

referências identitárias. Adicionalmente, é vista como instrumento de 

preparação para o sucesso profissional e para um futuro melhor. 

Em nosso capítulo introdutório, acompanhamos a argumentação de 

Enguita (1989) sobre as relações entre escola e trabalho. Relatamos alguns 

aspectos da trajetória de constituição da modernidade na Europa, que incluiu o 

trabalho como valor central e o trabalho assalariado como forma hegemônica 

de produção. Assinalamos que o internamento e a disciplina foram utilizados 

com abundância para adequar as pessoas às exigências da industrialização 

capitalista e que a escola se tornou um fenômeno de massas, contribuindo 

para essa adequação. É possível vislumbrar um duplo movimento sócio-cultural 

que fez com que o trabalho se tornasse um valor predominante ao mesmo 

tempo em que instituiu a escola como via obrigatória de preparação para o 

labor. 
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Esses padrões e valores, frutos da história européia, foram em grande 

medida trazidos para nossas terras e aqui incorporados. Obviamente, não se 

tratou de um processo mecânico. A partir dos estudos de Romanelli (1994), 

pudemos verificar uma série de especificidades da construção das escolas e 

das políticas educacionais no Brasil. Entretanto, é possível afirmar com 

segurança que a escola se estabeleceu, também em nossa cultura, como 

fenômeno de massas e como via natural e obrigatória de preparação para a 

vida e para o trabalho. Atualmente, sobretudo nos meios urbanos e 

acompanhando transformações das esferas produtivas, a escola se coloca 

muitas vezes como agência de credenciamento para a acirrada competição 

pelos empregos (Gentili, 2001; Heckert, 2000). 

A partir das perspectivas teóricas que adotamos, não podemos deixar de 

considerar essa história e esses valores socialmente construídos como 

importante matéria-prima dos fenômenos psicossociais. A Teoria das 

Representações Sociais (Moscovici, 2003) pressupõe, entre indivíduo e 

sociedade, um solo comum de construção desses fenômenos. O indivíduo 

busca ativamente compreender os objetos relevantes à sua volta e, com base 

nas interações sociais e especialmente nas informações distribuídas pelos 

meios de comunicação de massa, formular teorias coerentes sobre as 

qualidades desses objetos e de suas relações.  

Encontraremos, portanto, nas representações sociais de escola, 

construídas pelos jovens, a forte associação entre escola e trabalho acima 

mencionada. No plano do indivíduo, a escola é ancorada em crenças e 

esperanças: ela entra como parte de um projeto de transformação individual 

em direção a uma vida mais confortável e de maior status pessoal. Esses 
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aspectos foram destacados nas respostas às questões: “para que servem os 

conteúdos das matérias?” e “por que você vem à escola todos os dias?”, que 

fizeram parte de nosso questionário discursivo.  

A grande maioria dos estudantes, no início do ano, afirmou a expectativa 

de que os conteúdos das matérias serviriam para o futuro, de que eles seriam 

úteis para entrar em uma faculdade e/ou para conseguir um emprego. 

Serviriam, ao mesmo tempo, para aprender, para conhecer, ou seja, para se 

tornar uma pessoa qualitativamente melhor, que tem mais conhecimento. A 

maioria dos estudantes declarou que vai à escola para estudar, para aprender 

e por causa do futuro. Disseram que é preciso estudar para ter um bom 

trabalho e ser alguém na vida. As meninas afirmaram suas preocupações com 

o futuro com uma freqüência significativamente maior que a dos meninos. 

Sete meses depois, o discurso não mudou muito. Os estudantes 

continuaram a declarar majoritariamente que os conteúdos das matérias 

serviriam para o futuro (faculdade e trabalho) e para aprender, conhecer mais. 

Continuaram a dizer que vão à escola principalmente para estudar, para 

aprender e por causa do futuro, afirmando a idéia de que os estudos são 

importantes para fazer faculdade, arranjar um emprego e ser alguém na vida. 

Apareceu, entretanto, um novo padrão: na comparação entre gêneros, não 

havia mais a diferença significativa na importância do tema “futuro” no discurso 

de meninos e meninas, que tinha sido encontrada na primeira coleta.  

Inferimos que a experiência escolar, em especial a relação com os 

professores, teve esse efeito de fortalecimento da associação entre Ensino 

Médio e futuro junto aos meninos. Em sua pesquisa, Ferreira (2006) identificou 

que os professores freqüentemente aconselham seus alunos a estudar e 
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pensar em seu futuro, o que é tido por alguns estudantes como fator 

mobilizador para a escolarização. Em nossas entrevistas semi-estruturadas 

pudemos perceber que o bom professor foi caracterizado, entre outras coisas, 

como alguém que se importa com o futuro de seus alunos e que conversa com 

eles sobre esse assunto. 

A definição de escola como um caminho para o futuro profissional e para 

uma vida melhor também se fez presente em vários estudos que incluíram 

indagações sobre as representações de escola em estudantes de classes 

populares (Oliveira et al., 2001; Lins & Santiago, 2001; Franco, 2002; Aguiar & 

Ozella, 2003; Matos, 2003).  

Matos (2003) procurou compreender por que os jovens continuam a 

conferir importância central à escola, mesmo que essa instituição, a partir de 

suas práticas disciplinares, os negue como sujeitos. Os jovens, além de citarem 

o aspecto de espaço de sociabilidade (em que podem interagir com os amigos 

e conhecer pessoas novas), responderam essencialmente que a escola está 

associada à preparação para o futuro e para o trabalho. A pesquisa foi feita em 

escolas públicas e particulares e os resultados foram muito semelhantes: seja 

nas classes sociais mais abastadas, seja nas mais empobrecidas, prevaleceu a 

associação do estudo com o futuro e com a esperança. 

Um dado adicional que pudemos obter em nossa pesquisa foi que essa 

associação entre escola e futuro se fortaleceu (especialmente para os 

meninos) ao longo dos primeiros meses de escolarização secundária. Além 

disso, pudemos verificar que o Ensino Médio é representado como etapa 

crucial dessa preparação para o futuro e para uma espécie de início verdadeiro 

da vida, assemelhando-se aos últimos degraus de uma longa escada.  
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Entretanto, as expectativas positivas do início do ano pareceram não se 

concretizar para todos os alunos. No segundo momento de coleta, apesar de a 

maioria deles continuar a valorizar positivamente os conteúdos das matérias, 

surgiu um novo tipo de resposta afirmada por alguns poucos estudantes: os 

conteúdos das matérias “não servirão para nada”. Além disso, dois estudantes 

afirmaram que vão à escola simplesmente “para não ficar em casa”, outro tipo 

novo de resposta que indica a percepção de falta de sentido na escolarização. 

Atitudes equivalentes também foram identificadas na pesquisa de 

Ferreira (2006). Alguns alunos ouvidos pelo autor relataram que nada os 

mobilizava a realizar os trabalhos escolares. Para esses alunos, a única coisa 

que os mantinha na escola era a perspectiva de conseguirem um diploma, que 

abriria maiores e melhores possibilidades de inserção profissional. Prevalecia a 

vontade de ter um bom emprego e de ser alguém na vida, apesar da 

desmobilização para com os processos escolares em geral.  

O autor pesquisou os principais determinantes dessa desmobilização. 

Verificou que alguns deles se referem a certos defeitos de infra-estrutura 

escolar: calor, uniformes quentes, cadeiras inadequadas. Os estudantes 

citaram também a insensibilidade dos professores, a distância colocada entre 

eles e os alunos, a falta de interesse quanto ao efetivo aprendizado, a falta de 

diálogo e o autoritarismo. Citaram ações sentidas como “injustiças” praticadas 

pelos professores contra os alunos (incluindo ocasiões em que o professor 

manipula certas regras para punir um ou vários alunos). Muitos reclamaram de 

matérias repetidas e da falta de utilidade prática dos conteúdos das disciplinas, 

seja no dia-a-dia, seja na profissão almejada ou mesmo nas próprias 

avaliações de cada matéria (Ferreira, 2006).  
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Ferreira (2006) se interessou sobretudo pela relação que os estudantes 

estabelecem com o saber escolar e concluiu que essa relação é 

predominantemente “instrumental”. Os saberes escolares parecem não ter 

valor em si. Eles servem como mero instrumento para chegar a algum objetivo, 

esse sim importante: passar de ano, obter um diploma, passar em um 

concurso, entrar na faculdade.  

A partir das afirmações dos alunos, o autor concluiu que eles 

consideram a família, os amigos, as pessoas mais velhas e mais sábias como 

as principais fontes de aprendizagens significativas (Ferreira, 2006). Podemos 

considerar as aprendizagens significativas como aquelas em que os 

conhecimentos aprendidos respondem a necessidades de saber que o 

indivíduo sente como suas. Nesse tipo de aprendizagem, que se contrapõe à 

aprendizagem mecânica, o conhecimento tem valor em si, ele é tido pelo 

aprendiz como relevante para compreender o ambiente a seu redor. Esse não 

parece ser o caso, em geral, das matérias escolares.  

No estudo promovido pelo UNICEF (2002), uma ampla maioria dos 

adolescentes considerou que os conteúdos das matérias são relevantes para o 

futuro acadêmico e profissional. Entretanto, uma minoria declarou que esses 

conhecimentos são importantes para uma melhor compreensão da realidade 

social em que vivem. 

Pensamos que se a “relação instrumental” é levada ao extremo pelo 

conjunto dos atores escolares, a escola se reduz a uma agência de 

credenciamento. Nesse caso, as práticas escolares se tornam meros 

obstáculos entre o indivíduo e o diploma. Pensamos que, se a escola tomar 

esse papel para si, conformando-se ao lugar de mera agência de 
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credenciamento, certamente contribuirá para perpetuar desigualdades sociais 

que caracterizam nossa cultura, uma vez que só reforçará o entendimento de 

educação como produto a ser consumido e como arma na luta individual pelo 

emprego. 

Os estudantes pesquisados por Oliveira et al. (2001) e Franco (2002) 

também representaram a escola como caminho para o futuro. Entretanto, em 

ambas as pesquisas, falaram de muitas dificuldades associadas à escola 

pública. Pareceram descrentes quanto à suficiência dessa escola em lhes 

garantir a formação adequada para a realização de seus sonhos de sucesso 

pessoal e profissional.  

No segundo momento de coleta de nossa pesquisa, como relatamos 

acima, verificamos o surgimento de raciocínios semelhantes, mesmo que 

restritos a poucos alunos: o conteúdo das matérias “não servirão para nada”. 

Com base nos achados de Oliveira et al. (2001) e Franco (2002), pode-se 

formular a hipótese de que essa descrença se torne mais forte e mais 

generalizada, ao longo do Ensino Médio, também no caso dos estudantes que 

pesquisamos. 

Conforme já nos referimos anteriormente, as representações sociais são 

um tipo de conhecimento compartilhado que serve para orientar as condutas 

dos grupos e dos indivíduos (Sá, 1995; Bonardi & Roussiau, 1999; Abric, 2001; 

Moscovici, 2003). Essa relação ajuda a explicar os dados coletados nos 

estudos que citamos e em nossa pesquisa. A escola é hegemonicamente 

representada pelos jovens como caminho para um futuro melhor, para uma boa 

inserção profissional. Os alunos produzem práticas condizentes com esse 

discurso, assumindo uma relação eminentemente instrumental frente ao saber 
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escolar: esse saber é sobretudo importante para passar de ano, para obter um 

diploma, para ter um bom futuro. Pensamos que tornar a escola um espaço de 

participação e autonomia seria fundamental para transformá-la em lugar de 

aprendizagens significativas e vice versa.  

