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Juventude e Conhecimento Escolar: um estudo sobre o (Des)interesse 

 

 

 

RESUMO 
 

O presente estudo procura compreender a manifestação de desinteresse de alunos 

adolescentes pelo conhecimento escolar, no âmago da relação escola-sociedade. A questão do 

desinteresse manifesto por alunos de ensino médio de uma instituição privada que conta com 

boa parte de alunos interessados e satisfeitos com a escola é contraposta com dados objetivos 

que demonstram que existe também por parte dos alunos desinteressados um alto grau de 

satisfação para com a escola que frequentam. Sob a perspectiva da sociologia, na pesquisa 

buscou-se desnaturalizar o conceito de interesse, assumindo-o como uma construção sócio-

histórica, como algo aprendido; e, a partir daí, compreender de que forma a ambiência 

familiar e as experiências sociais e de escolarização constituem elementos configuradores da 

relação do aluno do ensino médio com o conhecimento escolar. Como hipótese, o estudo 

sustentou que tal desinteresse é fundamentalmente forjado na rede de interdependências 

composta pela família, pela escola e por outras experiências educativas, onde se engendram e 

se reforçam as disposições que, em conformidade com as pressões exercidas pelo próprio 

campo, são acionadas pelo agente e definem sua relação com o conhecimento. Com vistas a 

testar tal hipótese, foram ouvidos, por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas no ano 

de 2011, oito estudantes da 2ª série do ensino médio: quatro apontados pelos professores 

como desinteressados e quatro indicados como interessados. As contribuições do sociólogo 

francês Pierre Bourdieu, sobretudo os conceitos de habitus, campo, ethos e illusio, 

constituíram o referencial teórico que orientou todos os passos da pesquisa, da delimitação do 

problema às análises dos dados empíricos. O estudo apontou que o desinteresse do jovem pelo 

conhecimento escolar é a expressão de um desinvestimento (no sentido libidinal) cultural - 

que tem origem no ethos familiar e é reforçado no desajuste entre este e o ethos escolar - e de 

um hiperinvestimento nas relações de consumo e prazer hedonista, que regem a nova ordem 

de valores da sociedade contemporânea (onde também se estruturam tais ethos).  

 

 

Palavras-chave: aluno adolescente; juventude; elite; desinteresse; conhecimento escolar 
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Youth and School Knowledge: a study on (Un)interest 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The present study intends to comprehend the manifestation of uninterest of teenager 

students in school knowledge, at the heart of the school-society relationship. The matter of the 

uninterest demonstrated by private high school students is counterpoised with objective data 

that demonstrates a high level of satisfaction of such students with the school they attend and 

with the fact that many students remain interested. Under the sociology perspective, the 

research attempted to denaturalize the concept of interest, assuming it as a socio-historical 

construction, as something learned, and, thenceforth, to comprehend how the family 

environment, the social and schooling experiences constitute elements which configure the 

relation of the high school student and the school knowledge. The study supported the 

hypothesis that such uninterest is fundamentally forged in the net of interdependence 

composed by the family, the school and other educational experiences, in which are 

engendered and reinforced the provisions which, pursuant to the pressures exerted by the field 

itself, are triggered by the agent and define its relation with the knowledge. Aiming to test 

such hypothesis, eight students of the 2
nd

 grade of high school were heard, through semi-

structured interviews, conducted in the year of 2011: four of them appointed by professors as 

uninterested students and four appointed as interested students. The contributions of the 

French sociologist Pierre Bourdieu, especially the concepts of habitus, field, ethos and illusio, 

constituted the theoretical background that guided all the steps of the research, from the 

delimitation of the problem to the analyses of the empirical data. The study evidenced that the 

uninterest of the young in school knowledge is the expression of a cultural disinvestment (in 

the libidinal sense) – which has its origins in the familiar ethos and is reinforced in the 

maladjustment between it and the school ethos – and of a hyper investment in the consumer 

relations and hedonistic pleasure, governing the new order of values in the contemporary 

society (in which also structure such ethos). 

 

 

Keywords: teenager student; youth; elite; disinterest; school knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

O jovem, a experiência escolar e o (des)interesse pelo conhecimento: 

tematizando o problema 
 

 

“Je préfère me débarrasser des 

 faux enchantements 
 pour pouvoir m'émerveiller  

des vrais ‘miracles’”. 

(Pierre Bourdieu) 

 

Este estudo reúne parcela de minhas inquietações como gestora de uma escola privada 

de ensino médio, muito reconhecida na região da Baixada Santista
1
. No cargo de Assistente 

de Direção nesta instituição de ensino durante onze anos, exerci também, como parte de 

minhas funções, a coordenação pedagógica geral. Ali, fui construindo junto ao corpo docente 

e equipe pedagógica um projeto pautado na reflexão e na busca incessante por aprimoramento 

das situações de ensino-aprendizagem.  

Ao longo desses anos, fui percebendo certo “desencanto” por parte dos professores 

que, cotidianamente, expressavam um cansaço e uma sensação de “perda de algo” que eles 

não conseguiam explicar claramente. Até determinado ponto, as justificativas apresentadas 

centravam-se nas dificuldades de ensinar os alunos devido à sua “falta de preparo”, aos 

“conteúdos mal trabalhados” pelas escolas de origem, no caso de ensino fundamental, o que 

comprometeria, segundo os professores, a qualidade do trabalho desenvolvido. Depois, por 

um certo período, as queixas recaíram na questão da falta de compromisso das famílias em 

passar valores básicos aos filhos, dentre eles o valor do estudo, da busca do saber, da 

importância do papel do professor e da escola. Em seguida, os professores passaram a apontar 

o comportamento inadequado dos jovens, com atitudes desajustadas ao ambiente escolar, 

como fator primordial do empobrecimento do ensino, uma vez que acabavam por acumular 

funções educativas básicas não cumpridas pela família no processo de socialização primária. 

Problemas geracionais associados às novas tecnologias, crise de identidade de ensino médio e 

peculiaridades da cultura juvenil, também fizeram parte, em algum ponto da trajetória, das 

hipóteses levantadas para explicar o mal-estar instaurado.  

                                                             
1 A Região Metropolitana da Baixada Santista compreende a região litorânea do estado de São Paulo, 

abrangendo os municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e 

São Vicente. 
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Uma postura investigativa me permitiu perceber que não se tratava de “professores 

queixosos” em busca de culpabilizar alguém por uma situação insatisfatória, procedimento, 

aliás, comum aos envolvidos com a educação escolar (incluindo pais e alunos), que se 

encontra a mercê de pressões por resultados e cobranças dos demais setores da sociedade 

como redentora e reparadora de toda a ordem de desvios e insucessos. Tratava-se, sim, da real 

expressão de um problema. 

Toda essa percepção, explicitada pelos professores de diversas maneiras e em 

diferentes momentos no dia a dia da escola, foi amplamente debatida em encontros 

pedagógicos, inclusive com o suporte de textos e presença de autores – sobretudo do campo 

da Filosofia e da Sociologia – buscando um diálogo entre micro e macro determinações, que 

pusesse em perspectiva os problemas enfrentados e subsidiasse ações efetivas dentro do que é 

possível no âmbito da escola.  

Suplantada boa parte das situações, apontadas como adversas, por meio da construção 

coletiva de um projeto político pedagógico, redirecionamento das estratégias, refinamento de 

regras coletivas, recontextualização dos conteúdos, permaneceu o “desencanto”. Desta feita, 

expresso pelos professores como sendo causado pela manifestação de desinteresse por parte 

dos alunos pelo conhecimento escolar. Alguns se referiam a uma apatia, outros a alheamento 

e outros, ainda, a desdém ou descaso.  

Esta informação somada ao resultado da pesquisa de avaliação institucional aplicada 

anualmente aos alunos, que indicou um índice de satisfação com a escola de mais de 95%, 

transformou-se para mim numa grande inquietação e instigou a realização da pesquisa que ora 

se apresenta: jovens, oriundos de camadas privilegiadas da sociedade apresentam grande 

satisfação com a escola que frequentam e, paradoxalmente (ou não!), expressam desinteresse 

no dia a dia da sala de aula. 

O problema identificado pode ser considerado menor ou irrelevante diante da urgência 

de pesquisas que abarquem os dilemas enfrentados pela e na escola pública. De fato, os 

estudos sobre os processos e modos de escolarização dos jovens pertencentes aos meios 

sociais mais favorecidos ocupou, durante muito tempo lugar discreto. E é compreensível que 

os cientistas sociais tenham privilegiado os estudos sobre a escolaridade das camadas 

populares (Cf. Nogueira, 2002).  

No entanto, considero que compreender os processos de escolarização das elites pode 

ser fundamental para o desvelamento de aspectos, apreensão de nuances do universo escolar e 

do sistema de ensino, nem sempre possíveis em estudos pautados na falta e na desvantagem. 

Segundo Nogueira (2004), citando Sirota, deslocar o olhar da “desvantagem social para o 
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privilégio” tem sido a tendência de alguns trabalhos que evidenciam uma mudança gradual da 

atenção dos pesquisadores.  

Se é verdade que a incapacidade da sociedade, via escola, em promover uma educação 

que transforme a condição do aluno se abate brutalmente sobre as camadas menos favorecidas 

da sociedade – levando ao insucesso na carreira escolar, a frustrações nas expectativas de 

futuro e interdição de melhores condições de existência  –, parece fato também, a partir da 

presença ruidosa do desinteresse nesta escola de elite, que as camadas privilegiadas não 

escapam ao insucesso, no sentido proposto neste estudo. Tal insucesso não se inscreve na 

ordem econômica ou social, pois as condições objetivas de perpetuação do capital de origem 

dessa fatia se veem, de alguma maneira, asseguradas; mas certamente se engendra numa 

relação com o conhecimento que passa ao largo da satisfação e da liberdade que a cultura 

elaborada pode proporcionar, conforme propôs Snyders (1988).  

O que significa o fato de um aluno, cuja trajetória familiar e escolar garantiria todas as 

experiências necessárias à aquisição de códigos e acumulação de capitais utilizados pela 

escola, demonstrar apatia ou desinteresse pelos estudos?  

De posse dessa inquietação, gerada a partir da prática, ingressei então no Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação História, Política, Sociedade. O caminho não se faz 

diferente para qualquer um que ouse ser pesquisador estando também imerso na realidade 

escolar: buscar entender e explicar indagações que se vão acumulando ao longo da prática 

pedagógica é o que de fato mobiliza a pesquisa.  

Por meio de um primeiro exercício de revisão bibliográfica para o esboço do projeto 

inicial, e, depois, com as contribuições dos diversos autores trabalhados nas aulas e nas 

atividades de orientação, foi possível delinear melhor o problema e identificar com maior 

amplitude as possibilidades de abordagem do tema.  

As leituras preliminares permitiram distinguir quatro linhas argumentativas que 

transformaram o problema identificado em um tema de estudo: o (des)interesse, o jovem 

aluno e o ensino médio, a experiência escolar e o conhecimento escolar.  O eixo central das 

argumentações estrutura-se no fato de que a condição de jovem (na qual se exprime uma 

construção social) e de aluno (na qual se encerra toda a experiência escolar) de ensino médio 

(que encarna uma forma particular de trabalhar o conhecimento) imprime certa especificidade 

na manifestação de interesse ou de desinteresse.  

Esta forma de tematizar o problema é apresentada, agora, no momento da Introdução, 

com o intuito de instigar a discussão e, ao mesmo tempo, explicitar o percurso epistemológico 

empreendido na construção do objeto de pesquisa.  
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O (des)interesse  

 

O tema do interesse ou do desinteresse é recorrente na agenda do campo educacional, 

sendo visitado pelas mais diversas áreas e sofrendo todo tipo de abordagem. No entanto, é na 

Psicologia que o estudo do interesse ganha contornos mais definidos.  

Em publicação do ano de 2002, Krapp e Lemos se debruçam sobre o tema do interesse 

e baseiam-se em diversas pesquisas para abordar o assunto. Definem o interesse dos alunos 

como uma forma especial de motivação para a aprendizagem e destacam a importância de se 

considerar aspectos específicos do contexto escolar (conteúdos da matéria a aprender, por 

exemplo) na determinação da motivação real dos alunos numa situação concreta de 

aprendizagem. Falam, portanto, de um conceito relacional de interesse, defendido por 

algumas teorias psicológicas nas quais o interesse representa uma relação específica entre 

uma pessoa e um objeto, num dado espaço. “Um objeto de interesse pode referir-se a coisas 

concretas, a um tema, a um tópico, a uma ideia abstrata ou a qualquer outro conteúdo do 

espaço vital representado cognitivamente” (p.80).  

Dentre as principais concepções de interesse, os autores destacam: o interesse como 

característica disposicional do indivíduo, como característica do ambiente de aprendizagem e 

como estado psicológico. Segundo eles, diferente de outros constructos motivacionais, o 

conceito de interesse adere explicitamente à qualidade dos objetos de interesse, sendo que há 

um forte componente afetivo e cognitivo envolvido na relação. Assim, quando na experiência 

de aprendizagem há uma perfeita combinação entre qualidades cognitivas positivas 

(pensamentos sobre objetivos significativos, por exemplo) e qualidades afetivas positivas 

(bom humor, por exemplo), não há diferença entre o que a pessoa tem que fazer e aquilo que a 

pessoa gosta de fazer. Este tipo de experiência resultaria do desenvolvimento de um processo 

de identificação, no qual a concretização de um interesse (enquanto significado pessoal) se 

identificaria totalmente com os conteúdos ou tarefas relacionadas com esse interesse. Os 

autores ressaltam, aqui, uma diferença entre motivação intrínseca e interesse: a primeira 

estaria relacionada, sobretudo, à ação, ao passo que o segundo seria mais ligado ao conteúdo 

(Krapp e Lemos, 2002, p. 81). 

Quando tratam da influência do interesse sobre o rendimento acadêmico, os autores 

remetem a alguns estudos empíricos que abordaram esta relação. O primeiro deles é o PISA, 

estudo internacional que se propõe a avaliar conhecimentos e competências dos alunos, 

identificando, por meio de métodos correlacionais, fatores associados a melhores e a piores 
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desempenhos. No PISA 2000 – que envolveu 265 000 alunos de 32 países industrializados –, 

cotejado pelos autores, o interesse foi um dos aspectos examinados, sendo colocado em 

relação com a leitura, a matemática e as ciências, na avaliação do desempenho de alunos de 

15 anos. Os resultados revelaram que o interesse e o gosto pela leitura e pela matemática se 

associam a melhores resultados na leitura e na matemática, respectivamente e, embora os 

relatórios sublinhem que não é possível fazer afirmações precisas quanto à natureza e à força 

das relações entre as variáveis, a demonstração de sua existência já é em si mesma, segundo 

os autores, um dado a ser considerado na prática educativa e em futuras investigações (Krapp 

e Lemos, 2002, p. 82-83).  

Outros estudos preditivos analisados por Krapp e Lemos (2002) sugerem que o nível 

de correlação entre interesse e rendimento depende de muitas outras variáveis, como por 

exemplo, o sexo, a idade e o ano de escolaridade, pois esses fatores são, também, 

moderadores dessa relação. Percebeu-se, por exemplo, que nos últimos anos da escolaridade 

há mais correlações do que nos anos inferiores de ensino e uma das hipóteses explicativas 

para tal dado seria a de que o interesse e o rendimento se influenciam mutuamente e vão 

convergindo cada vez mais ao longo dos anos; é possível, ainda, que os interesses se tornem 

mais estáveis com a idade e que, durante a puberdade os interesses possam sofrer uma revisão 

profunda reestruturando-se de forma mais realista. Por fim, tais estudos demonstram que as 

competências cognitivas são bem mais importantes na explicação e predição de diferenças de 

rendimento do que fatores motivacionais entre os alunos mais novos; mas entre os mais 

velhos, quando a maior parte dos alunos possui os conhecimentos e competências básicos 

num certo domínio, a correlação entre interesse e rendimento aumenta significativamente (p. 

83-84). 

Os autores analisam também a relação entre o interesse e a estrutura do conhecimento 

adquirido e apoiam-se, para isso, em estudos experimentais realizados sob condições 

controladas com alunos interessados ou desinteressados que têm de aprender o conteúdo de 

um texto. Os resultados apontaram que alunos com elevado nível de interesse prestam mais 

atenção à essência do texto e são mais capazes de estabelecer relações entre várias partes dos 

textos ou de reconhecer relações com outras áreas do seu conhecimento, efeito que pode ser 

interpretado como aumento de transferência (Krapp e Lemos, 2002, p. 84-85). Quanto à 

influência do interesse no processo de aprendizagem em si, são avaliados aspectos como a 

atenção, as estratégias de aprendizagem e os estados emocionais e vivências e quanto à gênese 

e desenvolvimento dos interesses é destacada a influência da escola, materializada em suas 

práticas pedagógicas e na forma como desenvolve o currículo.  
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Mas a preocupação com o desinteresse dos alunos, foco deste estudo, ganha outro 

estatuto quando se recorre a um recorte histórico e se percebe que, de fato, o tema do interesse 

esteve presente fomentando os debates educacionais desde muito cedo. 

Em estudo realizado no ano de 2006, com aportes da História, Torezin investiga o 

conceito de interesse na educação brasileira e aponta, em sua dissertação de mestrado, que a 

preocupação com o tema remonta ao século XIX, com Herbart.  O interesse, a partir dele, 

ganhou uma configuração conceitual muito importante para as formulações teóricas que se 

seguiram e constituiu-se, sobretudo, no foco dos estudos da Psicologia. Herbart compreendia 

interesse como um elemento externo ao indivíduo, sendo determinado pelo objeto, numa 

relação, portanto passiva. Nesse sentido, a tarefa primordial da instrução corresponderia a 

promover, da melhor maneira, a apresentação que o sujeito recebe do objeto.   

Já para Dewey, outro teórico que discutiu, no início do século XX, o conceito como 

sendo fundamental na educação, o interesse seria predominantemente um ato social e não 

determinado somente pelo objeto; seria a reunião entre sujeito e objeto, expressando uma 

atitude, de tal forma que o interesse verdadeiro significaria que uma pessoa se identificou 

consigo mesma, ou encontrou a si mesma, no curso de uma ação. Para ele, a ideia educacional 

de tornar as coisas interessantes só faria sentido se, ao invés da utilização de artifícios pelo 

professor, a ação pedagógica levasse o aluno à consciência da relação de suas ações com o 

todo. Um problema pedagógico importante seria, então, o de descobrir a relação intrínseca 

entre o objeto e o indivíduo, já que seria da percepção consciente dessa relação que se obteria 

a atenção do aluno. O interesse e a atenção não seriam, portanto, prévios à atividade do aluno, 

mas decorrentes dela (Torezin, 2006, p. 37).   

Segundo a autora, em meados do mesmo século XX, Claparède também sublinhou a 

centralidade do conceito de interesse na educação, mas divergiu quanto ao surgimento dele na 

relação sujeito-objeto. Para ele, as coisas só se tornariam interessantes na medida em que se 

relacionassem com uma necessidade do sujeito; ou seja, o interesse seria um ato natural, no 

qual a necessidade representaria uma ruptura no equilíbrio do organismo, que passaria então a 

efetuar atos na busca de sua própria reconstrução. Claparède propôs uma educação funcional 

que explorasse os interesses espontâneos do aluno, de modo a associá-los com aquilo que se 

pretende ensinar; uma educação que transformasse os fins futuros previstos nos programas 

escolares em interesses presentes para o aluno de acordo com as necessidades deste (Torezin, 

2006, p. 38-39). 

Interesse, para Thorndike e Gates, autores do mesmo período, significava a facilidade 

de se entusiasmar pelas atividades do aprendizado e deveria ser utilizado como um dos 
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critérios de escolha das matérias e métodos de ensino. Isso porque, segundo esses pensadores, 

“quanto maior o interesse no trabalho, maior a felicidade que resulta dele, quanto maior o 

entusiasmo, mais abundantes os resultados do aprendizado”. Para eles, assim como para 

Claparède, seria necessário aliar o interesse do aluno ao interesse da matéria de ensino e aos 

fins da educação, e o professor exerceria papel fundamental nesse processo (Torezin, 2006, p. 

40). 

Decroly avançou, segundo Torezin (2006), nos estudos sobre o tema e propôs que o 

ensino se desenvolvesse por centros de interesse, ou seja, um programa de estudos baseado 

nos interesses gerais dos alunos e integrado aos elementos do conteúdo escolar. De acordo 

com sua proposta, que chegou a o Brasil pelas mãos de Abner Moura na década de 1930, o 

ensino deveria ser norteado pelas necessidades do aluno, partindo do conhecimento do 

funcionamento de seu corpo até chegar ao estudo do meio em que vive. Para Decroly, “a 

necessidade gera o interesse e só ele leva ao conhecimento” (p. 42). 

Em que pese, historicamente, o conceito de interesse ter sido apresentado de diferentes 

formas, é fato concordante, nos diversos autores, sua importância e centralidade no processo 

de ensino-aprendizagem. Alguns o enxergaram como uma predisposição do sujeito, outros 

como um atributo do objeto; outros, ainda, como decorrência da atividade de interação 

sujeito-objeto. Mas todos o entenderam como um elemento-chave capaz de abrir as portas 

para a aprendizagem. 

A preocupação com o interesse emerge também da Antropologia, e a sua antítese, o 

desinteresse, é evocada por Sibília em ensaio publicado em 2012, que visa repensar a escola 

no contexto da contemporaneidade. A autora se ampara em algumas pesquisas para mostrar a 

urgência com que o tema se apresenta e também a forma como é apropriado nos diferentes 

discursos que circulam no debate atual. A busca pela compreensão de por que as salas de aula 

viriam se transformando, para as novas gerações, num espaço terrivelmente tedioso, passaria 

pelo reconhecimento de que o desinteresse manifesto na apatia e no escasso entusiasmo de 

alunos e professores é um possível sintoma da falta de sentido provocada pela invasão da 

lógica de mercado no campo educacional (p. 65-66).  

A autora destaca que pesquisas como a efetuada pela Fundação Getúlio Vargas em 

2009 – que apontou o desinteresse como o principal motivo de evasão escolar, tendo sido 

indicado por 40% dos jovens pesquisados –, associadas a declarações como as do ministro da 

educação, também em 2009 e por seu sucessor, em 2012 – que diagnosticam o problema da 

escola como sendo a pouca atratividade oferecida por ela aos estudantes –, contribuem para 

uma visão da escola como um produto que deve competir para captar a atenção de seus 
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clientes potenciais e impedem uma reflexão mais apurada sobre os reais motivos do 

desinteresse do alunado. 

Guimarães (2008) também discutiu os impactos da contemporaneidade nas escolas e 

na educação. Com o aporte da Psicanálise, a autora buscou identificar como as características 

da atualidade incidem sobre as relações humanas, chegando às escolas e à tarefa de educar 

causando mal-estar, desinteresse de professores e alunos e, principalmente, dificuldade de 

transmissão. 

Os estudos aqui referidos, realizados na área da Psicologia, da História e da 

Antropologia, evidenciaram a recorrência e a importância do tema que se elegeu para esta 

pesquisa. Mas, além disso, fomentaram a necessidade de se empreender uma abordagem 

ancorada na Sociologia, que fosse capaz de tomar o (des)interesse como a manifestação de um 

comportamento que não se produziu num vazio de relações sociais, mas que, ao contrário, é 

consequência de uma socialização passada e também da forma das relações sociais por meio 

das quais certos traços se atualizam e são mobilizados.  

Muito já se disse do que vem a ser o interesse e até das consequências escolares de sua 

presença ou sua ausência no processo de aprendizagem e na própria relação com a escola. 

Mas bem pouco se sabe a respeito do que ele realmente representa, do que efetivamente o 

determina e em que condições ele se engendra e se estrutura. Ser “interessado” ou 

“desinteressado”, do ponto de vista que aqui se defende, não é um mero traço de 

personalidade ou uma pré-disposição inata, mas um modo de pensar, apreciar e agir que se 

aprende e que, portanto, deve ser apreendido no âmbito das relações sociais. 

 

O jovem aluno e o ensino médio 

 

É também no âmbito das relações sociais que se pretende abordar a questão da 

juventude, evitando a adoção de uma concepção “naturalizante”, “universalizada” e 

“patologizante” de adolescência que oculta sua constituição social e histórica. É de um jovem 

concreto, circunstanciado, que se quer falar; ou melhor, foi a ele que se pretendeu ouvir. 

Para tanto, foi preciso, antes de tudo, compreender que “juventude é apenas uma 

palavra”. Demarcando que a divisão entre as idades é arbitrária e que as relações entre idade 

social e idade biológica são muito complexas, Bourdieu contribui para uma modificação 

substancial do olhar sobre os sujeitos da pesquisa. Trata-se, para o autor, de conceber a 

juventude não como grupo constituído, dotado de interesses comuns, mas como socialmente 

construída, numa luta de campo que determina posições em estruturas de poder. 
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A representação ideológica da divisão entre jovens e velhos concede aos 
mais jovens coisas que fazem com que, em contrapartida, estes deixem uma 

grande quantidade de coisas aos mais velhos (...) Esta estrutura, que 

encontramos também noutros lugares (por exemplo, na relação entre os 
sexos) lembra que na divisão lógica entre os jovens e os velhos, está em 

questão o poder, a divisão (no sentido de partilha) dos poderes. As 

classificações por idade (mas também por sexo, ou, evidentemente, por 

classe...) equivalem sempre a impor limites e produzir uma ordem à qual 
cada um se deve ater, na qual cada um deve manter-se no seu lugar. 

(Bourdieu, 2003a, p.151, 152) 

 

Esta perspectiva é corroborada por uma série de autores (Aguiar, Bock & Ozella, 

2001; Ozella, 2002, 2003, apud Checchia, 2010) que, se contrapondo a uma concepção de 

juventude que a caracteriza como uma fase de crises, naturalmente conflituosa e turbulenta, 

marcada pela irresponsabilidade, rebeldia (no sentido pejorativo) e por inevitáveis 

desequilíbrios e instabilidades, priorizam a constituição social e histórica da adolescência. 

Essa visão implica atentar para o fato de que a consolidação da adolescência, ou de forma 

mais ampla, juventude
2
, como grupo social, data do século XX (Áries, 1978, apud Checchia, 

2010) e é intensificada por transformações da modernidade que impuseram o prolongamento 

da permanência na escola e o adiamento da entrada no mercado de trabalho, evidenciando 

uma criação histórica recente em oposição à sua naturalização. 

 

Enfatizar a constituição sócio-histórica da adolescência também envolve a 
consideração de que as representações, significações, atributos e papéis 

socialmente vinculados aos adolescentes apresentam variações em uma 

mesma sociedade ao longo da História, bem como entre distintas conjunturas 
ou contextos sociais. (Checchia, 2010, p. 120 – 121) 

 

Ressaltar a construção social e histórica da juventude e, mais especificamente da 

adolescência, significa, enfim, priorizar elementos que compõem sua condição de 

singularidade sem restringi-la a uma etapa de transição entre a infância e o mundo adulto, 

descrita com base no que lhe falta e não no que lhe é próprio, a exemplo das concepções de 

Knobel (1981), Aguirre (1953) e Bossa (1998), citados por Checchia (2010). 

Essa preocupação também se inscreve no caderno publicado pela Ação Educativa, no 

ano de 2005, que procurou definir um marco conceitual sobre adolescência e juventude, 

visando não somente fomentar o debate em torno de tais concepções, mas também contribuir 

                                                             
2 O conceito de juventude adotado na pesquisa respeitará as considerações apresentadas por Spósito (2002) que 

integra à juventude os segmentos etários de 15 a 24 anos, admitindo uma flexibilidade com relação à atribuição 

desses limites de idade. Também será considerada a delimitação feita por Madeira, citada por Spósito (1997), 

incluindo no interior da faixa etária da juventude, um segmento relativo à adolescência (15 a 19 anos).  



20 
 

para a construção de políticas que melhor atendessem às suas especificidades. Para escapar da 

armadilha provocada por análises sobre a juventude que evocam, de um lado, sujeitos sem 

estruturas, e de outro, estruturas sem sujeitos, a publicação chamou a atenção para a 

necessidade de se ampliar a definição da categoria juventude, articulando o processo 

psicossocial de construção da identidade ao cotidiano, ao contexto de relações e práticas 

sociais onde este processo se realiza. Este olhar permite reconhecer a heterogeneidade do 

juvenil a partir das diversas realidades cotidianas nas quais se desenvolvem as distintas 

juventudes. Possibilita assumir, ainda, que no período juvenil têm plena vigência todas as 

necessidades humanas básicas e outras específicas, motivo pelo qual se faz necessário 

reconhecer tanto a realidade presente dos jovens como sua condição de sujeitos em 

preparação para o futuro (Freitas, 2005, p. 14).  

Uma forte tendência observada em estudos sobre a juventude a partir da década de 

1990, no Brasil, é caracterizá-la como portadora de problemas de comportamento, associando 

os jovens à transgressão, rebeldia, violência, delinquência e drogadição (Abramo, 1997, apud 

Checchia, 2010). A veiculação de tais estereótipos pela opinião pública, sua propagação pelos 

meios de comunicação e até mesmo o fato de muitas vezes serem endossados nas produções 

acadêmicas, demonstram que a maneira pela qual a juventude é socialmente tematizada reflete 

as representações que lhes são atribuídas no contexto social em que se insere. Essa ideia 

reforça a necessidade de dar voz ao próprio jovem quando se busca o entendimento de 

questões que o envolvem diretamente (opção adotada neste estudo) para não incorrer no risco 

de se render a meras representações que nada dizem a respeito da realidade propriamente dita.  

Tomar o adolescente em sua realidade concreta, no estudo que ora se apresenta, 

requer, entretanto, não somente considerá-lo como pertencente a uma classe social e a uma 

faixa etária, mas também à condição de aluno, “contemplando as especificidades e 

diversidades que compõem a experiência juvenil em suas relações com o processo de 

escolarização” (Dayrell, 2002, apud Checchia, 2010, p. 125).  

Giovinazzo Júnior (2003) investigou como a experiência escolar determina a formação 

dos alunos adolescentes e quais as razões para a insatisfação desses alunos diante da educação 

escolar. Procurou compreender os significados da vida escolar para os alunos de ensino 

médio, obtendo informações sobre a expressão destes alunos acerca de suas necessidades, 

aspirações, expectativas. Sua hipótese central postulava que a escola, ao desenvolver seu 

trabalho no sentido da adaptação e enquadramento social, colide com o desenvolvimento da 

autonomia nos jovens.  
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Com base na teoria crítica da sociedade, o autor procurou verificar em que medida a 

sociedade industrial de base tecnológica e uma de suas instituições, a escola, impedem o 

florescimento das possibilidades de superação da ordem estabelecida, quando militam contra 

a formação de indivíduos autônomos e limitam o campo para a atuação consciente na história. 

Está posta aí outra faceta da problemática que pode, inclusive, nos remeter à possibilidade de 

entender o desinteresse do alunado como uma forma de resistência à ação subjugadora e 

conformadora da escola.  

Duarte (2006) trouxe também as críticas de jovens à escola atual. Em sua pesquisa de 

doutoramento realizada na França, deu voz a estudantes de ensino médio que, embora 

detentores de sucesso acadêmico, expressaram suas angústias por terem que manter a imagem 

de bons alunos apesar da total perda da razão do ensino traduzida na impossibilidade de 

exporem suas dúvidas e propostas acerca do processo didático. Nesse sentido, investigar o 

aluno classificado como interessado configurou-se, aqui, como o contraponto necessário à 

compreensão do desinteresse manifesto. 

Mas, no foco deste estudo, não basta apreender este jovem em sua posição de aluno, é 

preciso considerar, ainda, que ele se encontra ao final do cursus
3
 em sua trajetória escolar, ou 

seja, que ele é um aluno do ensino médio, este também marcado por relações de força e 

poder
4
, palco de disputas e diferentes representações sociais; em outras palavras, também 

sócio-historicamente construído. E mais, há que se enfatizar que se trata de um jovem aluno 

que frequenta uma escola de ensino médio privada, destinada a atender às elites. 

Neste aspecto em especial, a pesquisa de Almeida (2009) configurou-se como um 

importante contributo para as reflexões aqui empreendidas. Ao investigar três escolas de 

ensino médio de elite da cidade de São Paulo, o que ela chamou de “as escolas dos dirigentes 

paulistas”, a autora desnudou, entre outras coisas, como as performances de cada uma delas 

estão vinculadas à história dos grupos sociais que desempenham posições dominantes na 

sociedade brasileira. Mas revelou, também, que, apesar disso, há importantes clivagens, que 

se expressam, por exemplo, no tipo de trabalho que cada uma das escolas empreende no trato 

com a tradição cultural ocidental, resultando em diferentes maneiras de cumprir com as 

expectativas e estratégias de reprodução da elite. Ou seja, no seio das famílias que celebram a 

tradição cultural ocidental há uma diversidade de disposições, de expectativas e de maneiras 

de agir, o que define modelos diferentes de escolas para atendê-las.  

                                                             
3 Compreendido o cursus como o período de escolarização básica obrigatória.  
4 Para estudo mais detalhado sobre a configuração do Ensino Médio no Brasil, consultar Reis (2006). 
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A escola de ensino médio das elites não é, portanto, um espaço homogêneo, livre de 

tensões, assim como não o é a classe dominante em si mesma. As experiências de 

escolarização são tomadas pela autora como parte de um processo de socialização mais amplo 

durante o qual se produz a maneira como frações dos grupos dirigentes se definem e se 

autoclassificam construindo, ao longo do processo, fraturas e articulações entre eles próprios e 

entre eles e os grupos menos favorecidos (Almeida, 2009, p. 22). A escolha da escola para os 

jovens herdeiros faz parte desse processo e a entrada em universidades prestigiosas é o fator 

regulador que circunscreve tanto famílias quanto escolas num verdadeiro elo vital: ensino 

médio, vestibular e universidade.  

Essas e outras pesquisas abriram importantes trilhas investigativas e forneceram pistas 

para o estudo do jovem aluno (des)interessado, pertencente às camadas privilegiadas, pelo 

conhecimento escolar. Instigaram ao exercício da compreensão desse jovem em seu universo 

particular sem, contudo, ignorar as pressões exercidas pela estrutura social nas relações que 

ele estabelece com outros jovens, com a família, com o sistema de ensino.  

 

A experiência escolar 
 

No microuniverso de inter-relações da sala de aula, professores e alunos não somente 

se definem por aquilo que objetivamente são, mas também pelo modo como se percebem, por 

tipificações e expectativas recíprocas. Portanto, se a intenção é entender a lógica da prática 

pedagógica que ali se desenrola, não basta levar em conta aspectos materiais dos agentes, é 

preciso considerar também as qualidades simbólicas que funcionam como elementos 

distintivos. O estudo da experiência escolar permite compreender a contribuição concreta que 

o sistema de ensino oferece para a produção e a reprodução de um sistema simbólico. 

A operação de classificar um professor como “exigente” ou um aluno como 

“interessado-desinteressado” está associada a um repertório de categorias mentais utilizadas 

para se mover no mundo, e não é uma atitude inocente. Quando “etiquetamos” e nomeamos as 

pessoas realizamos um ato produtivo, contribuindo para constituir aquele que nomeamos e 

produzir aquilo que designamos. Dessa forma, pode-se dizer que professores e alunos existem 

duas vezes: como são e como são classificados ou tipificados (Fanfani, 2007). 

Essas reflexões de pronto trazem o confronto com a complexidade do tema pesquisado 

e remetem ao desafiador exercício de reconstruir a experiência escolar que condiciona o 

caráter e o sentido do que se aprende na escola. Conhecer essa experiência implica abordar o 

processo escolar como um conjunto de relações e práticas institucionalizadas historicamente, 
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dentro do qual o currículo oficial constitui apenas um dos aspectos da vida escolar (Rockwell, 

1995). 

Jackson (1996) foi um dos primeiros investigadores a realmente prestar atenção aos 

comentários dos professores sobre tudo o que acontece no interior da sala de aula.
5
 Isso lhe 

permitiu advertir que o ensino é uma atividade muito mais complexa do que a maioria das 

pessoas costuma pensar, e que é possível e necessário, na aparente monotonia da vida 

cotidiana da escola, em particular da sala de aula, identificar o verdadeiro sentido da 

experiência escolar. Para o autor, 

 

La escuela es un lugar donde se aprueban o suspenden exámenes, en donde 
suceden cosas divertidas, en donde se tropieza con nuevas perspectivas e se 

adquieren destrezas. Pero es también un lugar en donde unas personas se 

sientan, escuchan, aguardan, alzan la mano, entregan un papel, forman cola y 
afilan lápices. En la escuela hallamos amigos y enemigos; allí se 

desencadena la imaginación y se acaba con los equívocos. Pero es también 

un sitio en donde se ahogan bostezos y se graban iniciales en las superfícies 
de las mesas, en donde se recoge el dinero para algunos artículos necesarios 

y se forman filas para el recreo. Ambos aspectos de la vida escolar, los 

celebrados y los inadvertidos, resultan familiares a todos nosotros pero estos 

últimos, aunque sólo sea por el característico desdén de que son objeto, 
parecen merecer más atención que la obtenida hasta la fecha por parte de los 

interessados en la educación. (Jackson, 1996, p. 45) 

 

Para compreender a forma com que os alunos sentem sua experiência escolar é 

preciso, segundo o autor, considerar três fatos: os alunos permanecem muito tempo na escola, 

o ambiente em que trabalham é muito uniforme e eles devem estar ali gostem ou não gostem. 

Em outras palavras, a escola é o lugar onde, proporcionalmente, mais se tem contato com 

tanta gente durante tanto tempo; onde se encontra um contexto físico e social bastante estável 

e onde o aluno deve aceitar o caráter inevitável de sua experiência. Parte da aprendizagem da 

vida na escola supõe: esperar, conter-se, submeter-se a ritmos coletivos; aprender a renunciar 

a desejos e a esperar que se cumpram; ser interrompido e ainda assim manter a atenção e o 

foco e se comportar como se estivesse sozinho, quando a realidade é bem distinta. 

Espera-se dos alunos, então, que suportem heroicamente os contínuos rechaços, 

demoras e interrupções de seus anseios e desejos. Isso significa que devem ser capazes de, ao 

menos por um tempo, desligar seus sentimentos de suas ações. Também significa que têm que 

poder voltar a unir sentimentos e ações quando as condições forem apropriadas. Dito de outro 

modo, os alunos aguardarão com paciência a hora de falar quando chegar sua vez, e quando 

isto acontecer, terão que ser capazes de fazê-lo entusiasticamente. Aceitarão o fato de que não 

                                                             
5 Embora tenha se utilizado aqui a edição espanhola de 1996, a publicação original data de 1968. 
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se lhes conceda a palavra durante um debate em grupo, mas devem seguir solicitando-a 

(Jackson, 1996, p. 58). 

Pensar a questão do desinteresse nesta perspectiva parece bastante oportuno. Será 

possível ao aluno, após anos e anos de vida escolar ligando e desligando sentimentos de 

ações, manter, efetivamente, o interesse e o entusiasmo em sala de aula?  

A submissão ao horário é outra agravante destacada pelo autor, pois exige que as 

atividades comecem antes de haver-se suscitado o interesse e terminem antes que esse 

interesse desapareça. Podem, vontade e curiosidade, se submeterem ao tempo de espera 

demandado pela escola sem que se comprometa definitivamente o interesse pelo 

conhecimento? 

A combinação entre massa (executar tarefas e ordens sempre com os outros ou na 

presença de outros), avaliação e poder dão um sabor específico à vida na sala de aula e 

formam conjuntamente um “currículo oculto” que cada aluno (e cada professor) deve dominar 

para se desenvolver satisfatoriamente na escola. As demandas criadas por estes traços na 

escola podem contrastar com as demandas acadêmicas (o currículo oficial, por assim dizer) às 

quais os educadores, tradicionalmente, têm prestado mais atenção. Os dois currículos 

relacionam-se entre si de diversos e importantes modos (Jackson, 1996, p. 73). 

O sistema de gratificações da escola, função do processo avaliativo ao qual o aluno 

está cotidianamente exposto, está ligado ao êxito em ambos os currículos. Muitos dos prêmios 

e castigos que parecem dispensados sobre a base de êxito e de fracasso acadêmicos, em 

realidade se relacionam mais estreitamente com o domínio do currículo oculto. 

O aluno modelo é aquele que cumpre seu papel de estudante (presta atenção, é 

esforçado, polido, sabe esperar...) e recebe elogios na mesma medida daquele que apresenta 

domínio do conteúdo do curso. Inclusive nos níveis superiores de educação, os prêmios são 

tanto para os submissos como para os dotados. Para o autor, embora pareça cínico afirmar, 

nas escolas, assim como nas prisões, a boa conduta produz benefícios. 

Porém, da mesma maneira que a conformidade com as expectativas institucionais 

pode conduzir ao elogio, sua ausência pode determinar conflitos. Na realidade, a relação entre 

o currículo oculto e as dificuldades do estudante é ainda mais surpreendente que a relação 

entre este currículo e o êxito do aluno. Esta foi uma instigante pista para investigar a escola e 

o desinteresse manifesto em classe.  

Outro aspecto levantado pelo autor é de extrema pertinência para o tema ora proposto. 

Reafirma que muitos dos aspectos da vida na sala de aula exigem, no melhor dos casos, 

paciência e, no pior, resignação. Porém, adverte que as qualidades pessoais que desempenham 
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um papel no domínio intelectual são muito diferentes das que caracterizam a submissão. A 

curiosidade, por exemplo, que é o mais fundamental de todos os traços escolares, resulta 

pouco para responder às exigências do conformismo. A pessoa curiosa empreende tipos de 

provas, ensaios e explorações que são quase antagônicos com a atitude de conformista 

passivo. O homem de ciência deve desenvolver o hábito de desafiar a autoridade e de 

questionar o valor da tradição. É claro que o estudo requer disciplina, mas esta serve às 

exigências da investigação mais que aos desejos de outras pessoas. 

Esta análise, segundo ele, exagera um pouco as autênticas diferenças entre as 

exigências do conformismo institucional e as demandas do saber, mas serve para chamar a 

atenção sobre pontos de possível conflito. Muitos estudantes conseguem manter sua 

agressividade intelectual ao mesmo tempo em que se submetem às leis que governam o 

tráfico social nas escolas. Aparentemente é possível, sob certas condições, formar “homens de 

ciência dóceis”, ainda que a expressão pareça conter uma contradição em seus termos 

(Jackson, 1996, p. 76). 

Infelizmente, destaca, ninguém consegue saber como se mantêm esses equilíbrios, 

nem sequer como consegui-los. Porém, é ainda mais preocupante o fato de que sejam poucas 

as pessoas, no ambiente escolar, que reflitam sobre essa questão. É imprescindível, segundo o 

autor, conhecer muito mais sobre o modo de conseguir uma síntese razoável entre as forças 

que impulsionam alguém a buscar uma expressão individual e as que o empurram a submeter-

se aos desejos dos outros. 

Dubet, com sua Sociologia da Experiência, pensa a esse respeito e propõe um sujeito 

ativo no processo, um ator; assim, institui uma teoria social da ação que faça frente à 

heterogeneidade do social que se opõe a um conceito monolítico de sociedade. A noção de 

experiência é trazida pelo autor para tentar articular as várias sociologias que, segundo ele, 

ainda se amparam em uma visão clássica de sociedade que já não é adequada no caso em que 

os atores são obrigados a gerir simultaneamente muitas lógicas da ação que remetem para 

diversas lógicas do sistema social, “que não é então já ‘um’ sistema, mas a co-presença de 

sistemas estruturados por princípios autônomos” (Dubet, 1994, p. 94). 

Nesse caso, a experiência social, 

 

...na medida em que sua unidade não é dada, gera necessariamente uma 
atividade dos indivíduos, uma capacidade crítica e uma distância em relação 

a si mesmos. Mas a distância em relação a si, aquela que torna o ator em 

sujeito, é, ela própria, social, ela é socialmente construída na 
heterogeneidade das lógicas e das racionalidades da ação”. (Dubet, 1994, p. 

94) 
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Nessa perspectiva, a experiência escolar seria, para o autor, a maneira com que os 

atores sociais, individuais ou coletivos, combinam as diversas lógicas de ação que estruturam 

o mundo escolar. Tal experiência possui dupla natureza: de um lado, é o trabalho de 

indivíduos que constroem uma identidade, uma coerência, um senso, num conjunto social que 

não se fez a priori. Nesse sentido, a socialização e a formação do sujeito são definidas como o 

processo pelo qual os atores constroem sua experiência. De outro lado, as lógicas de ação que 

se combinam na experiência não pertencem aos indivíduos: elas correspondem aos elementos 

do sistema escolar e são impostas aos atores como obstáculos que eles não escolhem. Essas 

lógicas de ação correspondem a três funções essenciais do sistema escolar: socialização, 

distribuição de competências e educação (Dubet, 1996, p. 62). 

Para ele, portanto, o aluno não é passivo frente à sua socialização escolar, mas sim, 

participante de uma intensa troca, sendo que cada situação escolar é caracterizada por uma 

combinação particular entre três lógicas de ação: integração, estratégia e subjetivação as 

quais, em correlação, formam tipos específicos e singulares de socialização, não havendo uma 

regra fixa e universal para todos os indivíduos. 

A integração pressupõe que todo ator está submetido a uma lógica de integração 

social. Ele é definido por um pertencimento, por um papel e uma identidade cultural que 

herda não só do nascimento, mas ao longo de diversas etapas ou situações de sua existência. 

Uma parte da identidade de cada um é definida como a expressão subjetiva de sua integração 

social, e é mantida, por meio de intenso trabalho, como um elemento essencial da 

personalidade e para constantemente reconstruir a clivagem entre um “nós”, que é uma grande 

parte de mim, e um “outros” atribuído à diferença. Quando o ator se posiciona dentro dessa 

perspectiva de ação, o mundo é percebido como uma ordem, como um conjunto organizado 

dentro do qual as normas e as relações sociais definem o lugar de cada um, a forma e o nível 

de sua integração. A ação e o ator são aqui os da sociologia clássica, e a socialização é 

concebida como a interiorização desta ordem, no plano cognitivo e no plano normativo. Esta 

lógica de ação encerra uma grande parte da socialização e das funções do sistema escolar ao 

qual o indivíduo necessita se integrar adotando um estatuto de aluno ou de professor e 

aderindo às formas legítimas de autoridade, ocupando um papel e um lugar que preexistem a 

ele.  Toda a experiência escolar é definida por esta lógica de integração, por esta forma de 

aprendizagem de normas propostas, mas, nem por isso, a escola é uma organização 

homogênea; a integração pode repousar sobre as tensões que se desenrolam na escola, como 
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as que distinguem o universo escolar e o familiar, por exemplo, mas ainda assim, é ela quem 

comanda as ações (Dubet, 1996, p. 62). 

Mas a ação social não é só definida em termos de integração. Ela é também portadora 

de uma lógica estratégica na qual o ator constrói uma racionalidade limitada em função de 

seus objetivos, de seus recursos e de sua posição. Nesse caso, sua identidade é menos forjada 

pelo que ele é do que pelo que possui, menos pelo seu grau de conformação que pela natureza 

de seus recursos e de seus interesses. O bom aluno não é somente aquele que é capaz de se 

adaptar às normas e às expectativas da organização, mas também aquele que triunfa num 

espaço escolar definido como uma competição na qual é necessário se antecipar e fazer as 

melhores escolhas, avaliando o custo benefício de suas ações. Quando o indivíduo se coloca 

dentro dessa perspectiva, o grupo social não aparece mais como uma justaposição de esferas 

de integração e de papéis, mas como um mercado, um espaço de competições e de alianças. 

Essa lógica de ação se amplia e ganha autonomia quando, com a massificação escolar, o 

sistema escolar aumenta muito a diversificação e a concorrência entre os estabelecimentos, os 

setores e os indivíduos. Além das diferenças advindas dos níveis de integração como forma de 

socialização, há as diferenças de recursos e de competências estratégicas que estão em jogo. 

Ninguém pode se excluir totalmente das duas lógicas, já que a experiência de cada um 

consiste justamente em operar a tensão numa escola que não é nem um puro sistema de 

integração, nem um puro mercado (Dubet, 1996, p. 63). 

O ator social não é, porém, unicamente definido por seu pertencimento e por seus 

interesses. Ele é também definido por uma distância dele mesmo e por uma capacidade crítica 

que fazem dele um sujeito que tem referência a um meio cultural. A subjetivação dos 

indivíduos se forma na experiência da distância entre os diversos “eus” sociais e a imagem de 

um sujeito oferecida pelas figuras históricas disponíveis. Assim, além da integração e da 

confrontação de estratégias, a experiência escolar é necessariamente definida por uma 

referência à cultura capaz de formar um sujeito autônomo, para além da utilidade dos papéis. 

É a lógica da subjetivação que permite escapar ao conformismo da integração e ao 

utilitarismo escolar, abrindo espaço para a crítica e a autonomia. A separação entre o interesse 

por ser e o interesse social é o coração das relações dos alunos com o saber (Dubet, 1996, p. 

64-65).  

Para o autor, a experiência escolar – sobretudo aquela vivenciada na escola atual onde 

as normas se veem esgarçadas, difusas, distintas, por atenderem a padrões sociais que se 

modificaram, que são menos visíveis, menos evidentes – se apresenta como um obstáculo no 

qual os atores são obrigados a combinar e articular essas diversas lógicas de ação. Nesse 
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sentido, segundo ele, quanto mais a sociedade clássica se vê extinta, mais os atores precisam 

se empenhar na circulação entre as três lógicas de ação. 

Quanto mais se afasta a figura clássica da ação, mais os atores estão 
empenhados em experiências e mais ‘activos’ eles são, devendo percorrer 

um espaço de lógicas cada vez mais afastadas, vendo-se confrontados com 

identidades e com relações sociais cada vez mais diversificadas. (Dubet, 
1994, p. 137) 

 

O único princípio de unidade que resta é o trabalho sobre si mesmo imposto por cada 

um a fim de se perceber como autor de sua experiência (Dubet, 1998, p. 6). Abre-se a partir 

daí a possibilidade de compreender, por exemplo, as razões que levam um aluno a realizar o 

seu trabalho na escola: um aluno pode trabalhar porque é assim que deve ser, porque ele 

interiorizou a obrigação do trabalho escolar na família ou na escola; mas ele pode também 

trabalhar porque é capaz de enxergar a utilidade, escolar ou não, desse trabalho, se ele está em 

posição de antecipar os ganhos daí advindos. Todas essas significações se emaranham e se 

transformam, mas não se confundem e cada uma delas pode ser dada aos alunos em função de 

suas posições escolares, mas é o indivíduo que as combina e as articula em uma experiência 

que é o trabalho mesmo de socialização. É a análise desse processo de socialização, desse 

trabalho da experiência que deve nos dizer que tipo de ator e de sujeito a escola fabrica 

(Dubet, 1996, p. 65). 

Embora sua teoria seja extensa e bastante complexa, é muito elucidativa e permite um 

olhar mais específico sobre o trabalho do aluno na escola. Este trabalho, segundo o autor, 

depende de variáveis fundamentais. A primeira delas reside no fato de que a experiência se 

transforma ao longo do tempo sob a dupla influência da idade e da posição escolar. Ou seja, 

ao longo da “aventura escolar” a natureza e o peso das diversas lógicas de ação se 

transformam porque as crianças crescem, mas também porque sua posição dentro do sistema 

não é mais a mesma. Os modos de integração e de disciplina evoluem, como o lugar ocupado 

no grupo de pares. Ao longo do tempo também, a diversidade do sistema e a competição se 

acentuam. Enfim, a própria atividade de estudo se modifica em função dos programas, dos 

métodos pedagógicos e, provavelmente, pela maturação cognitiva dos indivíduos. Uma 

segunda variável diz respeito à posição social e escolar dos alunos. Em função de seu lugar no 

sistema, os alunos não são submetidos nem ao mesmo programa, nem aos mesmos métodos e 

não dispõem certamente dos mesmos recursos estratégicos durante sua carreira escolar; 

portanto, o passado de cada um deles deve ser considerado como um fator de determinação 

dessa experiência. Por fim, podem-se considerar, ainda, outras variáveis como o sexo, a 
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natureza dos estabelecimentos escolares, o contexto global, o estilo pedagógico dos 

professores. Todos esses fatores jogam importante papel na experiência escolar, mas, ressalta 

o autor, não a esgotam (Dubet, 1996, p. 65-66).  