 

5.1.3. Os professores e as regras 

Ao avaliarem a escola, os jovens pesquisados por Matos (2003) 

centraram foco nas relações com os professores. Afirmaram que essas 

relações são marcadas por diferentes graus de “distância” entre professores e 

alunos e que, muitas vezes, são caracterizadas pela imposição de regras e por 

práticas pedagógicas em sala de aula percebidas como sem sentido. 

Entretanto, falaram também sobre professores que valorizam a aprendizagem, 

os conteúdos das matérias e, ao mesmo tempo, valorizam os encontros e o 

prazer.  

Na pesquisa da autora, o bom professor foi definido como aquele que 

utiliza metodologias diferenciadas e que consegue mostrar que os conteúdos 

escolares fazem sentido, estando associados a diferentes aspectos da vida 

cotidiana. Ele foi descrito sobretudo como o que consegue conversar com seus 

alunos, considerando-os sujeitos ativos (seja nas relações de aprendizagem, 

seja nas relações sociais como um todo). A autora conclui: 

 

“A opção que os jovens alunos fazem é por participar, ler, aprender. A 

condição é que compreendam o que estão fazendo, que não sejam 

tratados como autômatos. Querem se identificar no que aprendem, que 

as leituras digam mais sobre o que vivenciam, nessa ‘passagem da 
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soleira’, que a escola tenha um pouco mais do seu ritmo, que respeite 

sua cultura: as teias que tecem, no esforço de construir significados. E 

isso só acontece quando o professor aprende com os alunos (Lins, 

2000), acolhendo-os, valorizando as informações que eles trazem. 

 

Quando a escola trata seus alunos como sujeitos, respeita-os, e, 

estabelecendo um diálogo com eles, valorizando suas idéias, 

estimulando-os à participação, é o sinal que esperam para que se 

concretize um encontro de grande significado para ambos” (Matos, 2003, 

p. 138). 

 

Ferreira (2006) verificou que os professores podem se tornar importantes 

fatores de mobilização para o trabalho escolar. Os “bons professores” 

conseguem estabelecer boas relações com os alunos, dialogam com eles, 

incentivam-nos a estudar, sabem reconhecer o esforço e o bom desempenho, 

se interessam por seu ponto de vista e se preocupam em verificar se estão 

aprendendo.  

Na parte quantitativa do estudo promovido pelo UNICEF (2002), a maior 

parte dos jovens estudantes declarou que a relação com os professores é boa, 

incluindo aprendizado e respeito, ou que é uma relação “normal”, com 

dificuldades com alguns professores e matérias. 

Em nossa pesquisa, encontramos dados equivalentes aos obtidos por 

esses estudos (UNICEF, 2002; Matos, 2003; Ferreira, 2006), no que diz 

respeito à definição do bom professor e das relações entre professores e 

alunos. Adicionalmente, pudemos vislumbrar como as representações 
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associadas aos professores podem evoluir nos meses iniciais da escolarização 

do Ensino Médio. 

No início do ano, a grande maioria dos estudantes que ouvimos 

acreditava que seus professores seriam diferentes dos que tiveram no Ensino 

Fundamental. Uma parcela considerável afirmou que eles seriam diferentes 

porque seriam mais rígidos ou porque seriam melhores. Em geral, pode-se 

afirmar que esperavam que os professores fossem bons e o bom professor foi 

definido como dedicado a seu trabalho, exigente com o aprendizado, 

interessado em seus alunos e capaz de estabelecer diálogos e boas relações 

pessoais. 

Na segunda coleta, a maior parte dos estudantes continuou a acreditar 

que os professores do Ensino Médio eram diferentes dos que tiveram no 

Ensino Fundamental. A expectativa de que os professores seriam mais rígidos 

se confirmou. O número de estudantes que achava que eles eram melhores 

que os do Ensino Fundamental aumentou significativamente. Esses estudantes 

acreditavam que os professores eram mais experientes, explicavam melhor e 

conferiam mais responsabilidades aos alunos. Cerca de um quarto dos 

estudantes dividiu os professores claramente em dois subgrupos: os bons e os 

ruins.8 

Mesmo que a percepção de que os professores eram melhores tenha 

aumentado significativamente, houve uma pequena parcela de estudantes que 

afirmou um novo tipo de resposta, declarando que os professores eram piores 

                                                
8 Um dado adicional é que as meninas recorreram significativamente mais a esse raciocínio de 
divisão em subgrupos do que os meninos. Isso pode ser um sinal de que as meninas são mais 
sensíveis às diferenças de empatia e competência pedagógica associadas aos professores. 
Dito de outra forma, seria um sinal de que as relações que os meninos estabelecem com os 
professores seriam mais “indiferenciadas”. 
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dos que os do Ensino Fundamental; que eram impessoais, incompetentes e 

que não se importavam com os alunos. Os maus professores foram 

caracterizados como monótonos, descompromissados e autoritários. 

Novais (2004) destaca que as relações de autoridade constituem 

aspecto central das interações entre professores e alunos. A autora argumenta 

que a autoridade é uma característica de relações em que há a necessidade da 

obediência. O professor é revestido de autoridade por seu papel social e por ter 

que se responsabilizar pela escolha dos melhores caminhos para o 

aprendizado. A autoridade seria, portanto, um importante atributo do professor. 

 

“Entretanto, tradicionalmente a autoridade vem sendo confundida em 

nossas instituições escolares com autoritarismo. Assim, ter autoridade 

tem equivalido a ser autoritário com os aprendizes, não lhes dando 

direito de se posicionarem em relação a diversas questões que ocorrem 

no contexto escolar” (Novais, 2004, p. 16). 

 

Para a autora, existem basicamente duas formas de exercício da 

autoridade por parte do professor: a “autoridade autoritária” e a “autoridade 

liberal”.  

A “autoridade autoritária” é caracterizada pela imposição das normas e 

do saber por quem detém a autoridade, no caso, a escola e o professor. Nessa 

relação, os alunos são tratados como meros receptores de informação e 

espera-se que simplesmente obedeçam às regras de forma automática. A 

imposição das normas e do saber se dá amparada pelas coações e punições: 

gritos, ameaças, notas baixas, advertências, suspensões, etc. A autora afirma 
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que “[...] essa coerção cria um clima emocional em sala de aula que pode gerar 

sentimentos de hostilidade, ressentimento ou inferioridade e passividade [...]” 

(Novais, 2004, p. 18). É comum que os alunos decidam desafiar esse tipo de 

autoridade, praticando ações qualificadas de indisciplinas. Isso pode gerar um 

ciclo vicioso de indisciplinas seguidas de punições que gerariam indisciplinas 

ainda mais fortes e freqüentes. 

A “autoridade liberal” é caracterizada pela negociação permanente das 

normas e pela valorização das aprendizagens significativas. Nesse caso, a 

autoridade não é simplesmente pressuposta, nem tida como anterior e 

inquestionável, como no caso da “autoridade autoritária”. A “autoridade liberal” 

é construída na relação entre professores e alunos. Por meio das interações 

entre esses atores escolares, os alunos percebem que o professor possui mais 

experiência no trato com objetos de saber específicos e de que esses 

conteúdos são importantes instrumentos de crescimento pessoal. O professor 

será, então, revestido de autoridade por seu conhecimento e por sua 

disponibilidade em transmiti-lo. Trata-se de um “poder legitimado pelas partes 

envolvidas” (Novais, 2004, p. 20). Esse tipo de autoridade não é empregado 

pelo professor para obter benefícios próprios e sim com fins de facilitar a 

aprendizagem e produzir autonomia. 

O exercício da “autoridade liberal” pode justamente contribuir para que 

os alunos construam uma moral autônoma. Por meio desse exercício, eles 

podem entender que as normas que constituem e regulam a realidade social 

têm sua história, que elas são produto das relações humanas e que podemos 

nos esforçar para compreendê-las e modificá-las. 
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“Assim, ao atuar em relações nas quais existe o respeito mútuo a criança 

vai substituindo suas relações embasadas unicamente na obediência, 

passando a fundamentá-las na reciprocidade e na cooperação” (Novais, 

2004, p. 20). 

 

Conforme La Taille (1992), as relações sociais podem ser pensadas 

como relações de coação ou de cooperação. As relações de coação estão 

associadas à “autoridade autoritária” que descrevemos acima. São 

caracterizadas pela atribuição imediata de prestígio a uma das partes, por 

mecanismos de obediência automática e pela definição unilateral das normas, 

ou seja, pela heteronomia. Já as relações de cooperação se associam ao 

exercício da “autoridade liberal”. Definem-se pela operação coletiva sobre os 

objetos, pela coordenação de pontos de vista dos diversos agentes e pela 

construção conjunta das normas, ou seja, pela autonomia. Para o autor, a 

cooperação pode ser vista não só como finalidade, mas também como método. 

Ou seja, a cooperação pode ser uma via de trabalho para escolas e 

educadores interessados em promover o desenvolvimento infantil e juvenil.  

No que diz respeito aos estudantes que pesquisamos, observamos que 

muitos pareceram apreciar as relações que tinham estabelecido com os 

professores, afirmando que eles eram melhores que os do Ensino 

Fundamental, que ensinavam bem e que conferiam mais responsabilidades 

aos alunos. É possível considerar esses dados como sinais de que relações de 

cooperação e de “autoridade liberal” possam ter sido estabelecidas entre pelo 

menos alguns professores e alunos da escola pesquisada. Vale destacar que 

os estudos empreendidos por Matos (2003) e Novais (2004), baseando-se em 
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metodologia etnográfica, fornecem descrições detalhadas de casos em que se 

estabeleceram relações de cooperação entre professores e alunos de escolas 

públicas.  

Entretanto, em nossa pesquisa, no que diz respeito às regras escolares 

em geral, pudemos ver sinais predominantes de heteronomia. No início do ano, 

pode-se dizer que os estudantes esperavam que a escola fosse bem 

organizada e rígida, que funcionasse mediante padrões de hierarquia e 

heterodeterminação já conhecidos, que tivesse regras claras que fossem 

aplicadas com rigor. Declararam que a escola deveria possuir e fazer valer 

essas regras para não se desorganizar, para não se transformar em uma 

“bagunça”.  

Os estudantes entrevistados também afirmaram, em geral, que as 

normas são importantes. Entretanto, ao falar um pouco mais sobre o assunto, 

disseram que discordavam de algumas regras, principalmente daquelas 

relativas ao vestuário. Fizeram propostas para transformar a normatização 

escolar. Entretanto, em sua maioria, disseram não acreditar que poderiam 

participar desse processo de normatização da escola em que estavam 

ingressando. Alguns afirmaram que gostariam de participar da criação das 

regras e propuseram sugestões variadas de como isso poderia ser feito pelo 

conjunto de alunos. 