 

O conhecimento escolar 

 

Considerando que o conhecimento escolar é um importante regulador da estrutura da 

experiência, uma análise crítica e mais detida sobre as questões que o cercam dentro e fora da 

escola pareceu também oportuna para o empreendimento deste estudo. Sobretudo porque a 

pesquisa tratou do desinteresse pelo conhecimento escolar e não pela escola de uma forma 

genérica. Essa escolha se justifica porque se sabe que outros aspectos da escola, como, por 

exemplo, a convivência social com o grupo de pares ou a participação em atividades 

diversificadas são capazes de mobilizar o jovem e garantir uma apreciação positiva dele com 

relação à escola. Para investigar o que está no princípio do “interesse” ou do “desinteresse” 

pelo conhecimento escolar, foi preciso refletir, pois, sobre o que a própria escola pode gerar 

no aluno a partir da forma como assume o trabalho com o conhecimento e o processo de 

ensino. 

Partindo do questionamento para que servem as escolas, Young (2007) postula que a 

escola ideal é aquela capaz de transformar a condição do aluno, na medida em que o 

transporta, intelectualmente, para além das circunstâncias locais e particulares. Discute a 

diferenciação do conhecimento como um modo de distinção entre conhecimento escolar e não 

escolar e defende que somente o conhecimento poderoso, aquele que fornece explicações 

confiáveis ou novas formas de pensar a respeito do mundo, pode auxiliar a escola no 

cumprimento de sua tarefa primordial.  

Ao criticar as perspectivas neoliberais que avançaram sobre a educação levando as 

escolas a adequarem seus resultados às necessidades da economia e, numa lógica de mercado, 

a competirem por alunos e fundos, Young alerta que, sendo controlados por tabelas, metas e 

tarefas, não é de se estranhar que “os alunos fiquem entediados e os professores sintam-se 

desgastados” (Young, 2007, p. 1291). 

Mas o fenômeno da insatisfação gerada por um conhecimento escolar esvaziado de 

sentido fora também enunciado por Snyders (1988), décadas antes das apreciações de Young, 

provando que, assim como o tema do interesse (e estreitamente vinculado a ele), o saber 

transmitido na escola é uma preocupação recorrente entre aqueles que pensam a escola e a 

sociedade.  



30 
 

Propondo a renovação da escola a partir de uma transformação dos conteúdos 

culturais, Snyders (1988) aponta para o risco de que, cumprindo com sua função de 

preparação para o futuro, a escola apareça ao aluno como um “remédio amargo” a ser 

ingerido a fim de que um bem longínquo se realize. Instiga a pensar a escola e o aluno 

presente e defende que haja satisfação na escola, que ela forneça aos jovens uma alegria 

capaz de legitimar os esforços reclamados: 

 

Não é suficiente que os alunos evitem o aborrecimento e o 

descontentamento, nem que eles “interessem-se por...”  pois o simplesmente 
interessante, o não enfadonho não bastam para compensar tantos esforços – e 

encontra-se esforços em lugares de acesso tão mais fáceis que a escola. Na 

escola, trata-se de conhecer alegrias diferentes que as da vida diária; coisas 

que sacodem, interpelam, a partir do que os alunos mudarão algo em sua 
vida, darão um novo sentido a ela, darão um sentido em sua vida. Se é 

preciso entrar na classe, é porque, no pátio, vocês não atingem o grau mais 

elevado de liberdade, nem de alegria. (Snyders, 1988, p.14) 

 

Snyders opera com os conceitos cultura primeira e cultura elaborada, para mostrar o 

quanto o trabalho com a cultura na escola pode levar a uma satisfação verdadeira, aquela que 

possibilita maior esperança ao ser humano na medida em que o impede de permanecer na 

incoerência, no aproximativo e no indeciso. Da cultura primeira fazem parte aquelas alegrias 

que não têm necessidade do sistemático, que nascem da experiência direta da vida, que são 

adquiridas fora da escola e absorvidas sem que se perceba. Mas , segundo o autor, é a cultura 

elaborada que se apresenta como fundamental, pois é a única capaz de realizar 

definitivamente as satisfações da cultura primeira; isso porque é ela que pode conferir a 

duração, a fidelidade e a consistência que os momentos descontínuos das alegrias simples e 

imediatas não tardarão a ambicionar. “É para ir mais longe que se precisa da cultura 

elaborada, mais longe em direção aos mesmos objetivos que a cultura primeira desejava” 

(Snyders, 1988, p. 26-28). 

O “conhecimento poderoso” ou o “conteúdo cultural” é, sem dúvida, a razão 

existencial de uma escola que busque elevar a condição intelectual e cultural do aluno. Mas se 

os referidos autores o evocaram enfaticamente é porque detectaram sua ausência na escola. 

Importa, então, indagar que tipo de conhecimento chega hoje à escola para os alunos e se ele 

realmente possibilita a satisfação gerada pela superação do conhecimento não escolar ou da 

cultura primeira.  

Sampaio (2004) evoca as relações entre currículo, ensino e fracasso escolar em sua 

investigação, realizada na escola pública paulista, na década de 1990, e, como resultado, a 
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palavra “amargo” – também cunhada por Snyders – ressurge, ocupando lugar central no título 

da obra publicada, qualificando o gosto sentido (pela autora e, certamente, pelo leitor) ao 

adentrar nos meandros da escola. Os indícios perseguidos pela autora, que se debruçou sobre 

os recursos impetrados por alunos que contestam sua reprovação, a conduziram a muitos 

caminhos e resultados. No que tange ao currículo, em sua dimensão dos conteúdos – a que se 

deseja aqui destacar – ela observou a presença de um caráter ideológico e estimulador da 

submissão; de um conteúdo distante, “que aponta relações com uma concepção de 

conhecimento acabado e a-histórico, de indiscutível autoridade, para ser absorvido e nada 

mais, reforçando a pequenez do sujeito que se aproxima para conhecê-lo e o poder da 

disciplina, do professor e do texto impresso” (p. 136). Identificou, ainda, o currículo como um 

instrumento de realização da organização burocrática, regulado por parâmetros de 

classificação (hierarquização de disciplinas e pessoas), homogeneização (massificação nas 

relações, produção de grupos indiferenciados de alunos) e fracionamento (sequenciação e 

distribuição do conhecimento, dos professores e alunos no tempo e no espaço) (p. 210, 216).  

Quando trata do complexo processo de transformação do discurso que adentra a escola 

em forma de currículo e organização da prática pedagógica, a autora se ancora em 

contribuições de Perrenoud e Chavellard. Esses autores da área do Currículo e da Didática 

contribuem para a compreensão da configuração do currículo como o processo de passagem e 

mudança que o conhecimento sofre quando vai para o espaço escolar. Perrenoud, segundo 

Sampaio (2004), sublinha que o saber precisa sofrer transformações, precisa ser fabricado – e 

isso passa por impor segmentações, cortes, progressão, simplificação, tradução em aulas, 

exercícios, lições – para que possa ser efetivamente ensinado e, depois, passível de avaliação. 

Aponta, ainda, que os saberes escolares submetem-se a parâmetros de organização do tempo e 

do espaço escolar e que a seleção de conteúdos tem a ver com suas possibilidades de 

transposição didática. De Chavellard, a autora destaca que seus estudos, dedicados à 

Matemática, contribuem para pensar a transformação do saber desde sua fonte, como saber de 

ciência, até a prática do professor, no nível didático da transformação; “um conteúdo de saber, 

portanto, já tendo sido transformado para se tornar um saber a ensinar, passa ainda por muitas 

transformações até se constituir um objeto de ensino” (p. 233). 

Mas é, sobretudo, em Bernstein que Sampaio (2004) se apoia para destrinçar a lógica 

da prática pedagógica e entendê-la num contexto de múltiplas relações. Seria, entretanto, 

impossível, nos limites deste trabalho, desenvolver todo o modelo teórico proposto pelo autor, 

e tampouco será pertinente explorar totalmente o recorte feito por Sampaio a partir dele para 

lidar com seus dados de pesquisa. O que se propõe é então reter o seguinte aspecto crucial 
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para este momento específico do texto: o discurso pedagógico – forma especializada de 

comunicação que compõe a prática pedagógica e que se situa no campo simbólico – é um 

discurso recontextualizador; ou seja, tem a propriedade de transformar um discurso em outro, 

diferente do original e que guarda pouca relação com ele. E mais, sendo um condutor das 

relações de classe (embora não passivo), o discurso pedagógico cria espaço para a atuação da 

ideologia. Ou seja, “tanto o currículo como a prática que o conforma carregam a ideologia, 

transportam e reproduzem o princípio dominante da formação social em que se inserem” (p. 

215-216). 

Nesse sentido, parece não só oportuno, mas necessário, levar em consideração os 

tempos e os espaços da racionalidade tecnológica, do consumismo e da desumanização da 

sociedade capitalista, em cujo meio se opera a produção, a distribuição e a transposição do 

saber escolar.  

Enguita (2001) adentra essa discussão afirmando que há alguns aspectos nem sempre 

reconhecidos na lógica do consumo que podem contribuir para elucidar a dinâmica da escola 

atual. Grosso modo, assinala que, numa sociedade em que o trabalho não é gratificante, a 

busca de satisfações é deslocada para o consumo até o ponto de imputar a ele uma 

importância que vai além de sua função instrumental. Num mundo de pressões e frustrações, 

o consumo seria para o indivíduo fonte de liberdade e de identidade, espaço de igualdade e 

elemento de distinção. 

Para além das pressões sociais externas, a própria escola favorece, na visão de Enguita 

(2001), este mesmo tipo de dinâmica e mentalidade: 

 

La instrumentalidad de las credenciales educativas a la hora de competir por 
los puestos más deseables en el mercado de trabajo y su aceptación como 

expresión de la valía de las personas desencadenan una lógica que, con 

independencia de las necesidades reales de formación para la incorporación 

a papeles sociales adultos, conduce a los individuos a demandar más y más 
educación para no verse apeados del carro contra su voluntad. La conciencia 

de que lo que verdaderamente cuenta no es el valor absoluto de lo aprendido, 

certificado o no mediante títulos escolares, sino la ventaja, la diferencia que 
eleva a este o aquél sobre los demás, convierte al consumo de la oferta 

educativa en una carrera individualista en la que lo importante es acumular, 

y acumular más que otros. (Enguita, 2001, p 41) 

 

Porém, assinala o autor, diante da finitude temporal da escolaridade para dar vazão a 

tal acúmulo, o indivíduo é forçado a buscar a desejada vantagem mediante a diferenciação 

qualitativa do consumo, onde então se justificam preocupações com o tipo de escola, de título 

etc.  
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Os mecanismos de integração da sociedade de consumo, que geram alienação e perda 

de determinados valores, podem também interferir no terreno das relações que se travam no 

interior da escola. O consumo, ao contrário do trabalho, que exige regras e traz imposições, 

representa uma fonte de liberdade que dá ao indivíduo a possibilidade de escolher aquilo que 

efetivamente lhe dá prazer. Nessa perspectiva, ao exercer sua função de agente transmissor da 

cultura elaborada, o professor pode ser encarado pelo jovem como um obstáculo à sua 

necessidade de satisfação imediata. No mercado escolar, onde circulam, se produzem e 

reproduzem os capitais, o aluno sabe que aquilo que o professor oferece tem um valor 

rentável para o futuro, mas não consegue perceber as vantagens para o agora. A própria lógica 

econômica do lucro, instaurada nesta sociedade, pode levar a um tipo de raciocínio que se 

traduz em pensamentos do tipo: “o que ganho com isso?”. 

É assim que, segundo Charlot (2009), “hoje em dia cada vez mais se esquece da escola 

como lugar de saber e se pensa nela como caminho para o emprego” (p. 95). Insatisfeito com 

as teorias sociológicas que o antecederam por apoiarem-se, direta ou indiretamente no 

conceito de interiorização  –  um social que se torna psíquico ao passar do “exterior” para o 

“interior” do indivíduo –, Charlot empreendeu grande esforço teórico no sentido de elaborar 

uma Sociologia do Sujeito, em que se pudesse apreender a relação de um aluno singular, 

existente, construtor, com o saber. Ou seja, um esforço no sentido de compreender melhor, 

através da análise do aluno em situação, as relações que se engendram na experiência escolar. 

Analisar o aluno em relação ao saber significa, para o autor, antes de tudo, confrontá-

lo com a necessidade humana de aprender e a presença de saber no mundo. Isso porque 

nascer é nada mais nada menos que ver-se submetido à obrigação de aprender e constituir-se 

em um tríplice processo: tornar-se homem (hominização), tornar-se um exemplar único de 

homem (singularização) e tornar-se membro de uma comunidade, partilhando seus valores e 

ocupando lugar nela (socialização) (Charlot, 2000, p. 53). 

Mas, afirma Charlot, é preciso considerar que essa necessidade de aprender se 

manifesta de muitas formas, pois são inúmeras as maneiras de apropriar-se do mundo: 

aprender pode ser adquirir um saber, no sentido estrito de conteúdo intelectual, pode ser 

dominar um objeto ou atividade (amarrar o sapato) ou entrar em formas relacionais 

(cumprimentar, seduzir, mentir...). A questão do aprender é, portanto, muito mais ampla do 

que a do saber, pois existem maneiras de aprender que não consistem em apropriar-se de um 

saber, entendido como conteúdo de pensamento; além disso, ao mesmo tempo em que se 

procura adquirir esse tipo de saber, se mantêm também outras relações com o mundo 

(Charlot, 2000, p. 59). Mas... 
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… qualquer que seja a figura do aprender, é importante considerar que o 
espaço do aprendizado é um espaço-tempo partilhado por outros homens e o 

que está em jogo nele não é meramente epistêmico e didático senão também 

relações com os outros e consigo próprio. (Charlot, 2000, p. 69)  

 

Levar em conta as reais dimensões do saber e do aprender pode ser vital para 

compreender certas dificuldades que o aluno enfrenta em sua relação com o conhecimento 

escolar, incluindo o desinteresse. Sendo a escola um lugar onde o mundo é tratado como 

objeto de pensamento, como um saber (informação que o sujeito se apropria e pode ser 

comunicável), alguns obstáculos se interpõem na relação em que se dá a sua apropriação pelo 

aluno.  

Ocorre que, às vezes, segundo o autor, esse objeto de pensamento, que é o mundo, tem 

referências fora da escola, no meio de vida do aluno, e, outras vezes, não tem; ou seja, 

pertence a um universo específico, construído pela Ciência e pela escola (ex: Aritmética, no 

primeiro caso e Álgebra no segundo). E mesmo quando o objeto de pensamento tem um 

referente fora da escola, a relação com ele é distinta da relação com tal referente (ex: a Lisboa 

da aula de geografia é diferente daquela em que o aluno vive).  

Em outras palavras, muitas das formas do aprender dominadas pelo aluno em sua vida 

de aprendizagens, bem como o sentido por elas conferido, não servem à atividade específica 

de dominar um saber escolar e isso pode trazer distorções inclusive na análise acerca do 

empenhamento do aluno na atividade escolar.  

 

Controlar a relação entre o objeto de pensamento e os seus referentes no 

meio de vida, e introduzir o aluno em universos intelectuais constituídos por 
objetos cujo sentido não decorre de uma relação com o mundo vivenciado é, 

sob duas formas correlatas, o problema central da pedagogia escolar”. 

(Charlot, 2009, p. 93) 

 

Nesse sentido, o autor distingue um Eu empírico de um Eu epistêmico, imputando a 

constituição deste último à especificidade da atividade escolar. É, segundo ele, graças a um 

processo de distanciação e objetivação, que ocorre na escola e é mediado pela linguagem, que 

o aluno sai do mundo subjetivo das emoções, dos sentimentos, da experiência vivenciada e 

põe o mundo como objeto a ser pensado, constituindo o Eu epistêmico. A sistematização 

compõe o tripé sobre o qual se constitui tal Eu epistêmico sendo complementar ao processo de 

distanciação-objetivação, e embora não seja indispensável – já que é plenamente possível 

constituir objetos de pensamento sem ligá-los a um sistema – ela é, na verdade, o horizonte do 
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pensamento, e é ela também que permite construir as disciplinas (Matemática, Física, História 

etc.) tais como as conhecemos (Charlot, 2000, p. 94).  

  

Quer em Vygotsky, quer em Piaget, a questão da sistematização é 

fundamental. Para Vygotsky, há três diferenças entre saber cotidiano e saber 

científico: este é consciente, voluntário, sistematizado, diferentemente 
daquele. Para Piaget, chega-se ao fim da construção das operações 

intelectuais quando se pode pensar sistemas, isto é, quando o real é a 

realização de uma possibilidade do sistema. (Charlot, 2009, p. 94) 

 

Pode-se dizer, a partir das contribuições do autor, que a constituição desse Eu 

epistêmico se dá no coração de uma relação epistêmica, que, juntamente com a relação 

identitária e a relação social, comporiam as três formas de se relacionar com o saber, por ele 

enunciadas como resultado de suas investigações com jovens alunos.  

Quanto à relação epistêmica com o saber (que é antes uma relação epistêmica com o 

aprender), Charlot (2000) aponta que ela pode se dar também sob três formas distintas: na 

primeira delas, aprender é tomar posse de saberes-objeto, de conteúdos intelectuais; é 

“colocar coisas na cabeça”, é, por fim, passar da não-posse à posse. Essa relação com um 

saber-objeto se dá através da linguagem, e, por envolver um sujeito consciente de ter-se 

apropriado de tal saber, se dá num processo de objetivação-denominação e constitui um Eu 

reflexivo (p. 69). 

Na segunda forma de relação epistêmica com o saber, aprender é dominar uma 

atividade, ou capacitar-se a utilizar um objeto de forma pertinente, é, portanto, passar do não-

domínio ao domínio de uma atividade engajada no mundo. Esse domínio se inscreve no 

corpo, que é lugar de apropriação do mundo, e constitui um Eu imerso na situação, pois o 

produto da atividade não pode ser separado da atividade em si (ex: nadar). Por fim, na terceira 

forma de relação epistêmica com o saber, aprender é entender as pessoas, conhecer a vida, ser 

solidário, mentir, brigar, saber quem se é. É também passar do não-domínio para o domínio, 

mas, agora, de uma relação e não de uma atividade. Aprender é ser capaz de regular a 

distância entre si e os outros e, por isso, é um processo de distanciação-regulação, no qual se 

institui um Eu afetivo e relacional (Charlot, 2000, p. 69-70). 

Pode-se, nos dois últimos casos, adotar uma posição reflexiva (metacognitiva) e 

designar a relação por um substantivo, dando-lhe a aparência de saber-objeto, mas nunca a 

designação de enunciados substituirá esse tipo de aprendizagem que só se dá no domínio da 

própria atividade (ex: nadar e natação). Não é possível também, a partir disso, remeter a uma 



36 
 

diferenciação entre concreto e abstrato, teoria e prática porque isso traduziria erroneamente 

relações epistêmicas em características do aluno ou da realidade.  

Esta tendência de se atribuir certos tipos de manifestação, como o desinteresse pelo 

conhecimento escolar, por exemplo, a características pessoais dos alunos – que seriam mais 

“concretos” e ligados a aprendizagens práticas, o que dificultaria sua relação com a proposta 

erudita da escola – é recorrente nos discursos educacionais e escamoteia a possibilidade de 

investigações que priorizem uma análise das relações epistêmicas que permeiam alguns 

fenômenos. Charlot adverte, entretanto, sobre as possíveis implicações pedagógicas que se 

desdobram a partir dessa indesejável distorção:  

 

O que difere nessas três figuras do aprender é a relação com o saber e, não, 

características ‘naturais’ e ontológicas do aluno ou do mundo. Há aí um 
ponto muito importante do ponto de vista pedagógico: um espírito ‘concreto’ 

e ‘prático’ não é algo que se mude, ou então, o faz muito dificilmente, 

enquanto que uma relação com o saber é algo que se constrói. (Charlot, 
2000, p.71) 

 

Quando se propõe a detalhar os mecanismos envolvidos na relação do aluno com o 

saber escolar, Charlot opera com três importantes conceitos: mobilização, atividade e sentido. 

Mobilizar-se, para ele, é pôr recursos em movimento, é reunir forças, para fazer uso de si 

próprio como recurso. Atividade é um conjunto de ações propulsionadas por um móbil e que 

visam a uma meta. Ações são, portanto, operações implementadas durante a atividade, e a 

meta é o resultado que essas ações permitem alcançar. O móbil é o desejo que esse resultado 

permite satisfazer e que desencadeou a atividade (Charlot, 2000, p.55).  

O conceito de sentido merece especial atenção, já que, estando amplamente associado 

à ideia de desejo, é uma dimensão do (des)interesse que ganhou bastante relevo neste estudo a 

partir das contribuições desse e de outros autores. Segundo Charlot, tem “significação” o que 

tem sentido, e faz sentido para o sujeito algo que lhe acontece e que ele já pensou, questões 

que ele já se propôs, ou que tem relações com outras coisas de sua vida. Enfim é significante, 

ou, ampliando o conceito, faz sentido, aquilo que aclara algo do mundo ao sujeito e que se 

pode trocar com outros, sendo, portanto, comunicável. Pode-se, ainda, delimitar dois tipos de 

sentido: um ligado à desejabilidade, ou seja, uma coisa faz sentido para o indivíduo quando 

tem algum valor para ele, quando dá importância àquilo, o que se manifestaria, por exemplo, 

na frase “isso tem sentido pra mim”. O outro tipo de sentido estaria ligado à significação que 

se expressa quando o indivíduo diz, por exemplo, “não entendo nada”, declarando que o 
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objeto de saber não tem qualquer significado para ele, ou seja, ele não o reconhece por falta 

de referência a outro contexto (Charlot, 2000, p. 56-57).  

Outros elementos interessantes se afiguram na questão do sentido que perpassa a 

relação do sujeito com o saber: uma coisa pode fazer sentido para mim sem que eu saiba 

exatamente por que; e algo pode adquirir sentido, ou deixar de fazer sentido, ou mudar de 

sentido, pois o próprio sujeito evolui. O que propõe o autor, e que é relevante aqui reter, é que 

nem a meta sozinha, nem o móbil (desejo) sozinho permitem entender o sentido do ato, que se 

aclara somente se forem postos em relação essa meta e esse móbil.   

 

O único sentido é o desejo, escreve J. Beillerot. É verdade, mas esse desejo 
não é o avatar de uma pulsão biológica. É, indissociavelmente, ausência do 

sujeito em relação a si mesmo e presença dele no outro. Não há sentido 

senão para um sujeito em busca de si e aberto ao outro e ao mundo. Toda a 
relação consigo mesmo é relação com o outro. Toda a relação com o outro é 

relação consigo mesmo. (Charlot, 2000, p. 48) 

 

Daí a importância de se considerar também as outras duas formas de relação com o 

saber, para além da epistêmica, propostas pelo autor: a relação de identidade e a relação 

social. Ao explicar a relação de identidade que o ser humano estabelece com o saber, Charlot 

(2000) propugna que toda relação com o saber comporta uma dimensão relacional (consigo 

mesmo, com o outro, com o mundo) que é parte integrante da dimensão identitária. No 

aprender sempre está em jogo a construção de si mesmo, a imagem de si, por isso, o sucesso 

escolar produz um potente efeito de segurança e de reforço narcísico, enquanto que o fracasso 

causa grandes estragos na relação consigo mesmo. Embora haja muitas maneiras de “tornar-se 

alguém”, a sociedade moderna tende a impor a figura do saber-objeto (do sucesso escolar) 

como sendo uma passagem obrigatória, para se ter direito de ser “alguém” (Charlot, 2000, p 

72).  

Ao tratar da relação social com o saber, o autor esclarece ser ela uma dimensão que 

não se acrescenta às dimensões epistêmica e identitária, mas sim que contribui para dar-lhes 

uma forma particular, constituindo-se, as três, em aspectos inseparáveis. A preferência do 

sujeito por tal ou qual figura do aprender está sim relacionada à sua identidade social, mas 

trata-se de uma correspondência de tipo probabilística e não determinista e que funciona em 

ambas as direções: a identidade social induz a preferências, mas o interesse por tal ou qual 

figura do aprender contribui para a construção da identidade. Por isso,  
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Para compreender a relação de um indivíduo com o saber, deve-se levar em 

consideração sua origem social, mas também a evolução do mercado de 

trabalho, do sistema escolar, das formas culturais, etc. Essa análise é ainda 
mais necessária quando se produzem rupturas entre as gerações, como é o 

caso nas sociedades contemporâneas. (Charlot, 2000, p 74) 

 

O estudo da relação com o saber deve incluir, na visão de Charlot, o fato de ele ser 

construído em uma história coletiva que é a da mente humana e das atividades do homem e de 

que está, portanto, submetido a processos coletivos de validação, capitalização e transmissão. 

Este saber é produto de relações epistemológicas entre os homens, mas não somente isso, já 

que os homens mantêm, com o mundo e entre si (inclusive quando são “homens da ciência”), 

relações que não são apenas epistemológicas. “Assim sendo, as relações de saber são, mais 

amplamente, relações sociais” (Charlot, 2000, p. 63).  

 

A imersão na pesquisa 

 

 Dotada das necessárias condições para enxergar o problema de pesquisa em sua 

magnitude e a relevância do estudo do tema, restava definir então por onde e com quem trilhar 

os caminhos da investigação que estabeleceu como objeto o desinteresse do jovem de elite 

pelo conhecimento escolar. Uma primeira questão se afigurou como produto das inquietações 

provocadas pelos autores visitados e se afirmou como um norte das ações subsequentes:  

Se o currículo oculto e se a experiência escolar como um todo tendem a conformar o 

aluno em padrões de apatia, indiferença e resignação; o currículo oficial tende a esvaziar de 

sentido as relações com o saber e a pouco interpelar o aluno; à juventude, grosso modo, resta 

se portar como consumidora de um produto do mercado educacional que não a satisfaz, como 

explicar a manifestação de interesse ainda presente em boa parte dos alunos? 

A resposta poderia parecer evidente se considerados aspectos relevantes da escola 

escolhida como campo empírico para a pesquisa. Nela observa-se a união de uma sensível 

horizontalidade nas relações de poder a um trabalho inovador com o conhecimento que 

procura garantir, além do rigor no trato com os conteúdos, estratégias amplamente 

mobilizadoras do interesse e atenção do alunado. Além disso, a própria origem social, 

econômica e cultural dos alunos em pauta e as escolas frequentadas, levariam a crer, 

conforme já destacado, que eles reúnem todas as condições para o enfrentamento dos desafios 

escolares, incluindo aí o domínio dos códigos exigidos tanto para o alcance de êxitos 

intelectuais quanto para colocá-los em conformidade com as expectativas institucionais. No 

entanto, este conjunto de fatores não impede que o desinteresse se faça, ali, bastante notado.  
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A constatação, pois, da coexistência do interesse e do desinteresse em um meio e em 

condições aparentemente homogêneas mobilizou ainda mais o empreendimento da pesquisa e 

apontou para a importância de se realizar um estudo mais aprofundado. O caminho escolhido 

para compreender as manifestações diferençadas na relação com o conhecimento foi 

reconstruir a rede de interdependências familiares, sociais e escolares por meio da qual o 

aluno constitui seus esquemas de percepção, de julgamento, de avaliação, e apreender a 

maneira pela qual esses esquemas podem reagir quando funcionam em formas escolares de 

relações sociais (Lahire, 1997, p. 19).  

Em outras palavras, optou-se por analisar a trajetória familiar, social e escolar de 

jovens alunos pertencentes às camadas privilegiadas, sujeitos da pesquisa, acentuando 

aspectos da ambiência familiar e escolar, do capital cultural e social desses jovens 

“herdeiros”, construindo um modelo teórico das diferentes organizações possíveis de todos os 

fatores capazes de agir
6
 nos diferentes momentos de cada trajetória (Bourdieu, 2009, p. 115). 

Foi exatamente por considerar este, dentre os caminhos possíveis, o mais indicado para a 

compreensão do fenômeno, que escolhi contar com as contribuições de Pierre Bourdieu para 

amparar a pesquisa desde a delimitação do problema até a análise dos dados.  

Assim, a pesquisa tratou de apreender o objeto não no plano das ações individuais, 

deste ou daquele professor, deste ou daquele aluno, mas a partir do questionamento de onde 

vieram os esquemas perceptivos e valorativos que regem determinadas ações e como esses se 

relacionam com as estruturas externas da sociedade. Bourdieu (1998, 2001, 2011) propõe 

considerar que as divisões sociais e os esquemas mentais são estruturalmente homólogos por 

estarem geneticamente ligados, ou seja, os segundos são encarnações das primeiras. A 

exposição cumulativa a certas condições sociais induz nos indivíduos um conjunto de 

disposições duradouras e transportáveis que internalizam necessidades do entorno social 

existente, inscrevendo dentro do organismo a inércia e as tensões da realidade externa 

(Bourdieu & Wacquant, 2008).  

Apreender, pois, o desinteresse pelo conhecimento escolar do aluno adolescente das 

camadas econômica e culturalmente privilegiadas no âmago dessa relação escola e sociedade 

configurou-se como foco deste estudo. Desvendar mecanismos sutis de desigualdade numa 

escola “ideal” e desnudar aspectos tácitos de uma experiência escolar estruturada em certo 

tipo de sociedade são ações essenciais para se compreender o fenômeno de um ponto de vista 

relacional, evitando a armadilha de isolá-lo de um contexto maior.   

                                                             
6 Segundo Bourdieu (2009, p. 115), não se trata de isolar a influência de tal ou qual fator, porque é, na verdade, o 

sistema de fatores que exerce sobre as condutas e atitudes ação indivisível de uma causalidade estrutural. 
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Na pesquisa adotou-se, portanto, o modo relacional e analítico de raciocinar ancorado 

no conceito de campo, que permite captar a particularidade dentro da generalidade e a 

generalidade dentro da particularidade, tornando a situação estudada “um caso particular 

dentro do possível” (Bourdieu & Wacquant, 2008, p.109). Ou seja, as propriedades históricas 

únicas da escola tomada como campo convertem-na em terreno altamente propício para 

descobrir algumas das leis universais que tendencialmente regulam o funcionamento do 

campo educacional. 

Nesse sentido, a questão que melhor delimitou o problema de pesquisa pode ser 

definida da seguinte maneira: como se configura o (des)interesse pelo conhecimento escolar 

manifestado por alunos de uma escola privada de ensino médio que os satisfaz plenamente?  

Dessa questão central decorreram outras que orientaram a consecução da pesquisa:  

1 - Que marcas da trajetória familiar, bem como das trajetórias escolar e social desses 

jovens alunos foram configuradoras de manifestações diferenciadas frente ao conhecimento 

escolar? 

2 - Que sentidos e significados sobre o conhecimento escolar foram construídos por 

estes alunos ao longo de sua escolarização?  

3 - Qual a relação entre o ethos gerado a partir do modus operandi da escola e a 

expressão de interesse ou desinteresse? 

4 - De que maneira o confronto entre ethos familiar e ethos escolar interfere no 

fenômeno do desinteresse? 

5 - Como as estratégias familiares de reprodução do status social, via investimento 

educacional e de relações sociais interferem na relação do aluno com o conhecimento escolar? 

Objetivando compreender de que forma a ambiência familiar e as experiências sociais 

e de escolarização constituem elementos configuradores da relação do aluno do ensino médio 

com o conhecimento escolar, buscou-se: 

1 - Verificar como as experiências formadoras, sociais e escolares integram a trajetória 

escolar dos jovens “herdeiros” e de que forma isso repercute em sua relação com o 

conhecimento escolar;  

2 - Identificar estratégias pessoais acionadas pelo jovem aluno para o enfrentamento 

de situações geradas a partir da própria ambiência escolar, e que redundam em interesse e 

desinteresse pelo conhecimento escolar; 

3 - Identificar quais disposições constitutivas dos habitus dos jovens agentes são 

definidoras na sua relação com o conhecimento escolar. 
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Como hipótese, o estudo sustentou que o desinteresse pelo conhecimento escolar é 

fundamentalmente forjado na rede de interdependências composta pela família, pela escola e 

por outras experiências educativas, onde se engendram e se reforçam as disposições que, em 

conformidade com as pressões exercidas pelo próprio campo, são acionadas pelo agente e 

definem sua relação com o conhecimento.  

Buscar marcas na singularidade de cada trajetória apresentou-se como um caminho 

alternativo à análise das trajetórias coletivas dos grupos, e possibilitou elucidar questões nem 

sempre apreensíveis de outro modo. Deslocando o olhar para os casos particulares, ou, melhor 

ainda, para a singularidade evidente de qualquer caso a partir do momento em que se 

consideram as coisas no detalhe, o investigador mostra aquilo que os modelos teóricos 

fundados no conhecimento estatístico e na linguagem das variáveis ignoravam ou 

pressupunham: as práticas e as formas de relações sociais que conduzem ao processo de 

“fracasso” ou de “sucesso” (Lahire, 1997, p.32). 

Nesta perspectiva, os procedimentos de pesquisa privilegiaram instrumentos que 

possibilitassem apreender as situações singulares, relações efetivas entre os seres sociais 

interdependentes, formando estruturas particulares de coexistência, ao invés de correlações 

entre variáveis que nem sempre abarcam o exercício de compreensão de certas modalidades 

do social e aspectos das realidades sociais em seu conjunto (Lahire, 1997, p.33). 

A pesquisa de campo desenvolveu-se na já referida escola privada que atende cerca de 

800 alunos exclusivamente de ensino médio, localizada na cidade de Santos, próxima à capital 

do Estado de São Paulo. Os procedimentos privilegiaram a expressão das percepções dos 

sujeitos, dando voz, por meio de entrevistas semiestruturadas, a oito jovens alunos da 2ª série 

do ensino médio, sendo quatro considerados pelos professores como desinteressados e quatro 

considerados interessados pelos conhecimentos transmitidos em sala de aula.  

Pesquisas de avaliação aplicadas pela escola (aqui designada Delta), que trazem os 

indicadores de satisfação dos alunos para com a escola, constituíram material complementar e 

foram utilizadas para reforçar a relação peculiar (satisfação x desinteresse) que ali se 

estabelece. A observação sistemática do ambiente escolar também fez parte dos 

procedimentos de pesquisa e ocorreu em todos os espaços e momentos possíveis, mais 

especificamente no decurso do ano de 2011. O produto de tais observações está organizado 

em forma de “cenas” e é incorporado ao último capítulo deste texto com o objetivo de evitar 

um indesejável distanciamento entre leitor e empiria num momento em que as análises estão 

sendo aprofundadas teoricamente.  
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As intenções e os princípios dos procedimentos de pesquisa, da coleta de dados às 

análises, também se orientaram pelas contribuições de Bourdieu (1999), em especial no que 

tange ao posicionamento do investigador na relação com os entrevistados. Segundo ele, 

considerar que quaisquer métodos adotados se apoiam em interações sociais que ocorrem sob 

a pressão de estruturas sociais é um primeiro passo para tentar controlar no campo, na própria 

condução da entrevista, os efeitos da estrutura social na qual ela se realiza. Esforçar-se para 

fazer um uso reflexivo dos conhecimentos adquiridos da ciência social dá a possibilidade de 

controle dos efeitos da própria pesquisa, sem cair no “sonho” positivista de uma perfeita 

inocência epistemológica.  

Ainda que a relação de pesquisa se distinga da maioria das trocas da existência 

comum, já que tem por fim o mero conhecimento, ela continua, apesar de tudo, uma relação 

social que exerce efeitos (variáveis segundo os diferentes parâmetros que a podem afetar) 

sobre os resultados obtidos. Sem dúvida a interrogação científica exclui por definição a 

intenção de exercer qualquer forma de violência simbólica capaz de afetar as respostas; 

acontece, entretanto, que nesses assuntos não se pode confiar somente na boa vontade, porque 

todo tipo de distorções estão inscritas na própria estrutura da relação de pesquisa. Estas 

distorções devem ser reconhecidas e dominadas; e isso na própria realização de uma prática 

que pode ser refletida e metódica, sem ser a aplicação de um método ou a colocação em 

prática de uma reflexão teórica. (Bourdieu 1999, p. 694) 

O material obtido ao longo do trajeto da pesquisa foi selecionado e organizado em três 

capítulos (capítulos 2, 3 e 4) que visaram privilegiar, cada qual, uma dimensão particular do 

problema investigado: uma primeira dimensão na qual se inscrevem as singularidades do 

campo e dos agentes; uma segunda dimensão na qual se inscrevem as regularidades 

apreendidas no cotejamento dos agentes entre si, que resultaram em dois grupos constituídos 

simbolicamente (interessados e desinteressados); uma terceira dimensão na qual se inscrevem 

as propriedades distintivas delineadas a partir das regularidades que definiram os dois grupos 

e que trouxeram as marcas da família e da escola como instâncias educativas constituídas a 

partir de um feixe de condições sócio-históricas. Os vários recortes buscaram garantir a 

interpretação de mensagens implícitas e explícitas presentes no conteúdo, evitando uma 

indesejável superficialidade e uma mera correlação e justaposição de fatores e variáveis que, 

certamente, não seriam suficientes para apreender o fenômeno. 

O conjunto da produção encontra-se estruturado em quatro capítulos.  No capítulo 1, 

está exposta, ainda que de forma sucinta, a base conceitual que orientou a pesquisa desde a 

formulação do problema até a análise dos dados coletados, passando pela construção de um 



43 
 

modelo teórico-metodológico capaz de abarcar a complexidade do tema. Ali, o referencial 

teórico ancorado em Pierre Bourdieu recebe contornos mais definidos, o que fornece ao leitor 

as ferramentas conceituais necessárias ao entendimento de toda a trilha investigativa 

percorrida bem como à posterior análise dos dados. 

No capítulo 2, o esforço se dá no sentido de apresentar o passo a passo da pesquisa e 

de caracterizar a escola e os alunos investigados. Num primeiro momento, o intuito é situar o 

campo empírico num espaço social e simbólico, onde vários campos se constituem. Na 

segunda parte do capítulo, apresentam-se os oito alunos participantes da pesquisa, por meio de 

resumos das entrevistas, destacando aspectos singulares de suas trajetórias, bem como suas 

ideias e posicionamentos sobre a experiência educacional. São já os dados preliminares da 

pesquisa que se delineiam, fornecendo uma primeira visão de como se configura o problema 

do desinteresse no caso particular estudado. 

No capítulo 3, a apresentação e a análise dos dados empíricos visam uma maior 

aproximação dos agentes, os oito jovens alunos classificados pelos professores como 

interessados ou desinteressados, buscando em suas condições sociais e práticas culturais – 

traduzidas em preferências, gostos, opiniões e escolhas – singularidades e regularidades 

capazes de defini-los como grupos que ocupam diferentes posições no jogo escolar e no 

espaço social mais amplo.  

No capítulo 4 o arranjo dos dados conduz a uma síntese de propriedades capturadas a 

partir das regularidades apreendidas no exercício efetuado no capítulo anterior. Na primeira 

parcela do capítulo, são apresentadas cinco propriedades distintivas dos dois grupos e, logo a 

seguir, na segunda parte, a família e a escola são analisadas a partir de um eixo histórico. 

Deter-se um pouco mais na análise da família e da escola fez-se necessário na medida em que 

ambas se constituíram em chaves fundamentais na expressão das propriedades distintivas e, 

portanto, na apreensão do problema de pesquisa.  

 Importante ressaltar que nos capítulos em que se procede à análise dos dados, além de 

Bourdieu, referência primordial do estudo, as contribuições de diversos outros autores são 

agregadas, principalmente para tratar de questões mais recentes que emergiram da empiria, 

como a tecnologia e as peculiaridades da sociedade de consumo. Nesse sentido, o diálogo 

prioritário se deu com a História, a Antropologia e a Psicanálise, áreas indicadas por ele 

mesmo (Bourdieu, 2001, p. 201; Bourdieu & Wacquant, 2008, p.126) como fundamentais 

para lidar (ainda que sociologicamente) com realidade social.  
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CAPÍTULO 1 

A concepção bourdieusiana de sociedade:  

fundamentos teóricos da pesquisa 
 

 

Pierre Bourdieu foi um intelectual polêmico. Deixou uma marca indelével no meio 

acadêmico, não só pela originalidade e profundidade de suas reflexões, como também por sua 

obstinação em delimitar o campo da sociologia, convocando sistematicamente os 

pesquisadores a evitarem as armadilhas de uma sociologia espontânea que toma a aparência 

como realidade. Mais do que isso, conclamou-os a objetivar sua própria prática, instaurando 

um importante e constante exercício de vigilância epistemológica. 

Partidário de um programa de percepção e de ação só revelado no trabalho empírico 

em que se realiza, enxergou a teoria como um modus operandi capaz de orientar e organizar a 

prática científica. Baseado em uma ontologia social não cartesiana que rechaça a divisão entre 

objeto e sujeito, intenção e causa, materialidade e representação simbólica, Bourdieu buscou 

superar a redução da sociologia, seja a uma física objetivista das estruturas materiais, seja a 

uma fenomenologia construtivista das formas cognitivas e propôs um estruturalismo genético 

capaz de incluir a ambas. Para tanto, defendeu o desenvolvimento sistemático, não de uma 

teoria stricto sensu, mas de um método sociológico que consiste basicamente em uma forma 

de colocar os problemas, de operar com um conjunto de ferramentas conceituais e 

procedimentos para construir objetos e transferir o conhecimento adquirido em uma área de 

investigação a outra (Bourdieu & Wacquant, 2008, p.28). 

Dito de outro modo, buscando romper com a antinomia conhecimento teórico 

fenomenológico x conhecimento teórico objetivista, Bourdieu propôs um conhecimento 

praxiológico e dedicou-se à “construção de uma teoria da prática, ou, mais exatamente, do 

modo de engendramento das práticas, condição da construção de uma ciência experimental da 

dialética da interioridade e da exterioridade, isto é, da interiorização da exterioridade e da 

exteriorização da interioridade” (Bourdieu, 1983, p. 53). 

O pano de fundo de suas produções não diferiu do das ciências do século XX: tentar 

compreender a ação social humana. Nesse sentido, tomou como eixo central a sociedade 

capitalista classificatória e lançou mão de noções, conceitos e procedimentos que pudessem 

desvendar os mecanismos sutis de produção e reprodução de desigualdade. No corpo de sua 
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obra, Bourdieu foi construindo, a partir de pesquisas empíricas, todo um sistema que nos 

permite olhar a trama social sem esvaziá-la de sua complexidade. 

  É bastante difícil, porém, reunir os conceitos centrais de sua teoria, visto que eles 

mostraram diferentes graus de explicitação em todo seu trabalho e em diferentes momentos e 

contextos de produção. Retomar brevemente suas principais características a fim de 

possibilitar ao leitor um acompanhamento mais qualificado desta pesquisa, implica 

reconhecer os riscos e os limites desta tentativa de sistematizar ideias que se encontram em 

distintos escritos do autor.  

  Privilegia-se, aqui, a exposição dos conceitos que melhor contribuíram como 

ferramentas conceituais na construção do objeto de pesquisa e na análise dos dados. Os 

conceitos são tratados sumariamente neste capítulo que apresenta o referencial teórico, para 

ganharem, pouco a pouco, tratamento mais ampliado oferecendo o devido suporte para as 

análises. 

 

1.1. O poder simbólico, o campo, o habitus 

 

Uma primeira e importante noção explorada pelo autor foi a de poder simbólico que 

possibilitou a descrição das relações sociais como algo mais do que simples relações de força 

(redução economicista) ou de comunicação (erro interacionista). Admitir a existência de um 

poder simbólico como poder de construção da realidade, como poder de fazer ver e fazer crer, 

como poder de estabelecer o sentido imediato do mundo e, sobretudo, como uma forma 

transfigurada e legitimada (poder reconhecido, ignorado como arbitrário) de outras formas de 

poder (Bourdieu, 1998, p.14 - 15), tornou possível compreender, numa perspectiva relacional, 

os processos de dominação que configuram a realidade social. 

É no campo, outra noção fundamental na teoria bourdieusiana, que ocorrem as lutas 

dos agentes que determinam e legitimam as representações. Nesse espaço simbólico se 

estabelecem hierarquias de valores e se formam códigos de pertença e classificação. É neste 

local empírico de socialização que se impõem significações como legítimas e onde os 

símbolos (poder simbólico) se afirmam como instrumentos de integração social, garantindo a 

reprodução da ordem estabelecida. 

A teoria geral da economia dos campos permitiu a ele descrever e definir a forma 

específica de que se revestem, em cada campo, os mecanismos e os conceitos mais gerais 

(capital, investimento, ganho), evitando toda a espécie de reducionismo, a exemplo do 
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economicismo, “que nada mais conhece além do interesse material e a busca da maximização 

do lucro monetário” (Bourdieu, 1998, p.69). 

O conceito de habitus, utilizado pelo sociólogo francês, completou a base de seu 

corpo teórico e foi uma tentativa de “sair da filosofia da consciência sem anular o agente na 

sua verdade de operador prático de construções de objeto” (Bourdieu, 1998, p.62). Em outras 

palavras, o desenvolvimento do conceito permitiu ao autor escapar de uma concepção 

estruturalista pautada na antinomia indivíduo/sociedade. Habitus relaciona-se à capacidade de 

uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes por meio de disposições para 

sentir, pensar e agir: é a lei social incorporada. 

 

Ser que se reduz a um ter, a um ter sido e a um ter feito, o habitus é o 

produto do trabalho de inculcação e de apropriação necessário para que 
produtos da história coletiva, que são as estruturas objetivas (da língua, da 

economia), consigam reproduzir-se, sob a forma de disposições duráveis, em 

todos os organismos (os “indivíduos”) duravelmente submetidos aos 
mesmos condicionamentos, portanto, colocados nas mesmas condições 

materiais de existência. (Bourdieu, 2003b, p. 70) 

 

É no campo, local empírico de socialização, que o habitus, constituído pelo poder 

simbólico, surge como um todo e consegue impor significações como legítimas. 

 

1.2. Os capitais cultural e social na formação dos herdeiros 

 

Para discutir a quantidade de acúmulo de forças dos agentes em suas posições no 

campo e evitar um reducionismo capaz de desconsiderar o mundo social como história 

acumulada, encarando-o como mera concatenação de equilíbrios instantâneos e mecânicos 

nos quais os homens são partículas intercambiáveis, o autor introduziu o conceito de capital, 

e junto com ele, o de acumulação de capital, com todas as suas implicações (Bourdieu, 2000, 

p 131). Enfatizou a dimensão relacional das posições sociais, admitindo que a posição dos 

agentes no campo depende do volume (quantidade de capital econômico e cultural) e da 

estrutura (peso relativo dos diferentes tipos de capital) do seu capital.  O espaço social é 

conflituoso e hierarquizado pela desigual distribuição dos capitais.  

O capital, segundo Bourdieu, pode apresentar-se de três maneiras e a forma concreta 

com que se manifesta dependerá de qual seja o campo de aplicação correspondente e também 

dos custos de transformação que constituem condição prévia para seu aparecimento efetivo. 

Assim, o capital econômico é diretamente conversível em dinheiro, e é especialmente 

indicado para a institucionalização em forma de direitos de propriedade. O capital cultural 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agentes_(sociologia)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habitus
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Poder_simb%C3%B3lico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Poder_simb%C3%B3lico&action=edit&redlink=1
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pode converter-se sob certas circunstâncias em capital econômico e é apropriado para a 

institucionalização, sobretudo em forma de títulos acadêmicos. O capital social, que é um 

capital de obrigações e relações sociais, é também conversível, sob certas condições, em 

capital econômico e pode ser institucionalizado em forma de títulos nobiliários (Bourdieu, 

2000, pp. 135, 136). 

Definindo-se essencialmente como o conjunto das qualificações intelectuais 

produzidas pelo sistema escolar ou transmitidas pela família, o capital cultural, segundo o 

autor, pode existir sob três formas:  

 

 Em estado incorporado, como disposição duradoura do corpo (Ex.: facilidade de se 

expressar em público). A acumulação do capital cultural exige uma incorporação 

que requer tempo. É um trabalho de inculcação e de assimilação que demanda 

esforço pessoal do investidor (não se faz por procuração): “O capital cultural é um 

ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte 

integrante da ‘pessoa’, um habitus.” (Bourdieu, 2008b, p. 74). 

 Em estado objetivado, como bem cultural (Ex.: posse de quadros, de obras). Neste 

estado, o capital cultural detém propriedades que se definem apenas em sua 

relação com o capital cultural incorporado. “Para possuir máquinas, basta ter 

capital econômico; para se apropriar delas e utilizá-las de acordo com sua 

destinação específica (...), é preciso dispor, pessoalmente ou por procuração, de 

capital cultural incorporado”. (Bourdieu, 2008b, p. 77). Assim, os bens culturais 

podem ser objeto de uma apropriação material, que pressupõe o capital econômico, 

e de uma apropriação simbólica, que pressupõe o capital cultural.  

 Em estado institucionalizado, socialmente sancionado por instituições (Ex.: 

diplomas e títulos acadêmicos). Os certificados não somente dão um 

reconhecimento institucional ao capital cultural possuído por determinado agente, 

como também permitem a conversão deste capital cultural em capital econômico, 

garantindo o valor em dinheiro de determinado capital escolar. 

 

Como função da reprodução da ordem social, os agentes sociais mobilizam estratégias 

para manter ou aumentar o volume do seu capital e, logo, manter ou melhorar sua posição 

social.  

Mas, como explicar os casos em que diferentes indivíduos, de origens sociais muito 

próximas, obtêm um rendimento muito desigual de um capital (econômico ou cultural) mais 
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ou menos equivalente? De acordo com Bourdieu, isso se explica pela forma como os 

indivíduos podem mobilizar, por procuração, o capital de um grupo (família, antigos alunos 

de escola de elite...). 

Nesse sentido, impõe-se a noção de capital social 

 

como o único meio de designar o fundamento de efeitos sociais que, mesmo 
sendo claramente compreendidos no nível dos agentes singulares – em que 

se situa inevitavelmente a pesquisa estatística –, não são redutíveis ao 

conjunto das propriedades individuais possuídas por um agente determinado. 

(Bourdieu, 2008c, p. 67) 

 

O capital social configura-se, então, como 

 

o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma 
rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à 

vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são 
dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 

observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por 

ligações permanentes e úteis. (Bourdieu, 2008c, p. 67) 

 

Dessa forma, o volume do capital social que um agente individual possui depende da 

extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume do capital 

(econômico, cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles a quem está 

ligado (Bourdieu, 2008b, p. 67). 

Capital cultural e capital social jogam importante papel na determinação de estratégias 

que garantem a transmissão da herança do grupo. No rol de estratégias acionadas pelos 

diferentes grupos, encontram-se as estratégias educativas, e, no centro delas, o investimento 

na escolarização.  