No segundo momento de coleta, os estudantes entrevistados 

continuaram a afirmar, em princípio e em geral, que as regras escolares eram 

importantes. Entretanto, viam algumas delas como irrelevantes. Percebiam, 

muitas vezes, que a aplicação das regras era desproporcional e intermitente e 

que a escola nem sempre priorizava os aspectos acadêmicos, dando mais 
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valor à simples produção de submissão à autoridade. Disseram perceber que 

de fato não estavam participando da criação das regras. A maioria continuou a 

dizer que gostaria de participar, sugerindo meios para isso. Ajudar a melhorar a 

escola continuou a ser hegemonicamente entendido como obedecer às regras. 

As perspectivas de desenvolver atividades diferenciadas para ajudar a 

melhorar a escola pareceram ter diminuído. 

Esses dados sugerem que, com base em sua experiência pregressa de 

escolarização, a maior parte dos estudantes entrou no Ensino Médio com a 

expectativa de que não teriam uma participação muito ativa na organização do 

cotidiano escolar. Valorizavam as regras e sua aplicação, mas gostariam de ser 

mais ouvidos e alguns declararam querer participar da criação das normas. 

Nos meses iniciais da escolarização secundária, perceberam que a escola não 

lhes proporcionou essa oportunidade. Viam algumas regras como irrelevantes 

e não possuíam fóruns sistematizados para expressar essa percepção. 

Conforme atesta Zibas (2005a, 2005b), o protagonismo juvenil é 

atualmente um valor divulgado e defendido por boa parte da literatura 

educacional progressista. Segundo a autora, esse valor foi apropriado pela 

proposta de reforma do Ensino Médio elaborada pelo Governo Federal na 

década de 1990, que pretensamente viria a refundar esse nível de ensino. 

Entretanto, essa reforma foi claramente insuficiente e suas propostas atingiram 

o cotidiano escolar de maneira apenas superficial (Zibas, 2005b). 

Os dados de nossa pesquisa corroboram essas constatações. Os 

estudantes em geral não esperavam encontrar um ambiente propício à sua 

participação e protagonismo e parecem não tê-lo encontrado de fato, ao longo 

dos primeiros meses de Ensino Médio. 
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Para finalizar este tópico, é importante ressaltar que muitos estudantes 

deixaram clara a valorização positiva que conferiam às regras da escola, 

mesmo que elas se apresentassem pela via de relações autoritárias, de 

heteronomia. Para esses estudantes, as regras rígidas impediam que a escola 

se transformasse em uma bagunça. 

Ao mesmo tempo, na segunda entrevista realizada com Bruna e Denise, 

pudemos ver que a ausência de regras da nova escola foi valorizada de forma 

extremamente negativa pelas alunas e ganhou ares de uma tragédia para sua 

vida escolar. Isso condiz com aspectos do estudo de Ferreira (2006). O autor 

mostrou evidências de que as pedagogias tidas como “libertadoras”, contrárias 

aos preceitos da chamada “pedagogia tradicional”, podem ter efeitos 

perniciosos aos estudantes (sobretudo de escolas públicas), se transformadas 

em práticas de laissez-faire. 

Poderíamos afirmar, grosso modo, que a escola pesquisada mostrou 

sinais predominantes de heteronomia, enquanto a nova escola de Bruna e 

Denise se caracterizou principalmente pela anomia (ausência de normas). 

Todos esses dados parecem mostrar que a necessária construção da 

cooperação, da autonomia e do protagonismo juvenil deve se dar com muito 

cuidado e critério, com avaliação contínua das ações escolares. 

 

5.1.4. Relações entre escola e famílias 

Neste ponto, vale a pena recuperar os dados que obtivemos, por meio 

das entrevistas semi-estruturadas, sobre as relações entre escola e famílias. 

No início do ano, os estudantes em geral disseram que têm pouco tempo 

para falar com sua família sobre a escola. Relataram que conversam 
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principalmente com suas mães. Os pais apareceram como figuras distanciadas 

ou ausentes no que diz respeito a esse assunto. Muitas vezes o diálogo foi 

caracterizado, na verdade, como um monólogo: a mãe dá conselhos ao filho 

para que ele se esforce e estude. Principalmente as meninas relataram que 

tinham regras para estudar em casa. Essas regras consistiam em dividir o 

tempo dos estudos com a necessidade de ajudar a mãe nas tarefas 

domésticas. A presença da mãe na escola foi descrita como escassa. As 

famílias pareceram distantes do cotidiano escolar e mais distantes do que eram 

no Ensino Fundamental. 

Na segunda coleta, sete meses depois, as características de interação 

entre os estudantes e suas famílias e entre as famílias e a escola 

permaneceram muito semelhantes. Não houve sinais de processos de 

aproximação entre as famílias e a escola pesquisada. 

Esses dados são condizentes com as análises empreendidas por 

Carvalho (2004). A autora afirma que: 

 

“A tão falada crise da família – divórcios, pais e mães estressados, mães 

trabalhadoras, mães chefes-de-família sobrecarregadas, falta de tempo 

(em quantidade e qualidade) para convivência com os/as filhos/as – 

reduziu seu papel no cuidado físico e emocional, bem como na disciplina 

social e moral, requerendo das escolas a extensão de seu tradicional 

papel de instrução acadêmica e cívica a fim de englobar vários aspectos 

de assistência biopsicossocial. Nesse contexto, é inconcebível atribuir à 

família um papel na educação acadêmica” (Carvalho, 2004, p.53). 

 



 237 

A autora considera que persiste a atribuição (naturalizada e exclusiva) às 

mães do acompanhamento escolar dos filhos: dar afeto, alimentação e 

vestuário adequados, ajudar a cumprir os deveres de casa, ir às reuniões de 

pais na escola. Ao mesmo tempo, o trabalho da mulher, tanto no magistério 

como em casa, continua a ser socialmente desvalorizado (com menor status e 

menor compensação financeira).  

Carvalho (2004) destaca que as políticas públicas atuais passaram a 

englobar preocupações com a formalização das relações entre escola e 

famílias. Essas políticas recebem apoio tanto de setores conservadores (que 

pregam o fortalecimento da família em torno dos filhos) e de setores 

progressistas (que clamam pela maior participação dos pais nos processos de 

gestão escolar). Para a autora, a tão falada parceria entre escola pública e 

famílias deveria se dar considerando as condições concretas de vida das 

famílias atendidas: 

 

“Diante da desigualdade social e educacional, a tarefa da escola é 

ensinar um currículo básico comum no seu próprio tempo-espaço e com 

seus próprios recursos, compensando (com tratamento pedagógico 

apropriado) as diferenças culturais (familiares, étnicas, de classe) dos 

estudantes e limitando a avaliação àquilo que o currículo escolar oferece 

explícita e sistematicamente. Ao invés de demandar a contribuição da 

família para a aprendizagem do currículo escolar, a escola deveria 

investir em práticas pedagógicas efetivas (Carvalho, 2000). Portanto, é 

preciso clarificar o significado da desejável parceria família–escola, pois 

parceria (mesmo reconhecendo-se que as relações família–escola são 
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de interdependência) não significa identidade de atribuições” (Carvalho, 

2004, p. 55). 

 

O estudo de Guimarães e Romanelli (2002) sobre a inserção de 

adolescentes no mercado de trabalho também pode nos ajudar a entender 

dados relativos às relações entre escola e família. 

Os autores afirmam que, muitas vezes, os adolescentes de classes 

populares são incentivados por seus pais a buscar trabalho para contribuir com 

a renda familiar. Somam-se a essa exigência os anseios, por parte dos jovens, 

de conseguir alguma independência e autonomia financeira, de poder consumir 

opções de lazer e produtos com valor simbólico (como vestuário, por exemplo). 

Os jovens também buscam se revestir dos valores positivos associados ao “ser 

trabalhador” (por oposição ao “ser vagabundo”) e, muitas vezes, procuram 

equiparar-se a irmãos mais velhos que já trabalham. 

Além de serem incentivados a buscar trabalho fora, os adolescentes são 

chamados por seus pais a cumprir serviços domésticos em sua própria 

residência, havendo tarefas específicas para meninos e meninas. As meninas 

frequentemente encontram trabalhos de babá ou doméstica por intermédio de 

suas próprias mães. Grande parte da socialização de gênero para o trabalho é 

feita na família. As meninas são chamadas a ajudar ou mesmo substituir suas 

mães na maioria dos serviços domésticos: preparação de alimentos, limpeza, 

cuidado com irmãos mais novos, etc. (Guimarães e Romanelli, 2002). Como 

vimos, esses dados são condizentes com o que observamos em nossa 

pesquisa. 
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A legislação brasileira, em especial o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, prevê que a entrada no mercado de trabalho só pode se dar aos 

dezesseis anos e sob condições especiais (obrigatoriedade de freqüência à 

escola, proibição de trabalhos insalubres, etc.). Entretanto, os jovens 

pesquisados por Guimarães e Romanelli (2002) começaram a trabalhar quando 

tinham em torno de quinze anos, dado que também foi encontrado, segundo os 

autores, em vários outros estudos. Essa idade corresponde, via de regra, ao 

fim do Ensino Fundamental e à entrada no Ensino Médio, passagem que 

parece servir como marco para uma mudança de atitude da família com 

relação ao jovem. 

 

“Nessas famílias, essa fase de transição no plano escolar tende a 

funcionar como divisor que marca o início de nova etapa na relação entre 

pais e filhos. Os genitores das classes populares acreditam ter cumprido 

a obrigação de oferecer aos filhos o máximo de escolaridade possível, 

mantendo-os, enquanto podiam, apenas como estudantes, durante o 

ensino fundamental. A partir dessa idade, os filhos devem começar a 

trabalhar para arcarem com gastos pessoais e, eventualmente, para 

contribuírem com as despesas domésticas. A continuidade da 

escolarização, com a entrada no ensino médio, que os pais incentivam, 

fica a cargo dos próprios filhos, que devem conciliá-la com o trabalho 

(Romanelli, 2000)” (Guimarães & Romanelli, 2002, p. 123). 

 

Em nossa pesquisa, obtivemos sinais dessa mudança de atitude dos 

pais. A partir das declarações dos estudantes, foi possível observar que suas 
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famílias pareciam estar mais envolvidas com sua escolarização no Ensino 

Fundamental do que no Ensino Médio (freqüentavam mais a escola 

fundamental, por exemplo). 

Podemos dizer também que a distância entre escola e famílias corrobora 

as análises feitas por Zibas (2005b). A autora deixa claro que a gestão 

democrática da escola, alardeada pelas propostas governamentais de reforma 

do Ensino Médio na década de 1990, não penetrou de fato nos espaços e nas 

práticas escolares.  

 

5.1.5. A evolução das representações sobre escola e Ensino Médio: 

uma síntese 

Na parte qualitativa da pesquisa empreendida pelo UNICEF (2002), foi 

possível verificar uma ambigüidade de sentimentos dos adolescentes com 

relação à escola: ela é motivo de amor e ódio. O “amor” é dirigido para as 

relações com as pessoas consideradas interessantes, os colegas, os bons 

professores e gestores e para um projeto de futuro melhor, que inclui a escola 

como pré-requisito. O “ódio” é direcionado para os espaços físicos precários e 

para as ameaças, desvalorizações e desrespeitos cometidos por maus 

professores, funcionários e diretores. 