Segundo Bourdieu, 

 

cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um 

certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e 
profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre outras coisas, 

as atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar. A herança cultural, 

que difere, sob os dois aspectos, segundo as classes sociais, é a responsável 
pela diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e, 

consequentemente, pelas taxas de êxito. (Bourdieu, 2008a, p. 41 – 42) 

 

O capital cultural e o ethos, este sistema de valores interiorizados, ao se combinarem, 

concorrem para definir as condutas escolares e as atitudes diante da escola. Dito de outro 
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modo, a atitude familiar das diferentes classes sociais a respeito da escola e “do futuro 

oferecido pelos estudos são, em grande parte, a expressão do sistema de valores implícitos e 

explícitos que eles devem à sua posição social” (Bourdieu, 2008a, p. 46). 

Em se tratando de famílias abastadas (em termos dos diversos capitais), o percurso 

escolar normalmente redunda em sucesso, bem como são exitosas as finalidades de 

reprodução. Além disso, o capital social associado à classe dominante (‘relações’) permite 

maximizar o rendimento econômico e simbólico dos certificados escolares no mercado de 

trabalho e permite também minimizar as perdas em caso de fracasso (Bourdieu, 2008d, p. 94). 

No foco deste estudo, parece correto afirmar que o êxito ou sucesso, definido por 

Bourdieu como a permanência e o alcance de níveis cada vez mais elevados dentro do 

percurso escolar, pode também abarcar a ideia de qualidade dessa permanência, para além dos 

resultados quantitativos de desempenho que determinam a aprovação e o prosseguimento no 

sistema. Seria então o desinteresse a manifestação de uma espécie de insucesso no percurso 

escolar? Uma vez que a origem familiar, escolar e social dos jovens alunos sujeitos da 

pesquisa apontaria para uma direção oposta à do insucesso, como compreender as diferentes 

trajetórias, manifestações e atitudes frente à escola?  

Na perspectiva bourdieusiana, os jovens das camadas superiores também se 

distinguem entre si e essas diferenças podem estar ligadas a diferenças de condição social. 

Uma avaliação precisa das vantagens e desvantagens transmitidas pelo meio familiar, segundo 

Bourdieu, deveria considerar o nível cultural dos ascendentes do ramo da família do pai e da 

mãe. O autor afirma ainda que 

 

uma análise multivariada, levando em conta não somente o nível cultural do 
pai e da mãe, o dos avós paternos e maternos e a residência no momento dos 

estudos superiores e durante a adolescência, mas também um conjunto de 

características do passado escolar, como por exemplo, o ramo do curso 

secundário... e o tipo de estabelecimento..., permite explicar quase 
inteiramente os diferentes graus de êxito obtidos pelos subgrupos definidos 

pela combinação desses critérios; e isso sem apelar, absolutamente, para as 

desigualdades inatas. (Bourdieu, 2008a, p. 43) 

 

Mas, alertou o autor, o nível de instrução dos membros da família restrita ou extensa e 

a residência são apenas indicadores que permitem situar o nível cultural de cada família, sem 

nada informar sobre o conteúdo da herança que as famílias mais cultas transmitem aos seus 

filhos, nem sobre as vias de transmissão. A cultura livre adquirida nas experiências 

extraescolares é uma parte do capital cultural muito rentável na vida escolar e deve, também, 

ser considerada. As crianças provenientes dos meios mais favorecidos herdam saberes, gostos 
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(e um “savoir-faire”) que lhes rendem, no meio escolar, dividendos muito maiores do que 

uma ação direta dos pais possa lhes dar, sobretudo quando tais heranças, esses imponderáveis 

da atitude, são atribuídos ao dom (Bourdieu, 2008a, p. 44, 45). 

A transmissão da herança e a instituição do herdeiro não competem, entretanto, 

somente à família, mas estão também sujeitas aos veredictos das instituições de ensino, que 

podem confirmar ou contrariar os julgamentos e sanções da família, contribuindo de forma 

decisiva para a construção da identidade do herdeiro. Por este motivo, a escola se encontra 

frequentemente na origem do sofrimento das pessoas que tiveram frustrados seus próprios 

projetos ou aqueles que fizeram para seus descendentes, ou, ainda, por terem sido enganadas 

por suas falsas garantias e promessas (Bourdieu, 2008e, p. 231). 

Seja no âmbito da família ou no âmbito da escola, a contradição está posta num jogo 

de expectativas por vezes opostas. A imposição de injunções contraditórias pela família, que 

quer ver o filho ao mesmo tempo reproduzir seu grupo e superá-lo, e o despreparo da escola 

meritocrática para lidar com a diversidade de esquemas mentais dos alunos, colocam o 

adolescente, muitas vezes, diante da alternativa de se submeter ou sair do jogo por diferentes 

formas de negação e compensação ou de regressão (Bourdieu, 2008e, p. 233 – 234). Poderia 

ser a manifestação de desinteresse uma dessas formas? 

Nogueira (2002), tomando a escolarização das elites como tema de investigação, 

produziu pesquisas que evidenciaram certas clivagens no seio dos grupos privilegiados, 

fornecendo importantes pistas para a consecução deste estudo. 

Após uma primeira pesquisa junto às camadas médias intelectualizadas de Belo 

Horizonte, a autora realizou, entre 2000 e 2001, coleta de dados junto a famílias privilegiadas 

do ponto de vista econômico (famílias de empresários de pequeno a grande porte), 

assinalando que o papel do privilégio econômico na vida e nos destinos escolares dos 

indivíduos foi pouco estudado. Analisou o fluxo das trajetórias, a concomitância 

estudo/trabalho, a escolha do curso superior, a rede, os turnos e os estabelecimentos de ensino 

frequentados pelos filhos de empresários.  

Sua pesquisa revelou que o desempenho do grupo investigado, em todos os 

indicadores de excelência (fluxo, velocidade, longevidade, opções, carreiras e instituições 

escolares, distinções acadêmicas) foi inferior ao obtido pelos estudantes oriundos de famílias 

altamente diplomadas. Pais empresários e seus filhos, segundo os achados da pesquisa, 

investem moderadamente na escola; o investimento maior é no mundo do trabalho, o que 

torna a passagem pela escola desinteressante para o aluno. Isso se acentua entre os pais com 
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baixo nível de instrução que, por terem obtido êxito econômico sem a escola, valorizam, 

sobretudo, outros modos de formação. 

Carvalho (2006), em pesquisa realizada com graduandos de Direito e Engenharia da 

PUC-Rio que analisou as escolas frequentadas por estes alunos e as suas trajetórias escolares 

do ensino fundamental até a universidade, contribui para discutir e aprofundar algumas das 

interpretações já consagradas sobre as estratégias familiares de reprodução do status social. 

Em seu estudo, a autora construiu uma tipologia das escolas privadas do Rio de Janeiro 

(inspirada na perspectiva da construção de tipos ideais proposta por Weber) e buscou uma 

interlocução com a literatura da sociologia da educação (ancorada em Bourdieu) sobre a 

transmissão intergeracional do patrimônio cultural nas camadas médias, particularmente no 

que tange aos investimentos educacionais. A constatação, na pesquisa, de uma tendência ao 

desenvolvimento de uma relação pragmática e instrumental com a escola nas camadas 

estudadas abre caminho para outras reflexões. 

Sendo o campo escolar, na perspectiva de Bourdieu, um mercado no qual do lado da 

“oferta” estão assegurados os mecanismos institucionais de reprodução social, e do lado da 

“procura” estão os usos diferenciados da instituição pelas diversas classes sociais, pode-se 

afirmar que se justifica tal relação pragmática e instrumental. Pensar o adolescente e sua 

relação com a escola nesse contexto parece ser inevitável para uma melhor apreensão do 

problema de pesquisa proposto. 

 

1.3. Violência simbólica: meio de exercício do poder simbólico e base do processo 

educativo  

 

No livro “A Reprodução”, Bourdieu e Passeron (2009) estabelecem os fundamentos 

de uma teoria da violência simbólica e, embora se reconheça que o conceito se aplica mais 

diretamente à ação de dominação de uma classe sobre a outra, é aqui ampliado (operação 

realizada pelo próprio Bourdieu no capítulo V de “Meditações Pascalianas”) e assume o 

estatuto de axioma. Assim, como violência simbólica compreende-se o princípio de toda e 

qualquer ação educativa, que impõe – como forma simbólica de dominação mesmo entre as 

frações da própria classe dominante –, de maneira arbitrária, a definição do mundo social 

mais conforme aos interesses dominantes.  

Bourdieu acrescenta, ainda, em seu diálogo com Wacquant, que a violência simbólica 

é aquela que se exerce sobre um agente social com sua cumplicidade, pois ao aceitar o mundo 

como natural devido ao ajuste entre suas estruturas cognitivas e as estruturas mesmas do 
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mundo, ele contribui para a eficácia daquilo que o determina e o estrutura. E ressalta que esse 

desconhecimento é muito mais insidioso do que o que se compreende sob a categoria de 

influência, uma vez que, de todas as formas de persuasão oculta, a mais implacável é a 

exercida, simplesmente, pela ordem das coisas (Bourdieu & Wacquant, 2008, p.212-213). 

Violência simbólica é, então, a imposição legítima de significados às práticas humanas 

e, enquanto dominação cultural, corresponde diretamente à dominação econômica, ou seja, à 

violência material. A violência simbólica está sempre entre as exigências das relações de 

força e as exigências das relações de razão/conhecimento e acrescenta sua própria força, isto 

é, propriamente simbólica, a essas relações de força. Sua concretização se dá por meio da 

ação pedagógica (Bourdieu & Passeron, 2009, p. 25). 

A ação pedagógica, por seu poder arbitrário, impõe um arbitrário cultural (duplo 

arbitrário); realiza a imposição arbitrária da cultura, sendo que o indivíduo que a recebe não 

tem escolha (Ex.: língua materna) e o seu agente também não a percebe. Não é, entretanto, 

“natural”, algo que responde somente às necessidades das gerações novas. É uma ação que se 

dá numa relação de comunicação e que necessita corresponder às condições sociais de 

inculcação (relações de força) para acontecer. Deve, ainda, responder aos interesses objetivos 

(materiais, simbólicos e pedagógicos) dos grupos ou classes dominantes (legítima). A ação 

pedagógica é uma violência simbólica na medida em que reproduz a seleção arbitrária 

operada por um grupo ou classe dominante em seu arbitrário cultural (não responde ao 

espírito universal, nem no tempo, nem no espaço) e tende sempre a reproduzir a estrutura da 

distribuição do capital cultural entre os grupos ou classes, contribuindo para a reprodução da 

estrutura social (Bourdieu & Passeron, 2009, p. 26-28).  

O exercício da ação pedagógica implica, necessariamente, a existência de uma 

autoridade pedagógica que vem a ser o poder arbitrário de imposição que, só pelo fato de ser 

desconhecido como tal, se encontra objetivamente reconhecido como autoridade legítima. É 

uma instância de direito da imposição legítima, reforçando, portanto, o poder arbitrário da 

ação pedagógica e, mais que isto, legitimando-a (Bourdieu & Passeron, 2009, p. 33). 

A autoridade pedagógica nada mais é do que a combinação histórica dos instrumentos 

de violência simbólica e de dissimulação. Ela gera concorrência entre as instâncias 

encarregadas de exercê-la (família, igreja, escola...) e dispensa seus agentes de comprovarem, 

a todo o momento, sua autoridade, pois o reconhecimento e legitimidade sociais estão 

embutidos. Aquele que é investido da autoridade pedagógica deve ser digno de exercer sua 

função de transmissor e o receptor da ação pedagógica deve reconhecer a legitimidade do 

emissor. O conteúdo a ser transmitido, o público destinatário, bem como as sanções a serem 
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aplicadas, são definidos pela sociedade (valores simbólicos e econômicos) (Bourdieu & 

Passeron, 2009, p. 41-42). 

A ação pedagógica que se exerce através da autoridade pedagógica se realiza por meio 

daquilo que os autores denominam trabalho pedagógico, que é o trabalho de inculcação que 

deve durar o bastante para produzir uma formação durável, nomeada por eles como habitus. O 

habitus é, então, produto da interiorização dos princípios de arbitrário cultural capaz de 

perpetuar-se após a cessação da ação pedagógica; é, também, o princípio gerador de práticas 

das estruturas objetivas. Não se restringe apenas ao hábito mecânico, passa por princípios 

geradores de padrões (Bourdieu & Passeron, 2009, p.53-54). 

O produto do habitus mede-se por sua duração, possibilidade de transferência e por 

sua exaustão, e o trabalho pedagógico, realizado primariamente na educação familiar e 

secundariamente na educação escolar, dissimula a verdade objetiva do habitus. 

O sistema de ensino, segundo os autores, exerce função própria de inculcação e realiza 

a função de reprodução de um arbitrário cultural do qual ele não é o produtor. É a forma 

institucionalizada da educação como reprodutora não só cultural, mas também social. Nesse 

sentido, cabe ao sistema escolar produzir e reproduzir condições necessárias para a realização 

de um trabalho pedagógico capaz de gerar um habitus em conformidade com os princípios do 

arbitrário cultural que ele é destinado a reproduzir. Cabe a ele garantir, ainda, por meio de 

instrumentos de controle, que o corpo de agentes limite sua ação dentro da homogeneidade e 

ortodoxia necessárias ao trabalho de inculcação, excluindo tacitamente qualquer prática 

incompatível e mantendo, dessa forma, inalterado o sistema. Por meio dele se produz uma 

cultura “rotinizada” que codifica, homogeneíza e sistematiza a mensagem escolar (Bourdieu 

& Passeron, 2009, p.77). 

O sistema de ensino também se reproduz como instituição (auto-reprodução) para 

reproduzir o arbitrário cultural que é destinado a reproduzir e isso se torna possível por meio 

do monopólio da formação dos agentes encarregados de reproduzi-lo, tarefa tanto mais 

simplificada quanto menor for o embasamento teórico da prática pedagógica. 

Por fim, ao sistema de ensino cabe produzir e reproduzir as condições institucionais do 

desconhecimento da violência simbólica que exerce, levando a cabo o reconhecimento de sua 

legitimidade como instituição pedagógica.  E o faz, sobretudo, ao dotar seus agentes de uma 

autoridade escolar delegada que os dispensa de reafirmarem continuamente sua autoridade 

pedagógica. É pela maneira particular como realiza sua função técnica de comunicação que 

um sistema escolar determinado realiza, além disso, sua função social de conservação e sua 

função ideológica de legitimação (Bourdieu & Passeron, 2009, p. 134). 
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Explicitadas as noções basilares que se engendram no exercício de violência simbólica 

que ocorre no seio da família, no sistema de ensino ou em outras instâncias (agentes ou 

instituições) – as quais, sem dispor logo do princípio de uma autoridade pedagógica (a 

exemplo da publicidade, dos vulgarizadores científicos), invocam cauções científicas ou 

pedagógicas para legitimar a informação transmitida (Bourdieu & Passeron, 2009, p. 42) –, 

resta, ainda, a necessidade de uma análise mais próxima dos agentes e dos campos. O intuito, 

portanto, do próximo item, é discutir mais detidamente a violência simbólica que está no 

princípio do processo educativo, buscando identificar as forças que atuam no longo e contínuo 

trabalho pedagógico, bem como os elementos capazes de mobilizar os agentes a investirem 

nesse processo.  

 

1.4. A Illusio  

 

Bourdieu utilizou sistematicamente em sua obra a analogia do jogo para proporcionar 

uma primeira compreensão intuitiva do que se entende por campo. Ponderou, entretanto, que, 

diferente de um jogo, o campo não é produto de um ato deliberado, e segue regularidades que 

não são explícitas nem estão codificadas. O que se tem, na verdade, é o que está em jogo, ou 

seja, o produto da competência entre os jogadores; em outras palavras, um investimento no 

jogo, a illusio: os jogadores são admitidos no jogo somente na medida em que acreditam no 

jogo e no que se joga, atribuindo um reconhecimento fora de qualquer questionamento; os 

jogadores acordam, pelo mero fato de jogar, que o jogo merece ser jogado. (Bourdieu & 

Wacquant, 2008, p.135, 136). Nesse sentido, 

 

participar da illusio, científica, literária, filosófica ou qualquer outra, é o 

mesmo que levar a sério (por vezes a ponto de fazer, também aí, perguntas 
de vida e morte) os móveis dessa competição os quais, nascidos da lógica do 

próprio jogo, conferem seriedade ao jogo, ainda que possam escapar ou 

parecer "desinteressados" e "gratuitos" àqueles que por vezes são chamados 
de "profanos" ou àqueles envolvidos em outros campos (a independência 

entre os diferentes campos acaba produzindo uma forma de 

incomunicabilidade entre eles). (Bourdieu, 2001, p. 21) 

 

Todo campo social, seja político, científico, burocrático, artístico, tende, portanto, a 

obter daqueles que nele entram uma relação chamada illusio. As diferentes espécies de capital 

são as cartas de trunfo, e o poder – a força do possuidor de cada uma delas – varia nos 

distintos campos, determinando sua influência e até a sua existência no jogo. Porém, afirmou 

ainda o autor, os jogadores podem jogar para aumentar ou para conservar seu capital em 
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conformidade com as regras tácitas do jogo, como podem também entrar nele para 

transformar total ou parcialmente suas regras, para mudar o valor relativo e a taxa de troca das 

diversas espécies de capital (Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 137). Mas, ainda aí, há um 

reconhecimento da importância dos alvos do jogo, a ponto de se desejar fazer a revolução 

nele. Ou seja, mesmo na discordância há uma concordância a respeito do objeto do desacordo. 

Não há, entretanto, nenhuma intelecção na base da aceitação dos valores e princípios 

fundamentais do campo: a illusio é da ordem da ação, da prática, da rotina, das coisas que são 

feitas porque se têm que fazer e porque sempre foram feitas assim. Não discutir o valor das 

apostas e ignorar as condições que fazem o agente ser quem ele é fazem parte da ilusão 

necessária para a adesão imediata ao jogo e a garantia da aceitação total das finalidades do 

campo. 

A noção de illusio aparece na obra de Bourdieu como uma forma específica de abordar 

a questão do interesse e romper com uma concepção ingênua da conduta humana postulada 

pela antropologia filosófica, dominante quando o autor começou a trabalhar em ciências 

sociais. Segundo ele, 

 

é preciso repudiar os vestígios de moralismo, religioso ou político, que 

servem de inspiração subterrânea a inúmeras interrogações de aparência 

epistemológica. Na ordem do pensamento, não existe, como lembrava 
Nietzsche, concepção imaculada; tampouco existe pecado original. E não é 

porque poder-se-ia descobrir que aquele que descobriu a verdade tinha 

interesse em fazê-lo que essa descoberta estaria por isso mesmo 
comprometida. Os que gostam de acreditar no milagre do pensamento "puro" 

devem resignar-se a admitir que o amor à verdade ou à virtude, como 

qualquer outra espécie de disposição, deve necessariamente algo às 

condições em meio às quais se formou, ou seja, a uma posição e a uma 
trajetória sociais. (Bourdieu, 2001, p. 12) 
 

 

Seguindo um sensato princípio materialista postulado por Weber segundo o qual “os 

agentes sociais obedecem a uma regra somente na medida em que seu interesse em segui-la 

supera seu interesse em ignorá-la”, sua intenção ao tratar do interesse foi perguntar o que faz 

operar as regras, em vez de apenas pretender descrever as regras segundo as quais as pessoas 

atuam. Depois, preferiu utilizar o termo illusio, em vez de interesse, porque suas abordagens 

se referem sempre a interesses específicos, que são pressupostos e produzidos pelo 

funcionamento dos campos historicamente delimitados (Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 154).  

Nesse sentido, e para afastar qualquer acusação de se render a um economicismo, o 

autor advertiu que a noção de interesse se opõe não somente à de desinteresse ou gratuidade, 
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mas também à noção de indiferença. Significa dizer que, ao contrário da indiferença que é um 

estado ético de não preferência e um estado de conhecimento no qual não sou capaz de 

diferenciar o que está em jogo, a illusio é estar tomado pelo jogo, é aceitar que o que ocorre 

num dado jogo social é realmente importante, que vale a pena lutar pela questão em disputa. 

Significa dizer que o conceito de interesse para Bourdieu está totalmente desarticulado do 

interesse trans-histórico e universal da teoria utilitarista. O interesse é uma construção 

histórica que só pode dar-se a conhecer mediante a análise histórica, a posteriori, por meio da 

observação empírica, e não elucidada a priori por uma concepção fictícia de “Homem” 

(Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 156). 

Isso implica que cada campo convoca e dá vida a uma forma específica de interesse, 

uma illusio específica; que há tantos interesses quantos campos e que cada um pressupõe e 

gera simultaneamente uma forma de interesse que não pode ser medido segundo as que são 

válidas em outro lugar. Além disso, esse interesse específico implícito pela participação no 

jogo difere segundo a posição que se ocupe nele e a trajetória que conduziu cada participante 

à sua posição (Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 156). 

Ao desnaturalizar o conceito de interesse definindo-o como uma construção sócio-

histórica, Bourdieu
7
 convoca a pensar no objeto em estudo não mais como uma manifestação 

individual e subjetiva, mas como produto da relação entre habitus e campo, sendo que 

 

un campo es un conjunto de relaciones objetivas e históricas entre posiciones 
ancladas en ciertas formas de poder (el capital), mientras que el habitus 

consiste en un conjunto de relaciones históricas “depositadas” dentro de los 

cuerpos de los indivíduos bajo la forma de esquemas mentales e corporales 
de percepción, apreciación y acción. (Bourdieu & Wacquant, 2008, p.41, 43) 

 

E ao conceber o interesse como algo aprendido, convocou, ainda, a pensarmos sobre o 

papel da educação na inculcação das disposições, na formação de esquemas mentais que 

fazem com que os agentes permaneçam no jogo, definindo inclusive a forma e o estado dessa 

permanência.  

A noção de illusio constituiu-se, pois, como uma instigante trilha dentre as tantas 

abertas pela sociologia da prática de Pierre Bourdieu, possibilitando uma análise em termos 

de campo. E inaugurou uma série de novos questionamentos: o que leva os agentes a tomarem 

parte dos jogos sociais? Qual o motor originário da ação em cada campo? Segundo o autor, a 

aquisição das disposições específicas exigidas por cada campo certamente não é o produto de 

                                                             
7 Embora a referência seja a uma obra escrita a duas mãos, menciona-se aqui somente Bourdieu porque o 

conceito explicitado é uma formulação teórica de sua autoria, tendo sido sistematizada no diálogo estabelecido 

com Loïc Wacquant.  
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uma impressão mecânica; ao contrário, é o fruto de um trabalhoso processo de socialização 

que transforma a libido originária, isto é, os afetos socializados constituídos no campo 

doméstico, em formas específicas de libido. 

Isso mesmo, Bourdieu propõe uma interface com a teoria freudiana quando empreende 

o exercício de análise da gênese do investimento num campo de relações sociais, 

estabelecendo uma instigante relação entre as noções de libido e illusio. Na obra “Meditações 

Pascalianas” (2001), Bourdieu conclama a união entre a sociologia e a psicologia para levar a 

cabo tal análise e afirma que “a forma originária da illusio é o investimento no espaço 

doméstico, lugar de um processo complexo de socialização do sexual e de sexualização do 

social” (Bourdieu, 2001, p.201).  

A passagem de uma organização narcísica, na qual a criança se toma como objeto de 

desejo, para outra, em que ela se orienta para uma outra pessoa como objeto de investimento, 

sinaliza, segundo o autor, a transição de uma libido biológica, pulsão indiferenciada, para uma 

libido social, específica. O trabalho de socialização da libido é o que transforma as pulsões em 

interesses específicos, socialmente constituídos, que existem tão somente na relação com um 

espaço social no qual certas coisas são consideradas importantes e outras indiferentes 

(Bourdieu, 2011, p.141, 142).  

A criança percebe, desde cedo, que “seu ser é um ser-percebido, condenado a ser 

definido em sua verdade pela percepção dos outros” (Bourdieu, 2001, p.200), e a partir daí, o 

trabalho pedagógico elementar consiste em apoiar-se num dos principais motores que 

impulsionarão os investimentos ulteriores: a busca do reconhecimento. 

 

Eis aí o que poderia ser a raiz antropológica da ambiguidade do capital 

simbólico – glória, honra, crédito, reputação, notoriedade –, princípio de 

uma busca egoísta das satisfações do “amor-próprio” que é, ao mesmo 
tempo, a procura fascinada pela aprovação de outrem... (Bourdieu, 2001, 

p.202) 

 

A ação pedagógica inicial, sobretudo quando tem a intenção de desenvolver a 

sensibilidade a uma forma particular de capital simbólico, deriva seu principal recurso dessa 

relação originária de dependência simbólica. A socialização das pulsões é tecida numa 

transação permanente, altamente carregada de afetividade, na qual a criança faz sacrifícios em 

troca de aprovação e reconhecimento. Os vereditos familiares (elogios ou reprimendas), 

impostos como ordem moral, não seriam tão poderosos se não estivessem carregados de 

desejo “e, graças ao recalque, enfurnados no que há de mais profundo no corpo, onde estão 
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registrados, sob a forma de culpabilidades, de fobias, numa palavra, de paixão.” (Bourdieu, 

2001, p.203).   

O desejo é, pois, a base das relações de poder que se instauram e determinam posições 

dominadas e dominantes nos diferentes campos (lócus das disputas). “De um modo geral, a 

eficácia das necessidades externas é a eficácia de uma necessidade interna” (Bourdieu, 2001, 

p.205). Dessa forma, 

 

tanto se pode dizer que os agentes tiram partido das possibilidades oferecidas 

por um campo no intuito de exprimir e saciar suas pulsões e desejos, 
eventualmente sua neurose, como dizer que os campos utilizam as pulsões 

dos agentes constrangendo-os à submissão ou à sublimação, fazendo-os 

dobrar diante das estruturas e finalidades que lhe são imanentes. (Bourdieu, 

2001, p.200) 

 

A busca por reconhecimento está, portanto, na base do processo de socialização. A 

aprovação do outro é, na verdade, afirmação do eu, condição mesma de sua existência. 

Afirmar, então, a exemplo do que fez Bourdieu, que, em última instância, o motor de toda e 

qualquer ação humana é o interesse próprio, não seria exagero.  

Este ponto de vista afronta em primeiro plano a teoria do dom que atribui a uma 

inclinação natural a facilidade ou habilidade dos indivíduos em determinadas áreas do 

conhecimento, encarando o sucesso como produto de talentos natos. É que, possuindo como 

motor o desejo de reconhecimento, o agente tende a dirigir sua ação no sentido da aprovação 

e, nesse processo, gostos, preferências, habilidades, comportamentos, seriam aprendidos na 

relação com o meio com vistas à obtenção de um lucro social. Nesse sentido, não há mais de 

um significado para interesse, senão o mesmo que se reveste de facetas diferentes; todas elas, 

de algum modo, revertendo em benefício próprio. 

Afronta também a ideia de uma moral pura, fixa e absoluta (no sentido kantiano) que 

preside as ações humanas e que seria responsável por atitudes, por exemplo, bondosas ou 

racionais. De acordo com a perspectiva bourdieusiana, então, aprende-se a se fazer o bem 

porque, mais do que isso, aprende-se a sentir-se bem fazendo o bem. Na mesma direção, 

aprende-se a ter prazer na aquisição do conhecimento a partir de um interesse pessoal de obter 

dividendos sociais, ao fim e ao cabo, reconhecimento por parte do outro do valor de sua 

própria existência. Nesse processo de transmutação prolongado, contínuo, insensível – nem 

inconsciente, nem produto de cálculo consciente –, os ritos de instituição desempenham um 

papel determinante ao favorecer o investimento inicial no jogo.  
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1.5. O gosto e a disposição estética 

 

Se o interesse não é inato e o reconhecimento é uma força motriz no processo de 

especificação da libido, portanto da definição dos diferentes interesses e investimentos, 

conforme já mencionado, o gosto apresenta-se como a forma por excelência do esquecimento 

do social e configura-se como elemento central nas escolhas feitas pelos indivíduos e pelos 

grupos sociais, distinguindo-os entre si.  

O gosto, categoria explorada por Bourdieu, sobretudo, no livro A Distinção, para 

desvelar o padrão de dominação simbólica de classes no capitalismo avançado, é – ao 

contrário do princípio Kantiano e do senso comum, que o percebem como qualidade inata do 

indivíduo – socialmente construído e possui uma estreita relação com a classe social. Mais 

precisamente, o gosto – ou as preferências manifestadas por meio das práticas culturais e de 

consumo – é o produto dos condicionamentos associados a uma classe ou fração de classe, a 

expressão de um feixe de condições específicas de socialização.  

 

Contra la ideologia carismática que considera los gustos en materia de 

cultura legítima como un don de la naturaleza, la observación científica 

muestra que las necesidades culturales son producto de la educación. 
(Bourdieu, 2013, p. 231) 

 

O gosto, seja em suas manifestações artísticas, seja em suas manifestações cotidianas 

(em matéria de sabores de comida, música, literatura, decoração, esportes, lazer, roupas, 

turismo, etc.), é o princípio da distinção nas sociedades modernas (para além do fator 

econômico), sendo construído a partir da familiaridade dos indivíduos e dos grupos sociais 

com a cultura legítima. “Cultura tornada natureza, ou seja, incorporada, classe feita corpo, o 

gosto contribui para fazer o corpo de classe.” (Bourdieu, 2007b, p. 179). 

Nesse sentido, o julgamento estético produz e reproduz distinções entre indivíduos e 

classes sociais legitimando e naturalizando o acesso privilegiado das classes dominantes a 

bens e recursos materiais e simbólicos escassos. É na história das experiências de vida dos 

grupos e dos indivíduos que se pode apreender a composição de gosto e compreender as 

vantagens e desvantagens materiais e simbólicas que assumem. 

A disposição estética que o agente adquire no longo processo de formação do gosto 

como elemento de distinção de classe não se liga apenas a um julgamento estético, mas 

também a uma dimensão moral, a um estilo de vida gerado por uma visão de mundo cultivada 

como universal. Tal disposição estética é construída a partir da separação entre forma e 

função, da rejeição da subordinação da arte e demais manifestações às funções da vida, de um 
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apego maior à representação do que à própria coisa representada. Ela consiste em: uma 

capacidade generalizada de neutralizar as urgências habituais e suspender as finalidades 

práticas; uma inclinação e aptidão duradouras para uma prática sem função prática, que só 

consegue se constituir em uma experiência do mundo desembaraçada da urgência; uma 

prática de atividades que têm suas finalidades em si mesmas (como, por exemplo, os 

exercícios escolares ou a contemplação de obras de arte). Em outras palavras, ela pressupõe o 

distanciamento ao mundo, que é o princípio da experiência burguesa do mundo (Bourdieu 

2007b, p. 55). 

A estética, capacidade de abstrair ao concreto, às necessidades e de distanciar-se 

(enraizada num ethos do distanciamento), opõe-se, aqui, à ética, ligada aos sentidos, às 

sensações, emoções, julgamento (gosto porque é bonito, não gosto porque é feio ou vai contra 

padrões morais), e extrapola o âmbito das artes sendo incorporada em forma de disposição 

constitutiva do habitus. 

Se é demasiado evidente que, pela arte, a disposição estética recebe seu terreno por 

excelência, ocorre que, em qualquer campo da prática, é possível se afirmar a intenção de 

submeter as necessidades e as pulsões primárias ao requinte e à sublimação; além disso, em 

todos os campos, a estilização da vida, ou seja, o primado conferido à forma em relação à 

função, à maneira em relação à matéria, produz os mesmos efeitos. E nada determina mais a 

classe e é mais distintivo, mais distinto, que a capacidade de construir, esteticamente, objetos 

quaisquer, até mesmo “vulgares” (por serem apropriados, sobretudo, para fins estéticos, pelo 

“vulgar”) ou a aptidão para aplicar os princípios de uma estética “pura” nas escolhas mais 

comuns da existência comum – por exemplo, em matéria de cardápio, vestuário ou decoração 

da casa – por uma completa inversão da disposição popular que anexa a estética à ética 

(Bourdieu, 2007b, p. 13). 

As formas de se comportar, de falar, de se vestir, de cortar o cabelo, de cultivar 

lazeres, constituem-se, pois, marcadores distintivos que criam, por identificação de habitus, 

solidariedades de um lado e preconceitos de outro. Ou seja, o gosto é um código socialmente 

produzido capaz de identificar e diferenciar grupos, é a aversão, a intolerância às preferências 

dos outros. E é a partir da definição dos critérios e esquemas de classificação social, ligados 

aos julgamentos de gostos e preferências cotidianas, tidos como legítimos, que são 

construídas, segundo o autor, todas as formas de legitimação das desigualdades sociais.  

Esta elaboração sobre o gosto distintivo, empreendida por Pierre Bourdieu nos idos da 

década de 1970 sobre a sociedade francesa de então, é trazida para este estudo porque oferece 

a possibilidade não somente de verificar a homogeneidade das disposições associadas a uma 
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posição e ao seu ajuste por meio da trajetória social, mas também de buscar identificar, dentro 

de uma mesma fatia social, como se distinguem as práticas culturais e, portanto, como a 

adesão estética a certo estilo de vida pode interferir na relação do aluno com o conhecimento 

escolar ou definir sua posição no jogo escolar. 

A figura exposta abaixo representa um esforço para sintetizar algumas importantes 

ideias do autor, em especial no que tange ao mecanismo de formação da disposição estética. 

Sua elaboração tem o objetivo de permitir ao leitor maior clareza na apreensão dos conceitos 

e, consequentemente, no acompanhamento da fase posterior, de análise dos dados da 

pesquisa. Trata-se, portanto, de um mero quadro esquemático ilustrativo que não deve ser 

tomado de forma isolada, já que uma disposição herdada só pode ser compreendida 

completamente quando analisada no conjunto de disposições constitutivas do habitus, em 

ação dentro de um campo, e num dado momento da trajetória do indivíduo e do grupo: 

 

       Disposição Estética 

 

Gosto            Aversão           Distinção  

 

Esquemas de Apreciação 

                

              Negação da Fruição         Sublimação         Denegação do Mundo 

/do Mundano                                                     Social 
 

Recalque dos Prazeres Imediatos 

 

                                                 Base de Valores  

                                           Ethos Familiar – CRENÇA  

 

    Condições Sociais de Existência                        Ethos de Classe                             

Figura 1 – Modelo conceitual – Formação da Disposição Estética  

Modo de Apreciar 

 

Na leitura do conteúdo que compõe a figura, parte-se da porção inferior, da base de 

valores que constituem o ethos familiar – por sua vez engendrado nas condições sociais de 

existência e no ethos de classe – rumo à formação de uma disposição duradoura que comporá 
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o habitus, sendo responsável pelos modos de apreciar que se traduzirão em preferências e 

escolhas de determinadas práticas em detrimento de outras. O êxito na constituição da 

disposição estética passa necessariamente pelo recalque dos apetites imediatos que resulta na 

sublimação de tudo o que é da ordem do mundano, produzindo esquemas de apreciação 

pertinentes à definição de gostos em total acordo com a cultura legítima (sendo, portanto, 

elementos de distinção na estrutura social). A contramão, indicada nos sentidos das setas, é 

perfeitamente aceitável, uma vez que a disposição estética exerce, ao mesmo tempo em que é 

estruturada, papel estruturante no processo de sua própria formação e na constituição 

(reforçando ou modificando) do ethos familiar e de classe.  

Ao se dedicar à tarefa de fazer compreender o gosto como produto da educação e, 

portanto, ligado à condição social, Bourdieu ressalta a impossibilidade de pensar um exercício 

puro da faculdade de sentir, um uso transcendental da sensibilidade fora das condições 

históricas e sociais de possibilidade. Para ele, o prazer estético puro, a estética de Kant, é 

privilégio daqueles que têm acesso às condições econômicas e sociais nas quais a disposição 

“pura” pode se constituir de maneira duradoura. Bourdieu afirma estar pronto a admitir que a 

estética de Kant seja verdadeira, mas apenas a título de fenomenologia da experiência estética 

de todos os homens e mulheres que são produto da skholè (Bourdieu, 2011, p. 208 - 209). 

O mesmo raciocínio vale para todas as possibilidades antropológicas pensadas como 

(potencialmente) universais, como a aptidão de fazer um raciocínio lógico complexo ou a 

capacidade de realizar um ato moral perfeitamente rigoroso (que serão destacadas logo 

adiante): essas aptidões ou essas capacidades permanecem privilégio de alguns, porque suas 

potencialidades antropológicas só encontram plena realização em certas condições 

econômicas e sociais; ao passo que, ao inverso, há condições econômicas e sociais nas quais 

elas são como que anuladas, atrofiadas (Bourdieu, 2011, p. 210).  

  

1.6. A Skholè e a disposição escolástica 

 

Ao procurar discutir questões que julgou negligenciadas pela Filosofia, Bourdieu 

(2001) dedicou-se, em Meditações Pascalianas, a aprofundar a crítica da razão erudita até o 

ponto que os questionamentos em geral deixam intocado e a tentar explicitar os pressupostos 

inscritos na situação de skholè (p.9). Com isso, não só nos convocou a objetivar o próprio 

sujeito da objetivação (única forma eficaz de reflexão), ou seja, a encarar que o fato de 

estarmos enredados no mundo nos conforma num certo modo de pensar, como também 

contribuiu para uma discussão mais aprofundada sobre o inconsciente, definindo-o como 
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história coletiva que produziu nossas categorias de pensamento e história individual por meio 

da qual elas nos foram inculcadas. Nesse sentido, segundo o autor, é o estudo da história 

social das instituições de ensino e da história, esquecida ou recalcada, de nossa relação 

singular com essas instituições que pode oferecer verdadeiras e importantes revelações (p.19). 

A skholè é aquilo que torna possível um olhar indiferente ao contexto e aos fins 

práticos, uma relação distante e distintiva com as palavras e as coisas. Esse tempo liberado 

das ocupações e das preocupações práticas constitui a condição do exercício escolar e das 

atividades desligadas da necessidade imediata, como o esporte, o jogo, a produção e a 

contemplação de obras de arte, bem como todas as formas de especulação gratuita sem outra 

finalidade a não ser elas próprias (Bourdieu, 2001, p. 23-24). 

A situação escolástica, segundo Bourdieu, é um lugar e um momento de leveza social 

onde os aprendizados, sem móvel econômico real, constituem a ocasião de adquirir por 

acréscimo, além de tudo o que eles visam transmitir explicitamente, a disposição escolástica e 

o conjunto dos pressupostos inscritos nas condições sociais que os tornam possíveis.   

Aquilo a que Bourdieu, tomando Austin por referência, vai chamar de ponto de vista 

escolástico – um ponto de vista muito específico sobre o mundo social que se tornou possível 

a partir da experiência escolar – desvela que a maior parte das obras humanas que se tem o 

hábito de considerar como universais (o direito, a ciência, a arte, a moral, a religião, etc.) nada 

têm de universal. Ao contrário, são absolutamente indissociáveis do ponto de vista que se 

constituiu a partir da situação escolástica e das condições econômicas e sociais que as 

tornaram possíveis (Bourdieu, 2011, p. 209).  

É que, segundo o autor, somente a escola – forma especial de skholè que permite a 

conservação e a transmissão de toda skholè anterior – é capaz de produzir as condições 

indispensáveis para que as condutas a serem ensinadas possam se realizar fora de seu contexto 

original, sob a forma de “jogos sérios” (remetendo a Platão) e “exercícios gratuitos”, sem 

referência direta a um efeito útil e sem consequências perigosas. Por estar livre da sanção 

direta do real, o trabalho escolar pode propor desafios em condições de risco mínimo, 

configurando-se como uma experiência mental, jogo gratuito que é um fim em si mesmo. Ao 

agir dessa forma, a escola configura uma perspectiva – ponto de vista único e fixo sobre o 

qual não se assume ponto de vista – e inculca, ainda, por força do hábito, a “disposição 

permanente para operar o distanciamento do real diretamente percebido, condição da maioria 

das construções simbólicas” (Bourdieu, 2001, p.28).   

Aqui, para compreender melhor o processo de construção social desse olhar 

escolástico, faz-se necessário correlacioná-lo ao conjunto das transformações da relação com 
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o mundo que acompanham a diferenciação da ordem econômica e das ordens simbólicas. 

Com base na análise de Ernest Schachtel de que a criança vai, em seu processo de 

desenvolvimento, progressivamente deixando os sentidos de proximidade (o tato e o paladar, 

voltados para os prazeres ou desprazeres imediatos) para atribuir preeminência aos sentidos 

de distância (a vista e o ouvido, capazes de estabelecer uma percepção objetiva e ativa do 

mundo),  Bourdieu lança a hipótese de que a conquista da visão escolástica, objetivada na 

perspectiva, se faria acompanhar de um afastamento em relação aos prazeres ligados aos 

sentidos de proximidade e se retraduziria por um recalque progressivo, mais ou menos radical 

conforme os ambientes de origem, da primeira infância e daqueles prazeres tidos como 

vergonhosos (Bourdieu, 2001, p.33).   

A perspectiva, em sua definição histórica, constitui, segundo Bourdieu, a realização 

mais acabada da visão escolástica, pois ela supõe um ponto de vista único e fixo e, portanto, a 

adoção de uma postura de espectador imóvel instalado num ponto, bem como a utilização de 

uma moldura que recorta, recolhe e abstrai o espetáculo por um limite rigoroso e imóvel 

(Bourdieu, 2001, p.32). 

A inclinação, pois, para se colocar problemas especulativos pelo simples prazer de 

resolvê-los é devedora de uma socialização primária favorável ao recalque dos prazeres 

imediatos e signatária da própria experiência escolástica, frequentemente inscrita no 

“prolongamento de uma experiência originária (burguesa) de distância do mundo e das 

urgências da necessidade” (Bourdieu, 2011, p. 201). Significa dizer que vai viver a 

experiência escolástica em sua plenitude aquele que obtiver, desde cedo, as melhores 

condições sociais de existência: 

 

À medida que nos distanciamos das regiões inferiores do espaço social, 

caracterizadas pela extrema brutalidade das coerções econômicas, as 

incertezas se reduzem e as pressões da necessidade econômica e social se 

abrandam; em consequência, posições definidas de modo menos estrito e 

dando mais liberdade de jogo oferecem a possibilidade de adquirir 

disposições mais liberadas das urgências práticas, problemas a resolver e 

ocasiões a explorar, e como que previamente ajustadas às exigências tácitas 

dos universos escolásticos. Dentre as vantagens ligadas ao nascimento, uma 

das menos visíveis reside na disposição desprendida e altaneira – ilustrada 

pelo que Erving Goffman denomina a "distância em relação ao papel" – que 

se adquire em meio a uma primeira educação relativamente liberta da 

necessidade; essa disposição contribui, em medida significativa, para o 

capital cultural herdado ao qual ela se associa, para favorecer o acesso à 

escola e o êxito nos exercícios escolásticos, sobretudo os mais formais, que 

exigem a capacidade de participar simultânea ou sucessivamente de 
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diferentes "espaços mentais", como diz Gilles Fauconnier, e, assim, tornar 

possível o ingresso efetivo nos universos escolásticos. (Bourdieu, 2001, p 

27, 28) 

 

Além disso, vale ressaltar,  

o ingresso em um universo escolástico supõe a suspensão dos pressupostos 

do senso comum e a adesão para-doxal a um conjunto mais ou menos 

radicalmente novo de pressupostos e, ao mesmo tempo, a descoberta de 

móveis de competição e de urgências ignorados e incompreendidos pela 

experiência ordinária. (Bourdieu, 2001, p 21) 

 

O que se opera, aí, é uma conversão do habitus originário requerido pela entrada no 

jogo em um habitus específico, a qual não se dá à custa de um envolvimento consciente e 

deliberado, como um contrato voluntário. Em realidade, tal operação acaba passando 

despercebida quanto ao essencial e as implicações desse processo de inclusão no campo 

permanecem implícitas (condição precípua da violência simbólica).  

Por ora, e com intenção de retomar tais conceitos no momento das análises dos dados 

da pesquisa, pode-se considerar a seguinte representação da formação da disposição 

escolástica (preservados todos os alertas sinalizados quando da propositura da figura 1): 

 

                                            Disposição Escolástica 

Ponto de vista escolástico 

                                                 P e r s p e c t i v a  

 

                                                         Escola  

                                        (Skholè – situação escolástica) 

 

    Esquemas cognitivos de percepção                             Divórcio entre Intelecto e Corpo 

Afastamento dos Sentidos de Proximidade 

 

Recalque dos Prazeres Vergonhosos/dos Apetites Imediatos 

 

                                                   Base de Valores  

                                          Ethos Familiar – CRENÇA  

 

                      Condições Sociais de Existência                        Ethos de Classe                             

Figura 2 – Modelo conceitual – Formação da Disposição Escolástica  

Modo de Pensar e Perceber 
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A figura 2 possui basicamente a mesma estrutura da figura anterior, contendo apenas 

os elementos específicos que compõem o processo de elaboração de uma disposição que se 

vincula a uma dimensão cognitiva e que resulta na definição de modos de pensar e perceber o 

mundo. Instado a reprimir os prazeres ditos vergonhosos, o indivíduo vai se afastando dos 

sentidos de proximidade que o vinculariam às pulsões primárias. Utilizando-se, pois, dos 

sentidos de distância, ele se vê em condições de desenvolver esquemas cognitivos e o próprio 

intelecto que, na situação escolar, vão servir não somente como chances objetivas de êxito – 

uma vez que coincidem exatamente com os princípios de percepção demandados por ela –, 

como também para constituir um ponto de vista único e fixo objetivado na perspectiva 

(definidora da disposição escolástica).  

 

1.7. O ethos e as disposições morais  

  

Como se pôde observar, a distância da necessidade (econômica) é a linha que 

comanda a constituição das disposições estética e escolástica, que, como se pôde notar 

também, se enraízam num ethos – conjunto de valores e crenças fundamentais – determinante 

dos estilos de vida e das disposições frente ao futuro, assumindo, portanto, uma dimensão 

moral. É, sobretudo, quando tenta compreender o futuro de uma classe social, esmiuçando as 

estratégias de reprodução empreendidas pelos diferentes grupos, que Bourdieu põe maior 

relevo na questão do ethos e das disposições morais.  

O ethos de classe constitui-se como poderosa ferramenta na apreensão do sentido e da 

inclinação das trajetórias dos agentes sociais, pois se configura como princípio gerador e 

unificador ao qual se deve retornar quando se deseja compreender o sistema de estratégias 

objetivamente orientadas para a manutenção ou melhora da posição ocupada na estrutura 

social. É por intermédio do ethos de classe que  

 

toda a visão do mundo econômico e social, toda a relação com o outro e com 

o próprio corpo, enfim, tudo o que faz o estilo próprio do grupo, afirma-se 

em cada uma das suas práticas, quer seja a mais natural em aparência, a 

menos controlada pela consciência, pela razão ou até pela moral. (Bourdieu, 

2008d, p. 104) 

  

As investigações empíricas de Bourdieu levaram-no a uma classificação da sociedade 

francesa em função das posições ocupadas pelos agentes e pelos grupos no espaço social, 

medidas por suas escolhas, práticas e preferências expressas na posse das diferentes espécies 
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de capitais. Tomando como um polo a experiência burguesa de distanciamento da necessidade 

econômica, e como outro polo a dependência material e simbólica que elimina as chances de 

futuro, característica das classes subalternas, o autor delineia num espaço intermediário as 

variantes que compõem as frações dominadas e dominantes das classes que estão no jogo com 

alguma chance de êxito devido à posse de capitais. Refere-se, dessa forma, a uma pequena 

burguesia (ou classes médias) que realizaria uma trajetória que parte da negação de um 

passado ligado à classe operária em direção a todo e qualquer empreendimento que resulte na 

possibilidade de conquista das benesses da vida burguesa. No seio dessa pequena burguesia, o 

autor apreende, ainda, variações significativas implicadas no sentido das trajetórias, 

especificando, assim, três frações de classe: a pequena burguesia em declínio, a pequena 

burguesia de execução e a nova pequena burguesia. 

Grosso modo, a pequena burguesia em declínio se caracteriza por práticas e opiniões 

associadas a um passado ultrapassado, e pela manifestação de disposições regressivas por 

serem semelhantes às dos operários. Os pequenos burgueses em declínio exprimem, em todos 

os domínios, as preferências mais austeras e mais tradicionais; e têm sua posição demarcada 

também pela recusa e o ressentimento que exprimem pela nova moral (da nova pequena 

burguesia). A pequena burguesia de execução ocupa posição central, no que tange a estrutura 

do capital, e se caracteriza, sobretudo, pelo esforço, rigorismo ascético e boa vontade cultural 

(em oposição a um efetivo capital cultural). Destinados a um “progresso progressivo por um 

esforço de educação”, eles são levados a uma visão de mundo progressista, baseada na fé nas 

luzes da instrução e na inteligência e investem numa disciplina totalmente subordinada à 

ascensão social. A nova pequena burguesia é composta pelos membros da pequena burguesia 

que têm sua trajetória interrompida e que se esforçam para prolongá-la ou restabelecê-la; são 

aqueles que não obtiveram êxito pela via escolar, ou porque não conseguiram, apesar de sua 

favorável posição social de origem, os diplomas que lhes permitiriam reivindicar suas 

posições, ou porque de posse deles não obtiveram tudo aquilo que se sentiam no direito de 

esperar. São na verdade pequeno-burgueses desclassificados, cuja pretensão é conseguir a 

reclassificação (Bourdieu, 2007b, p. 325 – 342).  

Essa classificação empreendida por Bourdieu a partir de pesquisas datadas e 

contextualizadas, definindo minuciosamente as profissões que ocupariam cada pedaço do 

espaço, não se aplica integralmente a uma sociedade pouco estratificada e jovem como a 

nossa e não deve, portanto, ser transportada anacronicamente para o estudo em pauta. Mas 

pode permitir, neste caso particular do possível, a compreensão de alguns deslocamentos dos 

agentes e suas práticas no campo das produções simbólicas.  
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Interessam aqui os princípios mais gerais, imanentes à classificação empreendida pelo 

autor, que possam contribuir como ferramentas operatórias para desvendar a economia das 

práticas. Interessa apreender, por exemplo, o princípio de que as disposições frente ao futuro 

e, por consequência, as estratégias de reprodução, dependem não só da posição 

sincronicamente definida da classe e do indivíduo na classe, mas do sentido da trajetória 

coletiva do grupo do qual faz parte o indivíduo ou o grupo e, secundariamente, do sentido da 

trajetória particular a um indivíduo ou a um grupo englobado em relação à trajetória do grupo 

englobante (Bourdieu, 2008d, p. 101). 

Da mesma forma, importa apreender algumas noções que emergem das descrições das 

variantes de classes, efetuadas pelo autor, que, ao remeterem ao processo de formação das 

disposições morais, indicam explicações possíveis para as situações em que não há 

coincidência entre o habitus e as estruturas. É o caso do ascetismo, expressão utilizada de 

forma recorrente pelo autor, principalmente quando aborda as variações do ethos pequeno 

burguês. 

 Aplicado à pequena burguesia de execução, assim se poderia resumir o ascetismo 

manifesto em uma disposição ascética: aptidão individual e coletiva de se fazer pequeno para 

tornar-se grande (se fazer pequeno para passar pela porta estreita que dá acesso à burguesia), 

ou seja, de poupar e se abster para reunir recursos, de ter ambições razoáveis em troca do 

êxito certo, de adiar o prazer, de fazer da necessidade virtude. Não podendo contar com 

garantias reais (econômicas, culturais, sociais) nas trocas sociais, o asceta oferece garantias 

morais: sacrifícios, privações, renúncias, boa-vontade, reconhecimento. Os membros da 

pequena burguesia ascendente são, portanto, definidos pelo fato de se determinarem em 

função de chances objetivas que não teriam se não tivessem a pretensão de obtê-las e se não 

acrescentassem, por conseguinte, aos seus recursos em capital econômico e cultural, recursos 

morais. 