Outras pesquisas também buscaram apreender os sentidos que jovens 

estudantes constroem a respeito da escola pública e de seus processos 

(Günther, 1993, 1996; Oliveira et al., 2001; Franco, 2002; Aguiar & Ozella, 

2003). Essas pesquisas também mostraram que sentidos ambivalentes são 

associados a essa experiência de escolarização. A escola pública pode ser 

significada como fonte de prazer e de esperança (na medida em que “promete” 
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uma vida mais confortável no futuro, decorrente de uma boa inserção 

profissional). Ao mesmo tempo, muitos processos escolares são percebidos 

como desinteressantes e irrelevantes.  

A escola pública pode ser vista pelos jovens como obstáculo a ser 

superado e pode aparecer como instrumento inadequado para os futuros 

desenvolvimentos acadêmicos e profissionais. O caráter instrucional é ora 

tedioso, ora valorizado como chave para um futuro melhor. Tais 

representações, parte fundamental da experiência subjetiva de muitos jovens, 

são construídas em estreita relação com o contexto cultural e social mais 

amplo, nos quais se inserem os próprios métodos pedagógicos e as formas de 

organização escolar.  

Lins e Santiago (2001) realizaram uma pesquisa em escolas de Ensino 

Fundamental, com estudantes de quarta e oitava séries, com o objetivo de 

entender os significados atribuídos à escola e à escolarização por esses 

estudantes. As autoras observaram que três categorias se entrelaçavam para 

tecer esses significados: inserção profissional (poder viver com conforto, poder 

consumir), qualificação pessoal (ser respeitado, ser uma referência em seu 

grupo, ser alguém que detêm um saber, que pode dizer o certo e o errado) e 

mudança nas condições de vida. A partir dos estudos que relatamos e de 

nossa própria pesquisa, podemos inferir que esses elementos de 

representação continuam e se fortalecem junto aos estudantes do Ensino 

Médio. 

As autoras fazem a seguinte reflexão: muitas vezes, os profissionais da 

educação consideram que os alunos freqüentam a escola simplesmente para 

ocupar o tempo, para alimentar-se ou para brincar, etc. Quando os alunos são 
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ouvidos, percebe-se que eles valorizam o ensino: professores que ensinam 

bem, que se preocupam em avaliar os alunos, que não faltam, que interagem 

efetivamente com os estudantes. (Lins & Santiago, 2001). As autoras 

observaram também que os discursos de gestão participativa contrastam, 

muitas vezes, com as práticas de hierarquia inflexível e autoritarismo. 

Em nosso capítulo introdutório, citamos uma pesquisa realizada por Cruz 

(1997) com crianças pobres em seu primeiro ano de escolarização 

fundamental. A autora buscou apreender a evolução das representações 

sociais de escola nessas crianças. Comparou as expectativas que elas 

formularam no início do ano com as idéias que construíram sobre a escola a 

partir de sua experiência. Concluiu que as representações evoluíram 

negativamente e que práticas adotadas pela escola contribuíram fortemente 

para a produção do fracasso escolar junto às crianças pesquisadas, havendo 

uma clara diminuição de sua auto-estima. Ao final de seu primeiro ano de 

escolarização, elas se consideravam incompetentes e inadequadas para a 

escola. 

A leitura do artigo escrito por Cruz (1997) inspirou nossa pesquisa. 

Perguntamo-nos qual deveria ser o resultado de tal comparação entre início e 

meio do ano aplicada a estudantes de escolas públicas de Ensino Médio. 

Como pudemos perceber, as mudanças das representações não foram tão 

drásticas quanto as observadas pela autora (a experiência prévia de 

escolarização parece ser uma causa óbvia disso). Entretanto, transformações 

interessantes não deixaram de acontecer. Sua análise poderá fornecer pistas 

para pensar as relações humanas na escola média. 
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As respostas que obtivemos por meio dos exercícios de evocação 

permitiram uma análise estrutural das representações de Ensino Médio e do 

abandono da escola (“parar de estudar”). 9 

Essa análise evidenciou a importância conferida, por esses jovens, à 

escolarização em geral e ao Ensino Médio em específico. As principais 

associações que fizeram à expressão “parar de estudar” foram carregadas de 

valor negativo: trata-se de uma estupidez, de perder uma oportunidade, de ter 

um futuro ruim (desemprego, ficar burro). O Ensino Médio foi, por sua vez, 

associado a um bom futuro e teve como elementos centrais mais relevantes os 

termos: difícil, estudar muito, provas e notas, passar de ano e 

responsabilidade. 

Na segunda coleta, verificamos que os elementos de evocação 

associados à representação de Ensino Médio se mantiveram 

fundamentalmente constantes. Esse nível de ensino continuou a ser visto como 

“difícil” e relacionado à “responsabilidade”, embora os estudantes parecessem 

mais à vontade com as matérias e com as provas (como se pudéssemos 

entrever as idéias de que “as matérias não são tão difíceis assim” e “não terei 

que estudar tanto quanto pensava”). A associação do Ensino Médio com um 

bom futuro se tornou mais forte, mais central. Consoante a esses dados, parar 

de estudar continuou a significar uma espécie de tragédia pessoal que 

acarretaria um futuro ruim, marcado pelo desemprego ou pelo subemprego. 

                                                
9 O termo “estrutural” não é utilizado aqui em seu “sentido forte”, como propõe Flament (2001). 
O autor diferencia “estrutura” e “sistema” e afirma que a representação social é um sistema no 
qual o núcleo central é uma estrutura. É importante destacar que nossa pesquisa não incluiu a 
preocupação de delimitar precisamente o núcleo central das representações estudadas. Tal 
esforço demandaria a aplicação de técnicas de mise en cause sugeridas por Abric (2001) e 
Flament (2001). 
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Sintetizando, no início do ano, a escola de Ensino Médio foi descrita 

como lugar espaçoso e organizado, que forneceria ensino mais aprofundado e 

importante, com professores bons e colegas “legais”. Ao mesmo tempo foi 

percebida como espaço cheio de regras e dinâmicas próprias que deveriam ser 

respeitadas e obedecidas, com normas e padrões de funcionamento de cuja 

elaboração e transformação os alunos não esperavam participar. O Ensino 

Médio apareceu como uma nova etapa, mais difícil e mais rígida que o Ensino 

Fundamental, mais importante e mais ligada ao futuro. 

Devemos agora examinar como evoluíram essas representações ao 

longo dos primeiros meses de escolarização no Ensino Médio. A maior parte 

das expectativas que os estudantes nutriam no início do ano foi realizada, mas 

houve também diferenças interessantes que merecem atenção. 

Em princípio, é importante notar que a escola e o Ensino Médio 

continuaram a receber, nesse segundo momento, valorações eminentemente 

positivas. A maioria dos estudantes continuou a associar a escolarização ao 

crescimento pessoal e profissional e ao sucesso no futuro. Os espaços físicos, 

os colegas e os professores continuaram a ser fundamentalmente bem 

avaliados. Entretanto, pudemos perceber, nas respostas às questões 

discursivas dos questionários e nas entrevistas da segunda coleta, traços 

emergentes de percepções negativas sobre os elementos e processos 

escolares. 

Por exemplo, nas entrevistas, alguns estudantes confirmaram uma 

impressão geral positiva sobre a escola e sobre o Ensino Médio. Deram 

destaque positivo às regras impostas pela escola e à preparação para o futuro. 

No entanto, outros declararam que as expectativas positivas não se 
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confirmaram, por causa das práticas de certos professores e coordenadores e 

por causa da percepção de que a escola está distante dos interesses dos 

alunos. 

Para resumir os dados da segunda coleta, poderíamos dizer que, em 

geral, as expectativas quanto ao uso dos espaços físicos, quanto aos 

professores e colegas foram concretizadas. A maior parte dos estudantes 

declarou que os espaços estavam sendo utilizados para aprender e para se 

divertir. A percepção de que os professores são melhores do que os do Ensino 

Fundamental se fortaleceu e a impressão de que seriam mais rígidos e 

exigentes se confirmou. Os colegas foram mais claramente divididos em 

subgrupos por afinidade (deixaram de ser “legais em geral” para ser tratados 

de forma mais específica). 

A educação e a escolarização continuaram a ser percebidas 

hegemonicamente como o caminho para um futuro melhor. O Ensino Médio 

continuou a ser visto como uma nova etapa dessa preparação, mais exigente e 

que envolve mais responsabilidade. O discurso de que o Ensino Médio é 

importante para o futuro, para fazer faculdade e para o trabalho, se fortaleceu. 

Ao mesmo tempo, a escola continuou a ser encarada como naturalmente 

ligada à heteronomia. As possibilidades de participação ativa nas formas de 

organização escolar, em sua programação de atividades e em sua 

normatização, pareceram diminuir. 

Simultaneamente, certas percepções negativas quanto à escolarização 

no Ensino Médio surgiram como dado novo. A mais difundida dessas 

percepções foi a de que os espaços escolares não estavam sendo 

aproveitados de forma adequada, de que seu uso era restrito e de que faltavam 
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equipamentos. Surgiram, embora em menor número, as idéias de que os 

professores eram piores que os do Ensino Fundamental (de que eram 

autoritários e impessoais) e de que os conteúdos das matérias não serviriam 

para nada. Aumentou o número de alunos que disseram não gostar de nada na 

escola.  

Para a maioria dos alunos, portanto, o início da escolarização no Ensino 

Médio teve como efeito o fortalecimento da relação entre escola, 

responsabilidade (no sentido de adequação e obediência às normas) e futuro. 

Para essa maioria, as representações sociais de escola e de Ensino Médio 

foram construídas com base nos seguintes elementos: naturalidade, diversão, 

futuro e heteronomia. A escola é um lugar natural para os adolescentes, 

divertido por causa dos amigos, importante por causa do futuro. É um lugar 

regido por adultos pela via hegemônica da heteronomia e é marcado por 

obstáculos que se deve enfrentar para “ser alguém na vida”. 

Entretanto, para uma pequena parcela desses alunos, os meses iniciais 

do Ensino Médio fizeram ativar ou reativar as percepções de que nada agrada 

na escola, de que os professores são ruins e de que os conteúdos das 

matérias não terão qualquer serventia. 

 

5.2. Identidade: processos de metamorfose associados à 

escolarização 

No tópico anterior, vimos como evoluíram as representações de escola e 

de Ensino Médio junto aos jovens pesquisados. Ao longo dessa exposição, o 

tema da identidade já se anunciava. Passaremos agora a focar esse tema e a 

tentar formular respostas mais sistematizadas a segunda grande questão que 
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guiou este estudo: como se transformaram os processos de construção da 

identidade dos alunos em seus primeiros meses de Ensino Médio? 

Seguindo as indicações de Ciampa (1984, 2001) e Jacques (2005), 

entendemos identidade como um processo de constituição de si, no qual se 

entrelaçam os determinantes sócio-históricos e a atividade do indivíduo. Trata-

se de um processo psicossocial, que está em constante movimento. Por meio 

de sua inserção ativa no ambiente, o indivíduo se apropria de significados 

construídos sócio-historicamente de maneira a formar um “mundo interno” e a 

construir uma auto-definição. Esse mundo interno se expressará em atos e se 

materializará no mundo externo, transformando-o. O mundo externo, por sua 

vez, volta a se apresentar como realidade a ser apropriada pelo indivíduo em 

sua auto-construção. Utilizando metáforas cênicas, poderíamos dizer que o 

indivíduo se constitui ao mesmo tempo como personagem e autor, e que a 

história dos personagens possui autoria coletiva (Ciampa, 1984). 

A identidade pode ser vista, portanto, como processo simultaneamente 

pessoal e social, interno e externo. Além disso, contém as dimensões da 

diferença e da igualdade, da estabilidade e da transformação. Os indivíduos se 

reconhecem como os mesmos ao longo de sua existência, o que remete à 

dimensão da estabilidade. Entretanto, estão em constante mudança, 

assumindo diferentes projetos pessoais e papéis sociais, como “estudante” e 

“trabalhador”, por exemplo. Os significados de “ser estudante” e “ser 

trabalhador” obviamente não podem ser encarados como dados naturais e 

universais do ser humano, mas sim como produções sócio-históricas. 

Para Ciampa (1984), a identidade conjuga também as dimensões da 

unicidade e da multiplicidade: 
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“Em cada momento de minha existência, embora eu seja uma totalidade, 

manifesta-se uma parte de mim como desdobramento das múltiplas 

determinações a que estou sujeito. Quando estou frente a meu filho, 

relaciono-me como pai; com meu pai, como filho; e assim por diante. [...] 

Desta forma, estabelece-se uma intrincada rede de representações que 

permeia todas as relações, onde cada identidade reflete outra 

identidade, desaparecendo qualquer possibilidade de se estabelecer um 

fundamento originário para cada uma delas. 

 

Este jogo de reflexões múltiplas que estrutura as relações sociais é 

mantida pela atividade dos indivíduos, de tal forma que é lícito dizer-se 

que as identidades, no seu conjunto, refletem a estrutura social ao 

mesmo tempo que reagem sobre ela conservando-a ou a transformando” 

(Ciampa, 1984, p. 67). 

 

Segundo Jacques (2005), a identidade não pode ser resumida à auto-

definição. Para a autora: “A identidade é o ponto de referência a partir do qual 

surge o conceito de si e a imagem de si, de caráter mais restrito” (Jacques, 

2005, p. 165). De forma semelhante Ciampa (1984) afirma que não basta 

formular um auto-conceito para circunscrever a identidade. O auto-conceito é 

entendido como um produto, como uma representação da identidade. Para 

compreendê-la é preciso passar à análise do próprio processo de produção das 

auto-representações. A identidade é o produto de um permanente processo de 

identificação e é, simultaneamente, o próprio processo. 
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Essa perspectiva parece coerente com as preocupações de Elejabarrieta 

(1994), ao discutir as relações entre as teorias da identidade social (Tajfel) e 

das representações sociais (Moscovici). O autor acredita que é preciso superar 

o ponto de vista segundo o qual as representações sociais são fenômenos 

secundários às identidades sociais (a partir de uma identidade social pré-

fabricada, tal ou qual grupo construiria representações sociais). Segundo 

Elejabarrieta (1994), é preciso enfatizar que a própria construção da identidade 

social acontece mergulhada em significados histórico-sociais, em 

representações sociais. 

Em nossa pesquisa, tivemos acesso a uma série de elementos 

relacionados aos conceitos e imagens que os estudantes faziam de si próprios. 

São indícios importantes para pesquisarmos a identidade junto a esse grupo. 

Entretanto, para compreendermos esse processo, precisamos entender as 

relações entre o auto-conceito e a dinâmica social mais ampla. Teremos que 

ter em vista elementos da discussão que fizemos no tópico anterior, sobre os 

significados construídos sócio-historicamente para a escola e para o Ensino 

Médio, para o adolescente e para o estudante. 

Considerando o caráter central da escola em nossa cultura, partiremos 

do pressuposto de que os meses iniciais da escolarização secundária foram 

importantes para a construção da identidade junto aos jovens pesquisados. 

Não nos esquecemos da multiplicidade que caracteriza a identidade como 

processo psicossocial, mas não temos dados para discuti-la neste trabalho. 

Focaremos, portanto, a relação dos jovens com o papel de estudante. 

 

5.2.1. O otimismo inicial e as expectativas quanto ao desempenho 
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Como, então, os estudantes apreendem os significados dirigidos à 

escola e ao Ensino Médio para construir identidades? O Ensino Médio, como 

vimos, é representado como uma “nova etapa”, mais difícil, que envolve mais 

responsabilidades e que é crucial para o futuro. Essa representação serve de 

matéria-prima para elaboração de conceitos de si. Ao entrarem na escola 

média, os jovens formularam expectativas de grande auto-exigência, definindo-

se como estudantes que se esforçariam mais, que teriam mais 

responsabilidade e melhores resultados escolares. 

  Vimos que, no início do ano, o bom desempenho escolar foi descrito 

pelos estudantes como tirar boas notas e passar de ano. O esforço individual 

foi indicado como o principal meio para obter esse tipo de desempenho. 

Possíveis obstáculos seriam o envolvimento com colegas “bagunceiros”, a 

vergonha de tirar dúvidas com os professores ou possíveis problemas 

familiares.  

Alguns alunos manifestaram apreensão quanto às matérias e provas, 

tidas como muito difíceis, por serem do Ensino Médio. Ao mesmo tempo, a 

grande maioria dos estudantes afirmou que seu desempenho seria bom ou 

ótimo. Foi possível verificar um espírito de otimismo e expectativa de esforço 

individual por parte dos alunos no que diz respeito a seus estudos e a seus 

resultados acadêmicos. 

Na segunda coleta, o bom desempenho, os caminhos e os obstáculos 

para obtê-lo continuaram a ser definidos de forma semelhante. Surgiu, nas 

entrevistas semi-estruturadas e nos exercícios de evocação, a percepção de 

que as matérias não eram tão difíceis quanto se pensava no início do ano. Ao 

mesmo tempo, diminuiu significativamente o número de estudantes que 
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achavam que seu desempenho, considerando o ano todo, seria bom ou ótimo. 

Aumentou de forma significativa o número daqueles que acreditavam que seu 

desempenho seria “mediano”. 

Parece que os estudantes entraram no Ensino Médio com empolgação, 

em um estado de espírito parecido com o que temos ao fazer promessas de 

ano novo: cheio de idealizações, esperanças e auto-exigências. Foi possível 

verificar um auto-apelo para tornar-se uma pessoa nova.  

Ao longo dos primeiros meses, os estudantes pareceram ter se 

acomodando às condições concretas da escola e re-atualizado algumas formas 

já construídas de viver os processos escolares. É como se a escola do Ensino 

Médio tivesse perdido seu caráter idealizado de “ponte imediata para o futuro”, 

para vir a ser somente uma escola, ou seja, uma “velha conhecida” marcada 

pelo ensino, pelas matérias, pelos amigos, pelas provas, pelas práticas de 

autoridade, pela heteronomia hegemônica. 

Entretanto, as expectativas de auto-transformação se confirmaram em 

geral. No segundo momento de entrevistas, os jovens se definiram como 

estudantes que se interessavam mais pelos estudos, que estavam mais 

maduros e sérios, que tinham mais responsabilidade e preocupação com o 

futuro. Alguns afirmaram diretamente que o Ensino Médio havia contribuído 

para essa transformação. Conceituavam-se, em geral, como estudantes em 

preparação para um bom futuro profissional. Neste ponto, fica claro que os 

“outros” desse grupo são as crianças (“são menos maduras e responsáveis”) e 

os jovens que pararam de estudar (“não terão um bom futuro”); “outros” dos 

quais os jovens pesquisados buscaram se diferenciar. 
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5.2.2. Percepção de si, do grupo de amigos e do grupo dos outros 

Nos dois momentos de coleta, perguntamos aos alunos como eles 

achavam que eram avaliados pelos professores, individualmente e como grupo. 

Pudemos perceber um contraste marcante. Quando falaram de si, os 

estudantes, em sua maioria, disseram que eram avaliados como bons alunos. 

Entretanto, quando falaram sobre os alunos em geral, disseram principalmente 

que eles eram vistos como rebeldes e irresponsáveis. Ao mesmo tempo, 

também foi freqüente a afirmação de que os alunos em geral eram vistos como 

inteligentes, interessados e com potencial. Alguns afirmaram diretamente a 

existência de dois subgrupos: os bons e os maus alunos.  

Na segunda coleta, as respostas a essa questão foram parecidas 

àquelas encontradas no início do ano. A avaliação de si e do conjunto de 

alunos foi descrita de maneira muito semelhante. Entretanto, aumentaram 

significativamente as referências à existência de subgrupos de bons e de maus 

alunos. 

Também perguntamos aos jovens pesquisados como eles se 

comparavam a seus colegas de escola, por que eram parecidos e por que 

eram diferentes. Nos dois momentos de coleta, os estudantes que se 

consideravam parecidos com os colegas, disseram principalmente que tinham 

em comum o gosto pela amizade, pela diversão e por jogar juntos; o gosto pelo 

estudo e os bons objetivos de vida. Para se diferenciar, utilizaram 

principalmente os argumentos de que são mais comportados e que dão mais 

valor ao estudo. Também foram feitas referências a “personalidade e 

pensamentos próprios”. 
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Pensamos que esses dados podem ser lidos a partir da teoria sobre 

identidade social proposta por Tajfel (1982, 1983). Segundo o autor, a 

identidade social pode ser definida como o sentimento de pertença a 

determinado grupo, acrescido dos significados emocionais e de valor 

associados a esse pertencimento. Pareceram existir processos de 

categorização e de comparação entre os estudantes pesquisados, formando 

subgrupos de bons e de maus alunos, aos quais se atribuíram características e 

valores específicos. A maior parte dos estudantes demonstrou sentir-se 

incluída no grupo dos bons alunos. 

Em geral, o estudante se descreveu como bem avaliado pelos 

professores; considerou-se parte de um grupo de alunos que são inteligentes, 

interessados e que têm potencial; grupo que se caracteriza também por um 

“jeito jovem de ser”: gostar de amizade, diversão, jogar juntos, ter bons 

objetivos de vida. Esse grupo foi contraposto ao grupo dos maus alunos: 

rebeldes, irresponsáveis, definidos como os “que não querem nada com nada”, 

ou seja, que não dão valor aos estudos e à sua associação direta com o bom 

futuro pessoal e profissional. 

Quando procuraram se diferenciar de seus colegas de escola, com 

freqüência os alunos utilizaram justamente o argumento de que são mais 

esforçados e que dão mais valor aos estudos. Ao se assemelhar aos colegas, 

falaram da diversão, do “ser jovem” e dos bons objetivos de vida.  

A percepção de que existem dois subgrupos de alunos aumentou de 

forma significativa ao longo dos primeiros meses de escolarização secundária. 

Podemos interpretar isso como um sinal de que as práticas escolares 

contribuíram para o fortalecimento desse raciocínio. Além disso, por meio dos 
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exercícios de evocação, vimos que a representação de “bom aluno” 

permaneceu marcantemente inalterada e que essa representação foi delineada 

basicamente a partir dos valores escolares tradicionais de esforço e 

obediência. 