 Mas, como Bourdieu também se refere a um ascetismo inscrito na ordem das virtudes 

intelectuais que se faz sentir, por exemplo, no aristocratismo presente na experiência 

escolástica, cabe, aqui, uma apropriação mais ampliada do conceito. A partir, então, do que 

foi possível reunir nos diferentes textos do autor, pode-se dizer que ele compreende o 

ascetismo como a prática da ascese: exercício da renúncia voluntária aos prazeres sensíveis 

que leva à assunção de um modo de vida austero, feito de privações, com o fim maior de 

alcançar a perfeição moral, a virtude ou o domínio de si. O ascetismo, de uma maneira geral, 

resultaria num estilo de vida pautado por renúncias, por comportamentos comedidos e 

metódicos, o que, por sua vez, se retraduziria numa disposição ascética – remanência do 
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efeito dos condicionamentos primários inscritos sob a forma do habitus –, fundamental na 

definição das maneiras de agir no mundo. 

 Em oposição direta ao ascetismo, emerge nas descrições das variantes do ethos 

pequeno burguês, empreendidas por Bourdieu, o hedonismo. A palavra não foi cunhada pelo 

autor, que se referiu mais diretamente a uma “moral modernista”, “terapêutica” e “dos 

consumidores”; mas será aqui utilizada por retratar de modo apropriado o conjunto de ideias 

exploradas por ele ao abordar a conversão ética operada pela nova pequena burguesia. Este 

aspecto é aqui destacado pelas mesmas motivações já expostas: apreender os diferentes 

processos de formação das disposições morais que, enraizadas no ethos de classe, vão definir 

as estratégias de reprodução dos grupos.  

 O hedonismo enquanto busca do prazer como primeiro princípio da moral, opõe-se, 

aqui, à moral tradicional do esforço e da renúncia, e aparece mais nitidamente quando 

Bourdieu trata da moral inaugurada pela nova pequena burguesia, qual seja: a moral do dever 

de prazer.  

A moral do dever de prazer, que delinearia uma espécie de reconversão operada pela 

nova pequena burguesia para manter o valor distintivo de seu patrimônio no mercado de 

capitais, é esquadrinhada por Bourdieu em A Distinção (2007b, p. 343-349), que comprova, 

ao final e ao cabo, que se trata de uma moral tão conservadora quanto a anterior. Sob o risco 

de efetuar saltos teóricos que prejudiquem a correta interpretação das ideias do autor, importa 

reter, para subsidiar as discussões aqui empreendidas, os aspectos que possam elucidar a 

aversão ao esforço, que formataria um outro tipo de disposição moral. 

Nesse sentido, a moral do dever, que opondo prazer e bem, colocava sob suspeita o 

lazer e o agradável e levava a uma relação moderada e reservada com o corpo (temperada 

pela culpa), se vê em xeque pela imposição de outras normas éticas que não só autorizam o 

prazer, considerando fracasso a impotência em divertir-se, como o exigem. O medo de não ter 

suficiente prazer (sequência lógica da preocupação em superar o medo do prazer) combina-se 

com a busca da expressão de si (e de seu corpo) e da comunicação (e até mesmo imersão) 

com os outros, para substituir uma ética pessoal por um culto à saúde pessoal e uma 

terapêutica psicológica. Essa psicologização (antítese direta da politização) da relação com o 

corpo – que passa pela imposição de novos padrões de normalidade, pela afirmação de uma 

falsa ciência da sexualidade para naturalizar determinada maneira de vê-la e vivê-la – fornece 

uma resposta sistemática aos problemas da existência cotidiana e é inseparável da exaltação 

de um eu que se realiza por intermédio de um corpo tratado agora como sinal e não mais 

como instrumento (Bourdieu, 2007b, p. 345 - 346). 
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 Pode-se depreender a partir das considerações do autor a emergência de uma 

disposição hedonista que responderia por uma parte significativa das ações dos indivíduos e 

dos grupos ao longo de suas trajetórias. Não se deve, entretanto, opor as duas morais de forma 

a desconsiderar que os membros de uma mesma classe podem ter disposições frente ao futuro, 

portanto morais, radicalmente diferentes segundo façam parte de uma fração globalmente em 

ascensão ou em declínio e, também, conforme se encontrem os próprios indivíduos em 

movimento ascendente ou descendente. Não se pode, pois, deixar de considerar que essa 

disposição reveste um número de modalidades específicas, e, até, singulares, igual ao das 

maneiras de ascender a uma posição média (Bourdie, 2008d, p. 101). 

Um exemplo de arranjos diferentes das mesmas disposições ou da atrofia de uma e 

hipertrofia de outra de acordo com a necessidade e os interesses de classe é o da pequena 

burguesia ascética que, tradicionalmente devotada à poupança, pode acabar por se voltar, no 

âmbito da sociedade de concorrência, para o crédito. Ainda nesse caso é a pretensão à 

burguesia que leva a pequena burguesia a buscar esses meios de viver acima de seus meios, ao 

preço de uma tensão e de uma contenção permanentes, e que assim a sujeita a uma nova 

forma de ascetismo, própria a desempenhar por outros meios, mais bem ajustados às novas 

estruturas econômicas, as funções antigas (Bourdieu, 2008d, p. 110). 

 É dessa forma que deve ser interpretada a figura 3 apresentada a seguir a fim de não se 

incorrer em grave falta ao tentar esquematizar um conceito que só pode ser apreendido em 

movimento. Ela representa, mais uma vez, o esforço de organizar e, assim, evidenciar os 

elementos envolvidos no trabalho de formação das disposições que compõem o habitus, desta 

feita, a disposição moral que orienta as ações empreendidas pelos agentes em suas trajetórias. 
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                                          Disposição Moral 

                                           frente ao futuro 

 

 

            Disposição Ascética                                      Disposição Hedonista 

 

                              D E V E R                                             DEVER DE PRAZER 

                       Ações de sacrifícios,                                          Ações de lazer 

                        restrições, esforço                                      descontração, consumo 

  

          Recalque dos apetites                                     Incitação aos apetites 

 

                                                     Base de Valores  

                                           Ethos Familiar – CRENÇA  

 

                      Condições Sociais de Existência                        Ethos de Classe     

                        

Figura 3 - Modelo conceitual - Formação das Disposições Morais 

Modo de Agir 
 

A figura 3 pode ser interpretada de maneira semelhante às anteriores, mas com 

algumas particularidades: a partir da base de valores que compõe o ethos familiar, ações 

diferençadas poderão se empreendidas a depender do grau do recalcamento que se exerça 

sobre as pulsões primárias. Se o trabalho de socialização da libido original se der no sentido 

de um reforçamento do Eu, a tendência será a formação de uma disposição moral de cunho 

hedonista, voltada à satisfação dos prazeres imediatos; e, por força de afirmação, será 

marcada por uma aversão ao esforço que resulta dos investimentos empreendidos pelas ações 

contrárias, dispostas na face esquerda do quadro. Lembrando que a própria base de valores de 

que se fala é ela mesma produto de um arranjo para atender às novas demandas de uma classe 

que pretende se reclassificar e não perder posições no espaço social. 

É possível, a essa altura, num exercício de sobreposição das três figuras propostas, 

perceber que a disposição estética e a disposição escolástica estão estreitamente ligadas à 

disposição moral em sua vertente ascética, já que as três demandam um esforço de recalque 

dos apetites primários e um distanciamento do mundo (econômico), formando um feixe de 
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disposições que imprimem nos agentes, respectivamente, certo modo de apreciar, de pensar e 

de agir da classe dominante.  

Cabe ainda ressaltar que ao curso do longo processo de constituição das disposições e, 

portanto, do habitus, agem, incessantemente, as forças que compõem a illusio de cada campo, 

a necessidade de reconhecimento e o desejo de sucesso, que sustentam e orientam as mais 

variadas formas de disputa por poder. 

 

No capítulo seguinte, questões de método, apresentação e análise de dados empíricos 

se misturam, constituindo uma forma particular de tratar o problema de pesquisa em seu 

aspecto mais político e social.  
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CAPÍTULO 2 

A escola Delta e os alunos (des)interessados: primeiras análises 

 

 

A sociologia das relações de Bourdieu compreende o espaço social como sistema de 

posições sociais que se definem umas em relação às outras, concretizado em determinado 

espaço e tempo físicos. O espaço social é definido pela exclusão mútua, ou pela distinção, das 

posições que o constituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais 

definidas de acordo com a distribuição das diferentes espécies de capital (Bourdieu, 2001, p. 

163).  

 Assim, os agentes sociais e suas propriedades encontram-se situados em um 

determinado lugar do espaço social, lugar distinto e distintivo que pode ser caracterizado pela 

posição relativa que ocupam em relação a outros lugares (abaixo, acima, entre...) e pela 

distância que os separa deles. “Por conta disso, são passíveis de uma analysis situs, de uma 

topologia social” (Bourdieu, 2001, p. 164). 

Tal espaço social, multidimensional, pode abranger diferentes campos que se 

relacionam entre si e funcionam na medida em que os agentes invistam neles, conservando-

lhes ou modificando-lhes as estruturas. Visto que as relações de força do espaço social são 

relações de poder, os agentes alocados nas posições dominantes deste espaço são possuidores 

de uma espécie de capital, o capital simbólico, que, reconhecido e aceito como legítimo pelos 

outros, lhes confere o poder de impor as visões do mundo social (Catani e Pereira, 2002). 

Cultura, classes, sistema educacional, indivíduo, entre outras coisas sociais, não são 

vistas na tese bourdieusiana, portanto, como entidades substanciais, como essências trans-

históricas e transculturais, mas sim como produto de relações objetivas invisíveis, inscritas na 

materialidade das práticas e não apreensíveis pelo senso comum. Essas relações necessitam 

ser construídas, conquistadas e validadas pela análise para se tornarem inteligíveis (Catani e 

Pereira, 2002).  

Esse é o exercício a ser empreendido neste capítulo: fazer funcionar o modelo 

conceitual de espaço social e espaço simbólico, construído por Bourdieu a partir da realidade 

francesa, neste outro “caso particular do possível”, com vistas a analisar as trajetórias, os 

elementos de distinção e as estratégias educativas dos agentes sociais pesquisados. Do 

encontro entre a posição ocupada e as disposições do agente que a ocupa, em campos que 
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sintetizam relações de força, emerge cada trajetória analisada definindo posições dominadas e 

dominantes no amplo jogo social.  

O intuito é tão somente fornecer um instrumento analítico que permita ao leitor 

perceber que as inclinações ou expressões dos agentes (neste caso específico, o interesse ou o 

desinteresse pelo conhecimento escolar) não são naturais, inatas ou aleatórias, mas produto de 

inculcações do social que desenvolveram esquemas de apreciação, percepção e ação que 

guiam os agentes inclusive na escolha de estratégias (nem sempre conscientes) para se mover 

no jogo/mundo.  

 

2.1. A Cidade: espaço social que produz sistemas simbólicos 

 

2.1.1. O cenário geopolítico da cidade em que se situa a escola pesquisada: posição 

dos agentes nos diversos campos do espaço social 

 

A cidade de Santos, na qual se situa a escola frequentada pelos alunos pesquisados, 

ocupa posição de destaque numa região metropolitana que abrange outros oito municípios. 

Embora seja a quarta em extensão territorial, ocupa a primeira posição em população 

(419.400 habitantes), PIB e IDH. Possui o maior e mais importante complexo portuário da 

América do Sul e o maior em extensão da América Latina, e atualmente passa por evidente 

processo de expansão, em todos os ramos de atividades, devido à exploração da camada pré-

sal, recém-descoberta em sua bacia. A maioria das cidades geograficamente próximas 

constituem verdadeiras cidades-dormitório, uma vez que Santos configura-se como o centro 

de oportunidades de trabalho, estudo e lazer, assumindo feições de grande centro. Esta faceta 

coexiste com outra que se emoldura a partir de sua realidade como polo turístico, devido à 

presença da praia, o que a leva a aumentar em 50% sua população durante a chamada alta 

temporada. 

Em que pese sua posição de destaque neste cenário regional, a cidade, por estar 

próxima a um grande centro urbano, capital de estado, demonstra, contraditoriamente, padrões 

e estilos de vida provincianos, chegando a ser alçada, em certa medida, também à posição de 

cidade dormitório. Sendo a capital o “lugar” do espaço físico onde se concentram os polos 

positivos de todos os campos e a maior parte dos agentes que ocupam as posições dominantes, 

só pode ser pensada em relação à província que, neste sentido, “nada mais é que a privação 

(totalmente relativa) da capital e do capital” (Bourdieu, 2007a, p 162). 
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Ao longo de sua história, a vinculação objetiva e simbólica à “cidade grande” esteve 

evidente de diversas maneiras: busca de emprego e estudo em nível superior (melhor nível 

salarial e universidades públicas), sobretudo pelas camadas média e alta, na metrópole; 

padrões arquitetônicos de habitação – edifícios cada vez mais altos e com área social, centros 

de lazer e esporte incorporados ao espaço – em conformidade com as aspirações e 

necessidades de um grande centro urbano; vivências culturais, como frequência a museus e 

teatros, também são transferidas para a capital, retardando substancialmente o incremento 

cultural da própria cidade. 

Esse desenho, essa dinâmica, descortina um movimento em busca por distinção, por 

ocupação de posições distintivas, ancorado principalmente numa forma específica de capital 

econômico e cultural que se reverte em maior poder no jogo de concorrência, pautado em 

relações de forças, empreendido nos diversos campos do espaço social, aqui designado 

cidade: as pessoas que trabalham, estudam ou desfrutam de atividades culturais nessa cidade, 

sendo moradoras de outra, constituem um grupo que, simbolicamente, se aproxima no mapa 

das relações sociais; da mesma forma, mas em outra medida, os nativos dessa cidade que 

frequentam a metrópole se aproximam entre si e se distanciam dos demais, distinguindo-se 

em interesses, preferências, gostos, rotinas, modos de vida e, sobretudo, visões de mundo.  

Esse é apenas um elemento dentre inúmeros outros no amplo espectro de 

possibilidades de distinção, mas muito presente e determinante no mapa das relações da 

cidade da escola pesquisada. E é um elemento importante, à medida que coloca, para as 

famílias e jovens, expectativas de futuro que incidem fortemente em suas escolhas, em sua 

maneira de se posicionar e se mover no jogo social. 

Outro aspecto a ser observado no cenário geográfico da cidade repousa sobre a forma 

de ocupação do espaço físico que, sem dúvida, é também emblemática das aproximações e 

distanciamentos que se vão operando ao nível simbólico e que se materializam nos locais de 

residência de cada camada social.  

Como bem expressa Bourdieu, 

 

o espaço social tende a se retraduzir, de maneira mais ou menos deformada, 

no espaço físico, sob a forma de um certo arranjo de agentes e propriedades. 

Por conseguinte, quaisquer divisões e distinções do espaço social (alto/baixo, 
direita/esquerda etc.) se exprimem real e simbolicamente no espaço físico 

apropriado como espaço social reificado (por exemplo, na oposição entre os 

bairros elegantes, Faubourg Saint-Honore ou Quinta Avenida, e os bairros 
populares ou os subúrbios). (Bourdieu, 2001, p. 164) 
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A praia é o ponto de referência; morar entre ela e a desativada linha férrea que corta a 

cidade paralelamente à orla, separando-a dos bairros/centro, equivale a prestígio. Mais do que 

poder arcar financeiramente com o valor do metro quadrado do terreno, aquele que reside nas 

imediações da orla possui certo estilo de vida, costumes, hábitos, posturas, padrões de 

consumo, bem distintos daquele que reside, por exemplo, nos morros (exceção a um 

determinado morro, totalmente ocupado por uma pequena elite econômica que ali se 

estabeleceu, transformando-o num condomínio fechado) ou na parte que dá face ao 

continente. E, dessa forma, numa cidade com pouca extensão territorial (281Km
2
 no total, 

sendo que quase 90% da população se concentra nos 39,4Km
2
 de área insular), as distâncias 

se aprofundam indefinidamente, hierarquizando posições de acordo com a desigual 

distribuição de capitais.  

Isso porque vizinhança ou afastamento no mapa social expressa um maior ou menor 

diferencial das mesmas propriedades: proximidade significa intercâmbio das mesmas práticas 

e afastamento, práticas distintas. Essa homologia entre o espaço social (conjunto de posições 

mutuamente exteriores) e o espaço simbólico (conjunto de práticas e preferências que 

constituem signos distintivos), se retraduz em escolhas de escolas, gostos por certos tipos de 

bebidas, preferências musicais, gostos por determinados esportes etc. E implica, ainda, maior 

ou menor dominação/subordinação do agente conforme sua posição no espaço social em 

relação às demais posições (Catani e Pereira, 2002). 

Segundo Bourdieu (2001), não existe quem não seja caracterizado pelo lugar em que 

está situado de maneira mais ou menos permanente (“não ter eira nem beira” ou não possuir 

“domicílio fixo” é ser desprovido de existência social; ser “da alta sociedade” é ocupar as 

altas esferas do mundo social) e pela posição relativa de suas localizações temporárias 

(lugares de honra) e permanentes (endereços, pontos de vista). E é por meio do habitus, 

princípio gerador, organizador e unificador das práticas, dos discursos e das representações 

(tanto do agente quanto do grupo ou classe social), que as diferenças relativas às condições 

materiais de vida se transmutam em diferenças nas maneiras de usufruir dos bens, ou seja, em 

distinções simbólicas que vão configurar distintos estilos de vida (Nogueira, 1997). 

Interessante notar, no caso específico da cidade analisada, que o uso da praia não 

necessariamente faz parte da rotina dos moradores que geográfica e simbolicamente a 

“possuem”. Muitos não a frequentam e muitos outros, dirigem-se, nos finais de semana, 

feriados e férias, a suas “casas de praia” em outras cidades do litoral, bem próximas a esta. 

Esses elementos emergem das falas dos entrevistados, como se observará adiante, e podem 

denotar também uma espécie de “mentalidade provinciana”, que leva a adotar o padrão de 
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necessidades e anseios do centro urbano tido como referência, visando constituir, talvez, mais 

um elemento de distinção.  

Como já afirmara Bourdieu, as “grandes oposições sociais objetivadas no espaço físico 

(por exemplo, capital/província) tendem a se reproduzir nos espíritos e na linguagem sob a 

forma de oposições constitutivas de um princípio de visão e de divisão, isto é, enquanto 

categorias de percepção e de apreciação ou de estruturas mentais” (Bourdieu, 2007a, p 162). 

 

2.1.2. As relações sociais no cenário da cidade em que se situa a escola pesquisada 

 

Por muito tempo os clubes sociais foram, na cidade de Santos, um importante lócus 

para estabelecimento, fortalecimento e expansão de redes de relações sociais com o qual os 

agentes podiam contar para a ampliação do volume de seu capital social como uma das 

estratégias de reprodução de seu grupo. Desde os clubes formados e frequentados pelas 

famílias mais tradicionais, passando pelos clubes de regatas (frequentados pelas camadas 

médias), até os clubes de categorias profissionais (de trabalhadores portuários e servidores do 

comércio, por exemplo), todos constituíam o espaço das relações sociais: durante a semana, 

cursos nas mais variadas modalidades esportivas; nos finais de semana, lazer ao longo do dia, 

festas, bailes e shows, madrugada adentro. Cada qual atendendo a grupos bem definidos e 

garantindo às famílias a circulação de seus filhos nos meios almejados. 

Como expressão de todo um conjunto de fatores que alterou significativamente o mapa 

socioeconômico e das relações sociais – apreensível não apenas em nível local, mas também 

numa análise macrossocial – os clubes, aos poucos, foram perdendo sua vivacidade e 

importância no cenário da cidade. Após longo trajeto em curva descendente, hoje, alguns 

poucos clubes mantêm-se funcionando, com grandes dificuldades financeiras, fruto de 

sucessivas crises administrativas e de uma reconfiguração do próprio espaço social e 

simbólico.  

Na nova configuração, o lazer e as oportunidades de encontro (rentáveis para o 

aumento de volume de capital social) das camadas abastadas praticamente se restringem aos 

quatro shoppings da cidade. Verdadeiras “praças” fechadas onde pais “despejam” legiões de 

jovenzinhos (em geral, a partir dos 11 anos), a fim de que usufruam da ampla gama de oferta 

de fast foods, cinemas, lojas etc, com a maior segurança possível. Os “bailes”, ponto alto dos 

antigos clubes sociais, migraram para as inúmeras festas de quinze anos (reeditadas com toda 

a força e pompa entre a elite econômica da cidade) e para as casas noturnas, “baladas” que 
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inauguram e encerram suas atividades com a mesma velocidade com que são lançados novos 

modelos de aparelhos celulares no mercado. 

Neste cenário, as famílias que se posicionam privilegiadamente no espaço segundo seu 

capital econômico, acabam por intensificar suas estratégias educativas como meio de 

assegurar a transmissão da herança do grupo às novas gerações. Assim, a escolha da escola 

dos filhos ganha outros contornos e passa por um refinado processo que, para além do tipo ou 

qualidade do ensino, considera, sobretudo, a ambiência social, a rede de relações que ali possa 

vir a se estabelecer.  

 

2.1.3. O cenário educacional da cidade em que se situa a escola pesquisada 

 

A cidade em foco possui ampla rede de ensino com instituições escolares espalhadas 

por todo o espaço físico. Da creche ao ensino médio, compõe a rede um total de 355 

instituições, sendo 97 municipais, 27 estaduais e 231 privadas. Possui, ainda, 7 universidades 

privadas e dois campi avançados de universidades públicas. 

No universo das escolas de ensino médio, interesse deste estudo, a cidade conta com 

36 instituições de ensino privadas e 26 estaduais, incluídas neste cômputo apenas as escolas 

que oferecem ensino médio regular.  

A situação das escolas públicas que compõem o cenário educacional da cidade 

reproduz em grande medida a condição geral das redes públicas de ensino do país: franco 

processo de deterioração, excluindo, por dentro, com a visível sonegação de conhecimento, as 

camadas menos favorecidas (Fogaça, 2008; Reis, 2006). Vale ressaltar que a rede pública 

municipal, com seu Programa de Aceleração, oferece aos jovens alunos que têm defasagem 

idade-série a oportunidade de, por meio da realização de uma prova, “pular” duas ou três 

séries/anos a fim de corrigir tal desajuste. Numa clara ação funcionalista de correção de fluxo 

que visa melhorar índices e rankings que se retraduzem em verbas, a rede municipal dá ao 

aluno a falsa ideia de que ele está preparado, que tem os conhecimentos compatíveis com sua 

nova posição na carreira escolar, quando obviamente não tem; como substrato, o aluno vê 

reafirmada sua posição rebaixada, do ponto de vista da correlação de forças, no espaço social. 

Este “projeto” de educação escolar atinge, em cheio, uma camada que já não enxerga a 

escolarização como real oportunidade de elevação social. As camadas desfavorecidas, 

quotidianamente chamadas ao realismo de sua condição social, percebem cedo a distância 

entre suas expectativas subjetivas e suas chances objetivas, tendo rapidamente dissipadas suas 

ilusões escolares. Por isso, os agentes das camadas desfavorecidas, conforme Nogueira 
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(1995), investem pouco na escola e geralmente desconfiam dela; não que estejam pautados 

numa razão autoconsciente que dirija esta ação, mas porque percebem o sentido do jogo no 

qual estão inseridos. 

Da mesma maneira, as camadas média e alta, aproximadas no espaço social e 

constituídas como classes não somente por sua condição econômica, mas também pelo 

volume e estrutura de seu capital cultural e social, empreendem estratégias educativas – 

conscientes e inconscientes –, em particular as escolares, visando produzir agentes sociais 

capazes e dignos de receber a herança social do grupo (Bourdieu, 1989, p.388). 

 Os agentes das posições médias depositam fortes esperanças nas credenciais 

simbólicas (engenheiro, médico, professor universitário) ofertadas pela escola como recurso 

de distinção (elevação social da família) e também esperam dela os saberes técnicos que os 

coloquem em posição de competir na vida social; por isso, investem fortemente na 

escolarização dos herdeiros. Os agentes das camadas mais ricas, por sua vez, desenvolvem 

uma relação ambígua com a escola, sendo quase indiferentes a ela, uma vez que dela recebem 

apenas a legitimação, na figura da titulação, dos capitais já acumulados anteriormente na 

família: “Para o herdeiro de uma família rica, a escola é apenas um local de socialização junto 

aos agentes ocupantes de posições sociais próximas à sua e, além disso, instituição 

credenciadora de sua riqueza” (Catani e Pereira, 2002). 

Na cidade pesquisada, os agentes não escapam a estas regularidades demonstradas em 

diversos estudos, ou seja, famílias pertencentes às distintas classes sociais empreendem 

estratégias educativas para a formação de seus herdeiros.  

Se nas escolas públicas o mote da competitividade já aparece com toda força nas 

políticas que exageram o poder da educação para o desenvolvimento econômico (Lima, 

2012), nas escolas privadas esse caráter é materializado na busca pelo melhor “negócio” em 

educação. A disputa entre as escolas privadas de ensino médio da cidade que atendem às 

camadas médias e ricas é bastante acirrada.  

No verdadeiro mercado do ensino que se estabelece, cada uma das escolas tenta 

“vender seu produto” por meio de táticas diversas: sorteio de equipamentos eletrônicos e até 

carros; oferta de bolsas de estudos para alunos com alto desempenho; matrícula em separado 

de alunos com alto desempenho, formando unidades de ensino específicas para angariar 

posição destacada nos rankings formados a partir do ENEM, etc. O objetivo é atrair como 

clientes pais desejosos de sucesso para seus filhos e, consequentemente, para a sua família e 

seu grupo social. 
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Basicamente, quatro escolas estão no jogo com mais força competindo pelas fatias de 

mercado compostas por frações das classes médias e pelas camadas altas da cidade. Uma 

delas é parte integrante de uma poderosa rede nacional do mercado da educação privada e, 

com sistema didático de ensino
8
 próprio, vende ao aluno a garantia de “sucesso” e 

“felicidade” via entrada nos vestibulares mais concorridos do país; além deste forte apelo, o 

sistema permite fácil acompanhamento por parte do alunado, à medida que o conteúdo 

constante das apostilas é o que é cobrado de forma direta nas avaliações, possibilitando 

grandes chances de alcance de resultados satisfatórios em termos de desempenho escolar. Na 

visão mercadológica que se impõe, esta é também a escola que apresenta a melhor relação 

“custo-benefício”, já que propõe mensalidades bem acessíveis.  