Esses significados parecem ter raízes profundas, constituídas desde as 

primeiras experiências escolares, como demonstra Hollanda (2001). A autora 

realizou um estudo sobre as representações sociais de “bom aluno” em 

estudantes de primeira série de uma escola pública e uma análise evolutiva 

dessas representações ao longo do primeiro semestre. Foi possível verificar 

que o cotidiano escolar contribui ativamente para que os alunos construam 

conceitos e imagens sobre a escola e sobre si mesmo, estabelecendo padrões 

de valorização e desvalorização dos indivíduos. 

O “bom aluno” foi definido sobretudo por sua relação de obediência à 

professora (ele fica quieto, não briga, obedece, respeita, é educado, não diz 

palavrões). Secundariamente, aparece a relação com os estudos (o bom aluno 

sabe a matéria, sabe ler e escrever, é dedicado). A pesquisadora verificou que 

os alunos constroem ativamente uma auto-classificação e passam a se 

entender como bons ou maus alunos. Além disso, percebeu que a 

representação de bom aluno não variou substancialmente ao longo do primeiro 

semestre (Hollanda, 2001). 

Os dados que coletamos em nossa pesquisa sugerem que história de 

escolarização prévia (fundamental) configurou personagens estanques e que 

os meses iniciais de escola secundária fortaleceram esses modelos. De forma 

hegemônica, os modelos identitários percebidos como possíveis são o do “bom 

aluno” ou o do “aluno rebelde, que não quer nada com nada”. A marca desses 
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personagens é definir-se pela adequação: estar ou não em conformidade com 

um sistema de normas e de práticas pré-definidas, investir ou não na escola 

como meio para melhorar a vida.  

Pensamos que alguns questionamentos seriam relevantes: existiriam 

outras formas de “valorizar a escola” que não sejam imediatamente vinculadas 

à submissão ao pré-estabelecido? Quais seriam essas outras formas? 

Participação e protagonismo tornam-se aqui palavras-chave. Entretanto, como 

se pode perceber a partir de estudos como o de Zibas et al. (2006), o discurso 

do “protagonismo juvenil”, contido nas diretrizes oficiais para o Ensino Médio, 

tem tido pouca influência na transformação das práticas concretas de escolas e 

educadores. 

Pensamos que é preciso criar e/ou valorizar processos escolares 

capazes de fornecer as bases materiais para outras construções identitárias, 

calcadas não na passividade e na adequação, mas na participação ativa dos 

jovens. É importante notar que essa participação ativa não será encontrada 

prioritariamente em projetos sentidos como externos à rotina escolar, mas sim 

em uma reflexão profunda sobre as relações humanas que ocorrem no próprio 

dia-a-dia da escola, em especial sobre as relações entre educadores e alunos. 

 

5.2.3. O que farei e o que serei no futuro? 

Para finalizar nossa discussão dos dados, vamos nos concentrar em 

como os estudantes descreveram seu amanhã. Os planos de futuro são 

importantes elementos da construção da identidade: as perspectivas sobre “o 

que farei” e “o que serei” podem dizer muito sobre “o que sou”. 
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No início do ano, quase todos os estudantes afirmaram claramente o 

plano de ser um profissional, de ter um bom emprego. O bom emprego foi 

definido como uma atividade prazerosa, que provê sustento financeiro e 

independência. Também apareceram fortemente as idéias de fazer um curso 

superior e de ter uma família. O plano de fazer um curso superior foi citado com 

freqüência significativamente maior pelas meninas. As expectativas de “ganhar 

muito dinheiro” e “melhorar o mundo” também foram citadas, mas com menor 

representatividade. 

Ao idealizarem a escolha de um curso superior, basearam-se em 

conversas com parentes ou amigos e na lógica do dom pessoal para essa ou 

aquela atividade. Para concretizar seus planos, disseram que têm que estudar 

e se esforçar muito, dedicar-se e gostar do que fazem. 

Na segunda coleta, as referências a “ser um profissional, ter um bom 

emprego” permaneceram como tema mais freqüente, embora tenham 

diminuído de forma significativa. Os estudantes continuaram a citar os projetos 

de ter um curso superior e ter uma família. As meninas continuaram a se referir 

significativamente mais ao plano de fazer faculdade. Isso pode estar associado 

a uma pressão maior, feita sobre os meninos, para que entrem mais 

precocemente no mundo do trabalho. Esse fator é citado, por exemplo, no 

estudo de Franco (2002). 

Surgiu um tema novo (embora com pequena representatividade) e 

exclusivo dos meninos: “não sei o que vai acontecer”, mostrando sinais inéditos 

de pessimismo com relação ao futuro. 

Em sua maioria, vimos que os estudantes, nos dois momentos de coleta, 

esperavam que o Ensino Médio os preparasse para um bom futuro e eram 
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otimistas com relação a ele. Manifestaram o desejo e a esperança de ter um 

bom emprego, definido como aquele que dá retorno financeiro e prazer. 

Disseram querer se casar, ter filhos, ter uma casa e outros bens. Os planos de 

futuro são marcados por exigências de sucesso pessoal, que estende suas 

conseqüências aos familiares mais próximos. O modelo hegemônico a ser 

seguido é o da “mobilidade social”, por oposição à “transformação social” 

(Tajfel, 1983). Os jovens pesquisados parecem adotar os padrões mais 

difundidos de sucesso pessoal e profissional (individualismo e auto-realização), 

assim como foi visto no estudo de Bock e Liebesny (2003). 

Ao mesmo tempo, os meses iniciais de escolarização secundária 

parecem ter engendrado alguns sinais de pessimismo com relação ao futuro. 

As citações ao tema “ser um profissional, ter um bom emprego” diminuíram 

significativamente, o que pode apontar para a percepção de maiores 

dificuldades para a inserção profissional. Isso se expressou de forma ainda 

mais evidente nas respostas de alguns meninos, que citaram o tema “não sei o 

que vai acontecer”. 

Por um lado, as práticas escolares no início do Ensino Médio 

fortaleceram a associação entre a escolarização e o futuro. Por outro lado, 

pareceram tornar os estudantes um pouco mais “pessimistas” com relação a 

ele. Talvez seja o caso de considerar que os estudantes se tornaram um pouco 

mais “realistas”, tendo em vista a desmontagem de suas idealizações sobre o 

Ensino Médio e considerando nossas formas desiguais e injustas de 

organização social. De qualquer maneira, convém refletir sobre em que medida 

essa realidade tem sido apresentada aos estudantes de forma heterônoma, ou 

seja, como dado natural e impermeável a transformações. Entendemos que a 
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realidade material e social pode ser debatida com os jovens de forma 

autônoma, valorizando a compreensão de sua historicidade e de suas 

possibilidades de modificação. 
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6. Considerações finais 

Ao longo deste trabalho, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco 

mais sobre os efeitos da escolarização do Ensino Médio em jovens de classes 

populares. Comparamos dois momentos do início dessa escolarização e 

verificamos constâncias e transformações. Abordamos especialmente as 

representações sociais de escola e de Ensino Médio e a construção da 

identidade, processos psicossociais caracterizados pela permanente 

incompletude e pela multiplicidade. 

Nossa intenção, assim como a de tantos outros autores, foi oferecer 

contribuições relevantes para pensar a juventude, a educação e a escola, com 

seus padrões atuais e suas possibilidades futuras. Não consideramos que a 

escolarização possa resumir toda a pluralidade da vivência da juventude em 

nosso meio. Entretanto, chamamos a atenção para a centralidade que a ela 

pode assumir na vida de muitos jovens, em especial a escola do Ensino Médio, 

que tende a incorporar cada vez mais estudantes. 

Vimos que, por um lado, a escola pode ser entendida e vivida como uma 

agência de credenciamento que fomenta sonhos individualistas de auto-

realização, adequando os estudantes às práticas e às formas de pensar 

hegemônicas, produzindo corpos e mentes para o trabalho conformado e 

estabelecendo relações predominantemente heterônomas. A escola do Ensino 

Médio pode ser vista como uma mera passagem para níveis mais importantes, 

não tendo relevância em si mesma, mas sim como caminho para a faculdade 

(passar no vestibular) ou para o trabalho (ter um diploma que permita a 

inserção profissional). 
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Por outro lado, a escola pode ser entendida e vivida como agência de 

formação que contribui para a transformação social, que prepara seus 

estudantes para enfrentar as formas hegemônicas de relações sociais e de 

produção sem deixar de fazer a crítica a essas relações. Pode se constituir em 

um espaço que promova integralmente os objetivos da educação: transmitir os 

saberes acumulados e possibilitar sua apreensão crítica, para fomentar a 

participação ativa na transformação da realidade (Brandão, 1982; Saviani, 

1986).  

A escola pode promover hegemonicamente relações de autonomia. Isso 

implica em construir fóruns de negociação de normas em que diferentes pontos 

de vista dos diferentes atores escolares possam ser considerados e discutidos, 

práticas que poderiam estar presentes em cada sala de aula e na escola como 

um todo. As práticas do Ensino Médio poderiam ser entendidas e vividas como 

tendo sentido pedagógico em si mesmas, deixando de focar unicamente a 

preparação para o ensino superior. 

Como foi dito no capítulo introdutório, a história do Ensino Médio é 

marcada pela permanência de uma dualidade: ensino rápido e 

profissionalizante para os mais pobres e ensino preparatório e academicista 

para as elites. Resolver esse dilema, que inclui a hegemonia do caráter 

preparatório do Ensino Médio, não pode caber somente à escola, mas sim a 

uma reforma sócio-cultural generalizada que seja capaz de garantir condições 

dignas de vida a todos os trabalhadores independentemente de seu grau de 

instrução.  

Pensamos que a escola do Ensino Médio não pode se furtar, no 

momento, de preparar os jovens de classes populares para concorrer aos 
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vestibulares das universidades públicas. Entretanto, pode deixar de focar 

somente essa preparação, constituindo-se em espaço de participação e 

construção de cidadania junto aos jovens. Isso implica na construção de 

relações autônomas com o saber, baseadas em aprendizagens significativas, e 

na valorização de fóruns de expressão para os jovens. 

Há um dado interessante, recolhido em nossa pesquisa e que ainda não 

comentamos. Nos dois momentos de coleta, após a realização das entrevistas 

com roteiro semi-estruturado, alguns estudantes disseram que tinham gostado 

muito de participar da pesquisa. Justificaram dizendo que “é bom ver que 

alguém está interessado em saber o que achamos e o que pensamos”, 

relacionando essa fala diretamente ao contexto escolar. Julgamos que esse é 

mais um sinal da importância dos fóruns de expressão a que nos referimos 

acima. 

Neste trabalho, partimos do pressuposto de que as práticas sociais, 

incluindo as práticas educativas, participam da construção dos indivíduos. 

Consideramos que a escola, a despeito das vias hegemônicas de sua história, 

tem servido e pode servir ainda mais como instrumento para fomentar a 

compreensão e a transformação social. 

Acreditamos que alguns resultados da pesquisa que apresentamos 

possam ter implicações para a intervenção psico-pedagógica, para a prática 

educativa e para a formulação de políticas públicas voltadas para esse campo. 

Referimo-nos, por exemplo, às concepções de “bom professor” e “mau 

professor” adotadas pelos jovens: tratam-se de dados relevantes para pensar 

as políticas públicas e a formação de professores que nos dêem condições 

para ter, cada vez mais, “bons professores”. 
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Uma atenção especial pode ser conferida à produção de autonomia. Os 

resultados desta pesquisa mostraram que os estudantes ingressantes no 

Ensino Médio o encararam como uma “nova etapa”, que implica em maior 

responsabilidade. Seria preciso ampliar os sentidos dessa “responsabilidade”. 

Seria preciso que ela deixasse de ser uma adequação passiva a regras 

existentes (com base na promessa do sucesso individual) e que ela se 

transformasse em uma “responsabilidade coletiva”, baseada no pressuposto da 

construção social da realidade. Isso implicaria em promover formas de 

participação estudantil que não se resumissem à obediência de regras dadas 

de antemão. Tendo essas idéias como balizas, as escolas poderiam trabalhar 

para transformar os elementos de sua “face oculta” da qual nos fala Enguita 

(1989). 

Parece-nos que os meses iniciais da escolarização no Ensino Médio são 

um momento estratégico para re-estruturação da experiência escolar. Vimos 

que esses meses são marcados por expectativas de transformação identitária 

por parte dos jovens e por maiores responsabilidades atribuídas pelas famílias 

e pelos educadores. Esse poderia ser um momento particularmente 

interessante para a formulação de novas estratégias político-pedagógicas, 

capazes de aproveitar a energia que os jovens direcionam à idealização que 

fazem do Ensino Médio, com o objetivo de propor-lhes novas formas de pensar 

e de viver a escola. 

Os dados também apontaram para a importância da consideração (por 

parte dos educadores) dos comportamentos, idéias e valores adotados pelos 

jovens. Considerar esses elementos significa entender a centralidade das 

amizades, das conversas, dos esportes e dos planos de futuro. 
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Além disso, vimos a marcante estabilidade da representação de “bom 

aluno” e refletimos sobre a importância de prover bases materiais para outras 

valorizações, calcadas não na passividade e na heteronomia, mas na 

inventividade e na autonomia. 

Acreditamos que muitas dessas indicações já se encontram presentes 

na vasta literatura psicológica e educacional. Pensamos ter fornecido dados 

adicionais para apoiá-las e para compreender melhor suas implicações e 

possíveis conseqüências. Com isso, esperamos ter oferecido uma contribuição 

ao campo da psicologia da educação, a partir de olhares da psicologia social. 
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8. Anexos 

 

8.1. Anexo A: questionários dos dois momentos de coleta 

[QUESTIONÁRIO DA PRIMEIRA COLETA] 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE ALUNOS NO ENSINO MÉDIO 

 
Idade: ______________________ 
 

 
Bairro onde mora:________________________________ 

Trabalha?  (    ) sim      (    ) não   
 
Se trabalha, o que faz?______________________________________________________________ 
 
Onde você fez o ensino fundamental?        (    ) escola pública 

(    ) escola particular 
(    ) parte em uma pública, parte em uma particular 

  
 
Já reprovou alguma vez na escola fundamental?  (    ) sim      (    ) não 
 
Já teve que se afastar da escola por um tempo?   (    ) sim      (    ) não 
 
Se já teve que se afastar, qual foi o motivo?_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

Escolaridade da mãe:      Escolaridade do pai: 
(   ) sem escolaridade    (   ) sem escolaridade 
(   ) 1o grau incompleto    (   ) 1o grau incompleto 

  (   ) 1o grau completo    (   ) 1o grau completo 
  (   ) 2o grau incompleto    (   ) 2o grau incompleto 
  (   ) 2o grau completo    (   ) 2o grau completo 
  (   ) ensino superior     (   ) ensino superior 
 
 
Trabalho da mãe: __________________  Trabalho do pai: _________________ 
 

JOGO DO PENSA RÁPIDO 
Escreva cinco coisas que lhe vêm à cabeça quando pensa na expressão 

“ensino médio” 
 

 
1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

                           5.  ___________________________ 
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A escola possui salas de aula, corredores, pátios, biblioteca, quadra de esportes, sala de vídeo, 
etc. Quais espaços você gostaria de usar mais?________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Quais espaços você acha que vai usar mais?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
De uma forma geral, você acha que os seus professores serão: 
 
(    ) iguais aos que já conheceu. 
(    ) diferentes dos que já conheceu. 
 

Por quê?______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Como você acha que vão ser os colegas?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Os conteúdos das matérias que vai aprender na escola servirão para ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
O que você acha que vai gostar mais na escola?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
O que você acha que vai gostar menos na escola?_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Por que você vem todo dia à escola?________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Como acha que será seu desempenho na escola neste ano?______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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JOGO DO PENSA RÁPIDO 
Escreva cinco coisas que lhe vêm à cabeça quando pensa na expressão 

“parar de estudar” 
 

 
1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 
 
 
 
Em geral, os professores pensam que eu sou um aluno _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Em geral, os professores pensam que nós, jovens desta escola, somos alunos _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Eu pareço com meus amigos da escola em __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Eu sou diferente dos meus amigos da escola em ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
Com relação a meu futuro, acho que daqui a dez anos eu _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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JOGO DO PENSA RÁPIDO 
Escreva cinco coisas que lhe vêm à cabeça quando pensa na expressão 

“bom aluno” 
 

 
1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 
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[QUESTIONÁRIO DA SEGUNDA COLETA] 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE ALUNOS NO ENSINO MÉDIO 

 
Nome: _______________________________________________________________________ 
 
 
Idade: ______________________ 
 

 
Bairro onde mora:_____________________________ 

 
Escolaridade da mãe:     Escolaridade do pai:  

(   ) 1o grau incompleto    (   ) 1o grau incompleto 
  (   ) 1o grau completo    (   ) 1o grau completo 
  (   ) 2o grau incompleto    (   ) 2o grau incompleto 
  (   ) 2o grau completo    (   ) 2o grau completo 
  (   ) faculdade. Qual?_______    (   ) faculdade. Qual?_______ 
 
 
Trabalho da mãe: __________________  Trabalho do pai: __________________ 
 

JOGO DO PENSA RÁPIDO 
Escreva cinco coisas que lhe vêm à cabeça quando pensa na expressão 

“ensino médio” 
 

 
1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

                           5.  ___________________________ 

 
 
 
 

A escola possui salas de aula, corredores, pátios, biblioteca, quadra de esportes, sala de vídeo, 
etc. Quais espaços você tem usado mais?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Você tem usado os espaços da escola da forma que gostaria? 

(    ) sim (    ) não  

Por quê?______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Os professores são: 
 
(    ) iguais aos que conheci no ensino fundamental   
(    ) diferentes dos que conheci no ensino fundamental 

Por quê?______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

De uma forma geral, quais são as características dos professores? ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

O que você acha dos seus colegas?_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Os conteúdos das matérias que você tem aprendido na escola servirão para:_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
O que você tem gostado mais na escola?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
O que você tem gostado menos na escola?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Por que você vem todo dia à escola?________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Como acha que tem sido seu desempenho na escola até agora? __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Como acha que será seu desempenho na escola considerando este ano todo?________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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JOGO DO PENSA RÁPIDO 

Escreva cinco coisas que lhe vêm à cabeça quando pensa na expressão 
“parar de estudar” 

 
 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 
Em geral, os professores pensam que eu sou um aluno com as seguintes características: _______ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Em geral, os professores pensam que nós, jovens desta escola, somos alunos com as seguintes 
características: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Em que você se parece com seus amigos da escola? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Em que você é diferente dos seus amigos da escola? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
Com relação a meu futuro, acho que daqui a dez anos eu _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

JOGO DO PENSA RÁPIDO 
Escreva cinco coisas que lhe vêm à cabeça quando pensa na expressão 

“bom aluno” 
 

 
1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 
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8.2. Anexo B: roteiros semi-estruturados para entrevistas 
 
 

[ROTEIRO PARA A PRIMEIRA ENTREVISTA] 
 
Nome  
Mora com quem?  
Tem irmãos? Qual a escolaridade deles? 
 
Escolarização fundamental 
 

1. Em qual escola fez o ensino fundamental? 
2. O que você mais gostava na escola? Por quê? 
3. Alguma professora ou algum professor foi especialmente importante para você, 

te marcou positivamente? Se sim, por quê? 
4. Alguma professora ou algum professor te marcou negativamente? Se sim, por 

quê? 
5. Você tinha muitos amigos nessa escola? 
6. Você tinha mais amigos da escola ou de fora da escola? O que vocês gostavam 

de fazer juntos? 
7. Pensando no geral, o que você que faz diferença ter feito o ensino fundamental? 

Por quê? O que acha que tirou de bom do ensino fundamental? 
8. O que você acha que foi ruim? 
9. Tem alguma coisa daquele período que você não quer que torne a acontecer? 
10. E o que você acha que seria legal que continuasse do mesmo jeito na sua vida 

escolar? 
 
 
Expectativas com relação ao ensino médio 
 

11. [Ver no questionário quais espaços quer usar mais] Por quê? 
12. [Ver no questionário quais espaços acha que vai usar mais] Por quê? 
13. Você já conhece as regras desta escola? Como você acha que elas vão ser? 
14. Você concorda com as regras da escola? Por que você acha que elas existem? 
15. Você acha que poderá participar da criação das regras na escola? Se sim, como? 
16. Se você pudesse, quais regras você tiraria? Quais você criaria? [Quais você acha 

que podem estar faltando?] 
17. Você acha que alguma coisa poderia ser feita para a escola ser melhor? O que? 
18. Você acha que poderia participar de alguma forma para melhorar a escola? 

Como? 
19. Você disse que seu desempenho na escola, neste ano, seria [ver no questionário]. 

O que poderia ser feito para que seu desempenho fosse [“bom” ou “ainda 
melhor”]? 

20. O que você acha que pode vir a ser um obstáculo (que pode atrapalhar) para seu 
desempenho na escola? 
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Escola e família 
 

21. Com sua família, a escola é um assunto dentro de casa? O que você conversa 
com seus pais sobre a escola? 

22. (É importante estudar?) Estudar faz diferença para sua vida hoje? Como? Faz 
diferença para sua família? Por quê? 

23. Você acha que estudar vai fazer alguma diferença para você no futuro? Por quê? 
24. Se você chega em casa com um boletim ruim, o que seus pais dizem (ou diriam) 

sobre isso? E se o boletim for bom, o que eles dizem (ou diriam)? 
25. O que a sua família exige, com relação à escola? Tem regras para seu estudo, na 

sua casa? Quais são as regras? E para seus irmãos? 
 
Questões reflexivas 
 

26. Nesta primeira semana de aulas, os professores se apresentaram para vocês. Se 
você tivesse que se apresentar para eles, o que você diria sobre você? 

27. O seu boletim diz que você é um aluno de que tipo? Você concorda? 
28. Tem coisas de você como aluno que o boletim não diz? Quais? 
29. Se você tivesse um amigo que dissesse pra você que iria parar de estudar, o que 

você diria a ele? 
30. Pense em três “caras” [ou três “amigas”], colegas da escola, que são muito 

legais, muito gente-boa. O que você falaria de você para eles? 
31. Pense agora em três “meninas” [ou três “meninos”], colegas da escola,. O que 

você falaria de você para elas? 
32. Como você acha que será sua vida no futuro? [trabalho, família, lazer, etc.] 
33. Você disse que quer ser um(a) [nome da profissão (advogado, p. ex.)]. O que 

você pretende fazer para chegar lá? Como você acha que isso vai acontecer? 
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[ROTEIRO PARA A SEGUNDA ENTREVISTA] 
 
Nome _________________________________________________________________ 

 
 
Impressões gerais 
 

1. O que você tem achado de estudar nesta escola? Por quê? 
2. O que você tem achado do ensino médio? Por quê? 
3. Tudo está indo de acordo com o que você esperava? Por quê? 

 
 
Temas específicos 
 

4. O que você tem achado das regras desta escola? 
5. Você concorda com as regras da escola? 
6. Você tem participado da criação das regras na escola? Se sim, como? 
7. Se você pudesse, quais regras você tiraria? Quais você criaria? [Quais você acha 

que podem estar faltando?] 
8. Você acha que alguma coisa poderia ser feita para a escola ser melhor? O que? 
9. Você acha que poderia participar de alguma forma para melhorar a escola? 

Como? 
10. Como tem sido seu desempenho escolar? O que você acha que mais te ajudou e 

o que mais te atrapalhou, com relação ao desempenho escolar? 
 
 
Escola e família 
 

11. O que sua família tem achado da escola? 
12. Acha que mudou alguma coisa com relação ao ensino fundamental? 
13. Vocês tem conversado sobre a escola? 
14. O que a sua família exige, com relação à escola? Tem regras para seu estudo, na 

sua casa? Quais são as regras? E para seus irmãos? 
 
 
Questões reflexivas 
 

15. O que você diria sobre você como pessoa? E como aluno? 
16. Acha que mudou alguma coisa no ensino médio? 
17. Se você tivesse um(a) amigo(a) que dissesse pra você que iria parar de estudar, o 

que você diria a ele(a)? 
18. Hoje, como você imagina sua vida [trabalho, família, lazer, etc.] daqui a dez 

anos. 
19. Você disse que quer ser um(a) [nome da profissão (advogado, p. ex.)]. O que 

você pretende fazer para chegar lá? Como você acha que isso vai acontecer? 
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8.3. Anexo C: termos de consentimento 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPANTE 

 

Concordo em participar do projeto de pesquisa abaixo discriminado, nos seguintes termos: 
PROJETO: Significados e usos da escola de ensino médio.  
RESPONSÁVEL: Profª. Drª. Maria Cristina Smith Menandro. 
RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DADOS: Mestrando Luiz Gustavo Silva Souza. 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Espírito Santo – Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 
CONTATO: 3335 -2501 (UFES/PPGP) 
 
 
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA 
A escolarização do ensino médio pode ser uma experiência importante para os jovens, no que diz respeito 
ao futuro acadêmico e profissional. O objetivo da pesquisa é averiguar quais os sentidos dessa 
escolarização para os estudantes da rede pública, quais usos fazem da escola, que lugar ela ocupa em suas 
vidas e em seus projetos de futuro. O foco recairá na maneira pela qual esses sentidos se transformam no 
primeiro ano de escolarização secundária. Esse estudo pode fornecer informações importantes para 
gestores e profissionais da educação, no que diz respeito à construção de práticas pedagógicas mais 
próximas das necessidades e interesses do público atendido. 

 
 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AOS QUAIS OS PARTICIPANTES SERÃO 
SUBMETIDOS 
Os procedimentos de coleta de dados se dividirão em quatro etapas. No início do ano letivo de 2006, 
serão aplicados questionários discursivos a cerca de 120 alunos e serão realizadas entrevistas em 
profundidade com 14 alunos. Cinco meses após o início das aulas, esses dois procedimentos serão 
repetidos. A coleta de dados se dará nas dependências da Escola de Ensino Médio [nome da escola], 
conforme disponibilidade da Escola e dos participantes. As entrevistas serão registradas por meio de 
gravador e/ou câmera de vídeo. Fica assegurado o uso estritamente acadêmico dos textos, imagens e 
sons obtidos por meio desses procedimentos de registro. O anonimato do participante será 
assegurado. Os participantes da pesquisa poderão desistir de colaborar a qualquer momento. 

 
BENEFÍCIOS ESPERADOS 
Os resultados da pesquisa serão divulgados por meio de participação em congressos e em discussões com 
a equipe da Escola onde a pesquisa será realizada, contribuindo assim para a ampliação do corpo de 
conhecimentos que se tem produzido sobre escolarização e juventude. Espera-se que a publicação dos 
resultados em congressos e periódicos científicos e sua socialização junto aos profissionais envolvidos 
possam subsidiar reflexões sobre algumas intervenções, a implementação de novas estratégias 
pedagógicas e também a elaboração de políticas públicas referentes à educação formal, em especial a do 
ensino médio.  
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 
 
Nome:_______________________________________________________________________________ 
 
RG:___________________________ Órgão Emissor:_____________________________________ 
 
Estando assim de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias 
 
 
 ___________________________                    __________________________________    
                 Participante          Mestrando Luiz Gustavo S. Souza 
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TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 
Concordo em participar do projeto de pesquisa abaixo discriminado, nos seguintes termos: 
PROJETO: Significados e usos da escola de ensino médio.  
RESPONSÁVEL: Profª. Drª. Maria Cristina Smith Menandro. 
RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DADOS: Mestrando Luiz Gustavo Silva Souza. 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Espírito Santo – Programa de Pós-Graduação em Psicologia.  
CONTATO: 3335 -2501 (UFES/PPGP) 
 
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA 
A escolarização do ensino médio pode ser uma experiência importante para os jovens, no que diz respeito 
ao futuro acadêmico e profissional. O objetivo da pesquisa é averiguar quais os sentidos dessa 
escolarização para os estudantes da rede pública, quais usos fazem da escola, que lugar ela ocupa em suas 
vidas e em seus projetos de futuro. O foco recairá na maneira pela qual esses sentidos se transformam no 
primeiro ano de escolarização secundária. Esse estudo pode fornecer informações importantes para 
gestores e profissionais da educação, no que diz respeito à construção de práticas pedagógicas mais 
próximas das necessidades e interesses do público atendido. 

 
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AOS QUAIS OS PARTICIPANTES SERÃO 
SUBMETIDOS 
Os procedimentos de coleta de dados se dividirão em quatro etapas. No início do ano letivo de 2006, 
serão aplicados questionários discursivos a cerca de 120 alunos e serão realizadas entrevistas em 
profundidade com 14 alunos. Cinco meses após o início das aulas, esses dois procedimentos serão 
repetidos. A coleta de dados se dará nas dependências da Escola de Ensino Médio [nome da escola], 
conforme disponibilidade da Escola e dos participantes. As entrevistas serão registradas por meio de 
gravador e/ou câmera de vídeo. Fica assegurado o uso estritamente acadêmico dos textos, imagens e 
sons obtidos por meio desses procedimentos de registro. O anonimato do participante será 
assegurado. Os participantes da pesquisa poderão desistir de colaborar a qualquer momento. 
 
BENEFÍCIOS ESPERADOS 
Os resultados da pesquisa serão divulgados por meio de participação em congressos e em discussões com 
a equipe da Escola onde a pesquisa será realizada, contribuindo assim para a ampliação do corpo de 
conhecimentos que se tem produzido sobre escolarização e juventude. Espera-se que a publicação dos 
resultados em congressos e periódicos científicos e sua socialização junto aos profissionais envolvidos 
possam subsidiar reflexões sobre algumas intervenções, a implementação de novas estratégias 
pedagógicas e também a elaboração de políticas públicas referentes à educação formal, em especial a do 
ensino médio.  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO 
 

Nome:__________________________________________________________________________ 

Cargo__________________________________________________________________________ 

Estando, portanto, de acordo, assinam a responsável pela pesquisa e o representante da instituição o 
presente termo de compromisso em duas vias.  
 

DATA: _________/_________/2005. 

_______________________________                            __________________________________ 

        Representante da instituição                                     Profa. Dra. Maria Cristina Smith Menandro 
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TERMO DE CONSENTIMENTO DE PAIS DE ALUNOS 

 
Autorizo meu filho(a) a participar do projeto de pesquisa abaixo discriminado, nos seguintes termos: 
PROJETO: Significados e usos da escola de ensino médio.  
RESPONSÁVEL: Profª Drª. Maria Cristina Smith Menandro. 
RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DADOS: Luiz Gustavo Silva Souza. 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Espírito Santo – Programa de Pós-Graduação em Psicologia   
CONTATO: 3335 -2501 (UFES/PPGP) 
 
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA PESQUISA 
A escolarização do ensino médio pode ser uma experiência importante para os jovens, no que diz respeito 
ao futuro acadêmico e profissional. O objetivo da pesquisa é averiguar os sentidos dessa escolarização e 
sua importância nos projetos de futuro em estudantes da rede pública. O estudo focalizará o primeiro ano 
de escolarização secundária. 

 
DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AOS QUAIS OS PARTICIPANTES SERÃO 
SUBMETIDOS 
Os procedimentos de coleta de dados se dividirão em quatro etapas. No início do ano letivo de 2006, 
serão aplicados questionários discursivos a cerca de 120 alunos e serão realizadas entrevistas em 
profundidade com 14 alunos. Cinco meses após o início das aulas, esses dois procedimentos serão 
repetidos. A coleta de dados se dará nas dependências da Escola de Ensino Médio [nome da escola], 
conforme disponibilidade da Escola e dos participantes. As entrevistas serão registradas por meio de 
gravador e/ou câmera de vídeo. Fica assegurado o uso estritamente acadêmico dos textos, imagens e 
sons obtidos por meio desses procedimentos de registro. O anonimato do participante será 
assegurado. Os participantes da pesquisa poderão desistir de colaborar a qualquer momento. 
 
BENEFÍCIOS ESPERADOS 
Os resultados da pesquisa serão divulgados por meio de participação em congressos e em discussões com 
a equipe da Escola onde a pesquisa será realizada, contribuindo assim para a ampliação do corpo de 
conhecimentos que se tem produzido sobre escolarização e juventude. Espera-se que a publicação dos 
resultados em congressos e periódicos científicos e sua socialização junto aos profissionais envolvidos 
possam subsidiar reflexões sobre algumas intervenções, a implementação de novas estratégias 
pedagógicas e também a elaboração de políticas públicas referentes à educação formal, em especial a do 
ensino médio.  
 
 

AUTORIZAÇÃO – PAI, MÃE OU RESPONSÁVEL 
 
Nome:_______________________________________________________________________________ 
 
RG:___________________________ Órgão Emissor:_____________________________________ 
 
Estando assim de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias 
 
 
 ___________________________                    __________________________________    
     Pai, Mãe ou Responsável          Luiz Gustavo S. Souza 
 
 

    ___________________________________ 
       Profa. Dra. Maria Cristina S. Menandro 

 
 
 
 