Outras duas instituições dirigem-se claramente às famílias ditas de elite da cidade, 

oferecendo uma escola “diferenciada” para uma camada formada por jovens que deverão  

ocupar os quadrantes mais elevados no mapa social. Também utilizam sistemas didáticos de 

ensino, mas o desenvolvimento das apostilas vem associado a rigorosos mecanismos de 

controle e classificação (avaliações diárias, diplomas de honra ao mérito etc.) que operam 

dentro de uma lógica de divisão, de distinção dos “melhores” entre os “melhores”. Uma delas 

possui estrutura arquitetônica semelhante a um Shopping Center, com academia de ginástica e 

lanchonetes, constituindo um forte apelo de consumo de bens materiais e simbólicos. 

A outra escola dentre as quatro destacadas será aqui, ficticiamente, designada Delta e 

foi a escolhida como campo empírico para a realização do estudo ora apresentado. Posiciona-

se também no jogo, mas distingue-se no cenário por inúmeros fatores que serão abordados a 

seguir. 

 

2.2. A escola Delta: campo empírico e expressão do campo escolar 

 

2.2.1. Posição da escola no cenário educacional da cidade: posição no campo 

 

Mais do que campo empírico desta pesquisa, pode-se afirmar que a escola Delta, como 

todas as escolas, ocupa uma posição num campo, no sentido proposto por Bourdieu: o campo 

escolar. E o que isso significa? 
                                                             
8
 Por sistema didático de ensino entende-se a forma de organização curricular que prevê a distribuição dos 

conteúdos programáticos de cada disciplina em apostilas. Tal sistema apostilado designa o que professores e 

alunos devem cumprir aula a aula, semana a semana, mês a mês, ano a ano, até que se complete o curso. Em 

geral, os grandes sistemas condensam o conteúdo previsto para o ensino médio (que se pauta, sobretudo, nas 

exigências dos grandes vestibulares) nos dois primeiros anos do curso, sendo o terceiro ano destinado a uma 

revisão com vistas à preparação para os exames vestibulares. 
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Retomando o conceito de campo, verifica-se que se trata de uma rede de relações 

objetivas entre posições que estão objetivamente definidas por sua situação presente e 

potencial na estrutura de distribuição do capital (espécies de poder). A possessão do capital 

pelos ocupantes de tais posições (agentes ou instituições), bem como sua posição em relação a 

outras posições, ordena o acesso a vantagens específicas que estão em jogo no campo 

(Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 135).  

Mas, como afirmar que o conjunto de instituições escolares constitui um campo? 

Como enfrentar a questão da delimitação dos campos? Em outras palavras, onde começa e 

onde termina um campo? Esta é uma questão controvertida que se constituiu em desafio para 

o próprio autor e que só pode ser resolvida, segundo ele, dentro de cada campo, por meio de 

investigação empírica.  

Na estrutura do campo, cada agente trabalha constantemente para diferenciar-se dos 

rivais mais próximos visando estabelecer o monopólio sobre um subsetor do campo, e seus 

esforços por impor este ou aquele critério de competência podem ser mais ou menos exitosos 

em diversas conjunturas, o que torna muito difícil determinar tanto a existência quanto as 

fronteiras de um campo. O que resta evidente é o fato de que as fronteiras de cada campo 

estão demarcadas por barreiras de ingresso (aquilo que se exige como disposições prévias do 

agente para jogar em determinado campo) mais ou menos institucionalizadas e que seus 

limites se estendem até onde seus efeitos cessam. 

Talvez aqui a metáfora do jogo seja útil para apreender o conceito de forma mais 

concreta, porém não mecanicamente. Poderíamos associar cada campo do espaço social a 

tabuleiros nos quais cada casa representa uma posição no jogo e cada peão um jogador 

(agente ou instituição) que encarna um conjunto de disposições ativas constituídas pela 

incorporação das estruturas sociais. Teríamos então um espaço multidimensional onde peões, 

casas e tabuleiros encontram-se justapostos de acordo com a posição relativa que assumem 

nos diversos jogos que se travam nos campos que compõem o espaço social. 

Nesse exercício imagético, em primeiro plano, o aluno José (peão), da escola X 

(tabuleiro), ocupa posição (casa) dominante em relação a colegas que têm menor 

desempenho, por exemplo, mas posição dominada em relação aos professores e diretores. Em 

segundo plano, a diretora Lucia (peão), da escola X (tabuleiro), ocupa posição (casa) 

dominante em relação a professores e alunos desta escola, mas posição dominada em relação 

aos seus mantenedores e a autoridades do sistema educacional local. Em terceiro plano, a 

escola X (agora peão) ocupa posição dominante no cenário educacional da cidade, pelo 

prestígio acumulado em sua trajetória e na relação com as demais escolas de mesmo porte, 
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mas posição dominada no sistema educacional mais amplo que encarna políticas que 

interferem diretamente em suas propostas. Para baixo, para cima, para os lados, 

transversalmente (neste espaço multidimensional de que se está falando), são infinitas as 

possibilidades de desdobramentos de posições e “jogadas”, em consonância com o acúmulo 

de toda a espécie de capitais (cartas de trunfo nos jogos sociais).  

Dizer que a escola está posicionada no interior de um campo escolar, que, por sua vez, 

está posicionado num campo educacional, que se relaciona com o campo político, econômico, 

intelectual entre tantos outros, é situar o problema de pesquisa numa perspectiva que inclui 

lutas, embates entre agentes e instituições para apropriar-se dos produtos específicos em 

disputa dentro do jogo.  

Importante notar, portanto, que diferente de um aparato, “máquina infernal, 

programada para cumprir certos propósitos, sem importar quais, quando, nem onde” – uma 

ideia próxima à teoria da conspiração, na qual uma vontade maligna é responsável por tudo o 

que acontece no mundo social –, um campo pressupõe que aqueles que estão em posição 

dominante irão sempre enfrentar a resistência, as pretensões, a discrepância política ou de 

outro tipo, dos dominados (Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 139, 140).  

Sua constituição como espaço de forças (atração/aproximação e 

repulsa/distanciamento na ocupação de posições) e, principalmente, de lutas o distingue 

também da ideia de sistema. A noção de campo exclui, por princípio, o funcionalismo e o 

organicismo: os produtos de um determinado campo podem ser sistemáticos sem serem por 

isso produtos de um sistema de funções comuns (coesão interna e autorregulação). Se 

posturas constitutivas de um “espaço de possíveis” forem tratadas como um sistema, devem 

sê-lo como um sistema de diferenças, de propriedades distintivas ou antagônicas que não se 

desenvolvem fora de seu próprio movimento interno (Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 141).  

 

Todo campo constituye un espacio de juego potencialmente abierto cuyas 

fronteras son confines dinâmicas que son objeto de luchas dentro del campo 

mismo. Un campo es un juego desprovisto de inventor y mucho más fluido y 

complejo que cualquier juego que uno pueda diseñar jamás. (Bourdieu & 
Wacquant, 2008, p. 142)  

 

Justifica-se, assim, a opção de tratar neste estudo o conjunto das instituições escolares 

como campo e não como aparato ou sistema. Trabalhar com a ideia de aparato seria aceitar o 

fim da historicidade materializada nas lutas presentes nas relações; como se as escolas 

tivessem atingido um grau extremo de opressão no qual todas as forças de resistência se 

anulariam. Trabalhar com a teoria dos sistemas significaria aceitar uma espécie de 
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autorregulação imanente da estrutura e, dessa maneira, aniquilar qualquer possibilidade de 

transformação.  

A noção de campo – mediação crítica entre as práticas daqueles que participam nele e 

as condições sociais e econômicas que os rodeiam – posta em ação auxiliou sobremaneira na 

construção do objeto empírico e configura-se agora como sólida alternativa para análise da 

realidade pesquisada.  

No caso da escola Delta, verificou-se que, embora ela seja uma expressão do campo 

escolar – lócus de relações de força, de luta de usurpação e exclusão, onde há dominados e 

dominantes e mecanismos de reprodução –, sua forma de organização, os distintos arranjos de 

suas práticas e a maneira como se engendra sua proposta pedagógica demonstram que ela 

constitui um subcampo, pois guarda uma lógica própria, com regras e regularidades que a 

posicionam de forma dominante no jogo de forças que se estabelecem no campo escolar da 

cidade.  

É certo que a posição alcançada pela escola Delta, assim como quaisquer casas 

conquistadas pelos peões (agentes ou instituições) nos mais diversos tabuleiros, deve ser 

apreendida em seu movimento dentro dos diferentes campos e não de forma estática. As 

estratégias de um jogador e tudo aquilo que define seu jogo não se dão somente em função do 

volume e da estrutura de seu capital no momento considerado, ou seja, de acordo com suas 

probabilidades objetivas; dependem também da evolução no tempo do volume e da estrutura 

deste capital, isto é, de sua trajetória social e das disposições constituídas na relação 

prolongada com uma determinada distribuição dessas probabilidades objetivas (Bourdieu & 

Wacquant, 2008, p. 136, 137). Segundo Bourdieu,  

 

A posição de um indivíduo ou de um grupo na estrutura social não pode 
jamais ser definida apenas de um ponto de vista estritamente estático, isto é, 

como posição relativa (“superior”, “média” ou “inferior”) numa dada 

estrutura e num dado momento. O ponto da trajetória, que um corte 
sincrônico apreende, contém sempre o sentido do trajeto social. (Bourdieu, 

2009, p.7) 

 

A reconstrução da gênese das trajetórias das instituições é importante à medida que 

permite romper com a aparência do natural. A começar pelo Estado (que detém o monopólio 

da violência simbólica legítima), é preciso lembrar que uma instituição é o resultado de um 

longo processo que a institui, ao mesmo tempo, nas estruturas sociais e nas estruturas mentais 

adaptadas a essas estruturas, sendo, portanto, um resultado possível que se concretizou entre 

todos os outros (Bourdieu, 2011, p. 98).  



84 
 

A escola Delta não é diferente: sua trajetória é um resultado possível no longo 

processo que a instituiu e sua posição atual no campo escolar é determinante na condução do 

jogo pelos agentes que ali estão.   

 

2.2.2. Trajetória da escola Delta 

 

A escola Delta atende exclusivamente ao ensino médio (condição que a diferencia das 

demais) e está instalada na cidade há pouco mais de trinta anos.  

Foi fundada e ainda é mantida por professores. Por ocasião da fundação da escola 

esses professores atuavam em universidades e em cursinhos pré-vestibulares e, ali, detectaram 

o que entendiam por lacunas no ensino de base, abraçando o desafio – segundo declaração 

coligida em documento da época da fundação – de criar uma escola que não somente sanasse 

as falhas percebidas, mas que também oferecesse ao aluno um ambiente no qual se sentisse 

respeitado em sua juventude e onde a liberdade fosse instrumento educativo no processo de 

afirmação da identidade e de desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia. Estimular 

o espírito crítico, preparar o jovem para a Vida, “negando, assim, todo o aparato de 

automatização reinante na maioria das escolas”, foram os principais pilares da filosofia 

expressa no documento que lançou a escola na cidade no ano de 1980
9
.  

 Desse ideal nasceram, por exemplo, iniciativas como manter os portões abertos 

durante todo o período de aula e oferecer disciplinas optativas voltadas, sobretudo, às artes 

como meio de expressão e formação humana. Segundo relatos, a preocupação de apoiar o 

jovem no momento da escolha da carreira, auxiliando-o num processo de autoconhecimento e 

garantindo-lhe os instrumentos necessários para ingressar nas universidades mais concorridas 

do país, também sempre esteve presente entre os professores mantenedores. A primeira turma 

formada em 1982 trouxe como resultados diversas aprovações nas melhores universidades 

públicas, marcando o início de uma trajetória que tornou a instituição reconhecida, não 

somente na cidade, mas em toda a região.  

Cabe, aqui, um importante parêntese: no trajeto percorrido após a fundação, além do 

ensino médio, o grupo então composto por 13 professores-mantenedores instituiu também o 

ensino fundamental e o infantil, dividindo-se em dois subgrupos que dirigiam cada segmento. 

No ano de 1992, porém, houve uma cisão, ficando o ensino médio juridicamente separado do 

segmento que abrangia o fundamental e o infantil e sob a responsabilidade de 6 professores-

                                                             
9 O documento citado não será referenciado nem comporá o corpus do material empírico a fim de garantir a 

preservação da identidade da escola. 
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mantenedores. Decidiu-se, entretanto, por razões de marketing, manter ambas as escolas sob a 

mesma insígnia. Então, embora pertençam a proprietários distintos, tenham direções 

pedagógicas inteiramente independentes, os dois segmentos muitas vezes ainda são 

confundidos como sendo uma única escola tanto pela comunidade local como pelos próprios 

alunos e familiares, o que se poderá notar mais adiante nos discursos dos alunos entrevistados. 

É importante que se destaque, pois, que o que se designa por escola Delta neste texto refere-se 

especificamente ao segmento do ensino médio, campo empírico do estudo.  

Prosseguindo então na caracterização da escola Delta, pode-se apontar um outro 

elemento que a diferencia das demais escolas de ensino médio aqui referidas. Trata-se do fato 

de que ela não adota sistema didático de ensino (apostilas), desenvolvendo o conteúdo 

curricular do ensino médio ao longo de três anos e por meio de livros didáticos e métodos 

escolhidos por cada professor. Também não há instrumentos de seleção na entrada e 

tampouco as turmas são divididas tácita ou explicitamente por níveis de desempenho. A 

divisão procura atender aos critérios: equilíbrio entre o número de moças e de rapazes; 

distribuição entre as classes dos alunos que chegam das outras escolas em grupos já formados; 

indicação de três colegas da preferência do aluno para compartilhar a mesma turma (sendo 

que a escola assume o compromisso de atender a, pelo menos, uma indicação). Como se trata 

de uma escola apenas de ensino médio tem a peculiar característica de receber alunos de 

diferentes instituições de ensino, o que torna o ambiente bastante diversificado e projeta a 

necessidade de desenvolver estratégias específicas para equalização das mais variadas 

orientações didáticas recebidas pelo alunado em suas escolas de origem.  

As Disciplinas Optativas, já mencionadas, ocorrem no período oposto ao em que o 

aluno estuda (há turmas matutinas e vespertinas) e são de sua livre escolha. Têm o formato de 

cursos bimestrais, nas mais variadas áreas do conhecimento (de Noções de Direito, passando 

por primeiros Socorros, até Circo, Culinária e Dança de Salão), e, embora estejam incluídas 

na mensalidade, não têm presença obrigatória nem contam com avaliações formais. O aluno 

pode, portanto, optar por cursar ou não tais Optativas e, uma vez que decida frequentá-las, 

pode escolher o curso que for de seu interesse dentre os vários ofertados a cada bimestre.  

A escola conta também com aulas de Laboratório e Disciplinas Complementares para 

desenvolver seu currículo. Há Laboratórios de Matemática, Física, Química e Biologia e em 

cada uma dessas aulas (que ocorrem durante o período escolar), metade da turma participa por 

vez, formando-se pequenos grupos que trabalham executando experimentos em bancadas. O 

intuito é desenvolver o conteúdo escolar de forma mais concreta, auxiliando o aluno na 

compreensão das aulas teóricas. As Disciplinas Complementares fazem parte da matriz 
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curricular oficial do Colégio, estando entre as seis aulas diárias e cumprindo exigências 

formais como avaliações e controle de frequência, por exemplo. A ideia é que nelas o aluno 

tenha acesso a conteúdos formativos julgados essenciais para o cumprimento da proposta 

filosófica que embasa a escola. Saúde e Sexualidade e Educação Ambiental são dois 

exemplos destas disciplinas, ainda hoje presentes na escola Delta. Filosofia e Sociologia 

sempre constaram do currículo desta escola em forma de Disciplinas Complementares, antes 

mesmo que a legislação educacional passasse a exigi-las.  

Quanto aos portões abertos, cabe uma explicação um pouco mais detalhada, uma vez 

que é uma situação bastante citada pelos alunos nas entrevistas e que se constitui em elemento 

diferenciador da escola com grande peso no processo de escolha das famílias que ali 

matriculam seus filhos. A ideia dos portões abertos esteve presente desde a fundação da 

escola. Por meio desta iniciativa, os professores fundadores pretendiam, mais do que preparar 

os jovens para a vivência de um futuro próximo (os portões abertos das universidades), abrir 

um canal de comunicação que pusesse os assuntos liberdade, escolha e responsabilidade na 

ordem do dia. Deixando os portões abertos durante todo o período escolar, não impondo, 

portanto, a presença do aluno em sala de aula de forma coercitiva, os professores 

pretenderam, ainda, dar outra conotação ao trabalho com o conhecimento. Ou seja, o aluno 

deveria estar em sala de aula por interesse em aprender. Com o passar dos anos, o crescimento 

da escola (de um prédio a três) e as transformações sociais como um todo, medidas auxiliares 

foram incorporadas pela escola para que os portões se mantivessem abertos, evitando que a 

proposta afugentasse os pais ciosos da segurança dos filhos. Dentre elas, um controle de 

presença em sala de aula mais rigoroso e comunicado aos responsáveis com certa 

periodicidade, partilhando com a família as condutas dos jovens e o desenvolvimento desse 

processo de autonomia. Outra medida foi a contratação de profissionais de segurança que têm 

por função observar e acompanhar a movimentação nas imediações da escola, relatando à 

Direção quaisquer situações que escapem à normalidade. Quando o aluno é notado fora de 

sala em período de aula recebe a intervenção de algum funcionário/educador da escola 

(orientadores, diretores, inspetores, porteiros), mas sempre no sentido de conversar e orientar. 

Somente quando reincidências passam a ser frequentes, é que a família do aluno é acionada, e 

mesmo assim, após se compartilhar a intenção desta medida com o aluno envolvido na 

situação.  

Esta e outras iniciativas da escola Delta, como a adoção de apenas uma camiseta com 

pequena logomarca como uniforme obrigatório (vestes de baixo, calçados e agasalhos são 

totalmente liberados), são elementos citados positivamente pelos alunos, que se consideram 
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respeitados em sua individualidade e liberdade. Como se poderá notar na fala dos 

entrevistados, a contrapartida é um ambiente amistoso, de relações horizontais que de certa 

forma parecem aliviar um pouco a pressão, o clima de tensão que a própria estrutura e o 

currículo do Ensino Médio instauram per si. 

Peculiaridades do trabalho desta escola fazem com que apenas a indiferença esteja 

presente e não a hostilidade sentida, segundo o depoimento de professores, em outras escolas 

privadas que atendem à mesma camada social. São formas alternativas de controle que 

redundam num afrouxamento das pressões externas. As relações de poder estão postas, mas a 

serviço de uma filosofia educacional que, sem dúvida, segue na contramão das demais escolas 

que se posicionam no espaço da cidade. 

Este conjunto de elementos que caracterizam a escola Delta, denominados por ela 

como os seus “diferenciais” são, na verdade, sinais de proximidade entre os valores da escola 

e o da elite intelectual da cidade, com quem ela se propôs a trabalhar desde a fundação. A 

marca da cultura, que se expressa já em sua fundação por professores universitários 

reconhecidos na cidade, transpira também na decoração dos corredores do prédio composta 

por reproduções de pinturas clássicas (todas trazidas pelos proprietários de suas viagens ao 

exterior, sendo que dois deles realizaram seu doutorado na França), e passa, ainda pelo 

“batismo” das classes com nomes de expoentes da história, da música, das artes ou das 

ciências. O intento de formar o homem por inteiro e moldar um estilo de vida por meio da 

aquisição de uma cultura geral constitui uma nítida indicação de superioridade da escola Delta 

no espaço escolar e é capitalizada pelos porta-vozes do colégio em sua divulgação.  

Almeida (2009) é quem identifica e revela esses sinais de proximidade entre os 

colégios que pesquisou e os meios intelectuais, políticos e financeiros da cidade. Ao descrever 

uma das três escolas de elite da cidade de São Paulo que fizeram parte da pesquisa, a São 

Tomás, a autora reúne os seus sinais distintivos em torno do que ela chama de “negação da 

escola”. Seriam aspectos do trabalho desenvolvido pela escola que transformariam a 

socialização no interior do São Tomás em uma experiência vivida sob o signo da negação de 

seus aspectos mais escolares, por meio do incremento de iniciativas que evitem a separação 

entre os saberes trabalhados na escola e os saberes mais legítimos valorizados nos espaços de 

produção cultural (no mais das vezes, os mesmos espaços dominados pelas famílias dos seus 

alunos) (p. 93-94). A realidade é bem particular e peculiar, mas alguns dos elementos 

identificados como sinais pela pesquisadora no São Tomás são bastante próximos do que se 

observou na escola Delta. 
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Todos os sinais distintivos do Delta, e que criam uma espécie de solidariedade e 

sentimento de pertença entre os agentes, também falam a favor de uma não-escola. A 

ocupação do espaço, por exemplo, não obedece ao uso racional das demais escolas que 

competem com ela no cenário. As atividades precedem a organização do espaço e 

intencionam mesmo que o jovem aluno se movimente entre os três prédios que compõem o 

complexo: há os laboratórios, o barracão onde as aulas de Artes acontecem (espaço 

semiaberto devido ao trabalho de escultura em cimento celular), a quadra de esportes, os 

centros de informática, os anfiteatros, a biblioteca, a sala de dança de salão, a sala de teatro, as 

mesas e bancos de madeira (com pichação liberada) que servem desde aos grupos que 

realizam trabalhos, até à hora das refeições e aos namorados, e há a rua (ah! A rua!), espaço 

neutro entre os prédios.  Mais que uma proposta pedagógica que remete à peripatética, esses 

usos do espaço impelem a uma relação livre e desinteressada com a cultura, e somados a 

outras iniciativas já mencionadas, como as Optativas, por exemplo, contribuem para “o quase 

esquecimento dos constrangimentos que definem a relação pedagógica como uma relação 

necessária, mais do que desejada” (Almeida, 2009, p. 98).  

Outro aspecto revelador da não-escola é a recusa da urgência expressa, sobretudo, na 

maneira como o Delta faz o arranjo de seu conteúdo programático: contra tudo e contra todos 

ele continua a distribuir as matérias de ensino ao longo dos três anos, e a utilizar uma divisão 

do conteúdo entre as séries pautada numa sequência que julga a mais adequada, considerando 

a estrutura de cada disciplina, sem se submeter totalmente às divisões efetuadas pelos livros 

didáticos. A “não-pressa” é também afirmada na inclusão de temas não exigidos pelo 

vestibular e em encontros culturais e trabalhos de iniciação científica inseridos por 

professores que se disponham (e para tal são incentivados) a incrementar a formação geral dos 

alunos. O discurso intraescolar reforça que a intenção maior é formar “cabeças pensantes” e 

não simplesmente treinar alunos para passar nos vestibulares; o importante seria formar uma 

capacidade de compreender o mundo e atuar sobre ele, reunindo recursos culturais para uma 

atuação diferenciada nas futuras carreiras escolhidas.  

 É, como também afirma Almeida (2009) sobre o São Tomás, por meio dessa 

capacidade de se perceber e se fazer perceber como detentor dos critérios de excelência 

dominantes nesse espaço escolar que se afirma a posição dominante do Delta. Ao se fundar 

sobre as marcas do trabalho com a cultura legítima e do respeito à juventude – materializado 

no estímulo à liberdade –, o colégio permite que os alunos passem a se enxergar como 

detentores legítimos desses valores, sendo esse um dos elementos fundantes da crença na 

superioridade das qualidades que possuem (efeito de consagração).  
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A satisfação do aluno para com a escola Delta se expressa na avaliação institucional 

realizada todos os anos no início do quarto bimestre. Neste instrumento, o aluno pode avaliar 

o curso desenvolvido em cada disciplina, a escola em seus aspectos mais gerais e, nos espaços 

abertos a observações, pode manifestar suas ideias, contentamentos e descontentamentos. A 

tabela a seguir demonstra em porcentagens o grau de satisfação dos alunos em relação à 

escola, por série, no ano de 2011, ano base de realização da pesquisa. 

 

Tabela1. Grau de satisfação em relação à escola Delta (2011) 

O seu grau de satisfação em 

relação à escola 

Ótima Boa Regular Fraca 

1ª série 59% 38% 3% 0% 

2ª série 47% 47% 5% 1% 

3ª série 58% 38% 4% 0% 

 

 A totalização das colunas ótima e boa traz a marca de 97% de satisfação com a escola 

na 1ª série, 94% na 2ª série e 96% na 3ª série. Analisando as tabelas dos últimos 10 anos 

(período de realização desta pesquisa de avaliação institucional), pôde-se observar que a 

porcentagem se mantém praticamente inalterada em todo o período. Para além de uma 

expressão numérica, a pesquisa traduz muito do clima de satisfação observado nos corredores 

e no interior das salas de aula.  

 Evidentemente este não é o único e talvez nem o mais decisivo fator a pesar na escolha 

dessa escola pelas famílias da região. Sabe-se, entretanto, que o jovem nesta faixa de 

escolaridade interfere bastante neste processo de escolha e que uma rede de relações 

instaurada entre eles (antes no “corpo a corpo”, agora no plano virtual) garante a divulgação 

dos elementos satisfatórios aos olhos dos jovens. Algumas das famílias efetivamente 

compartilham dos princípios filosóficos da escola Delta e a elegem por coadunar com os 

valores educacionais que cultuam; outras decidem por ela pelo chamado “ensino forte” (por 

longo tempo tomado por slogan no material publicitário) que garantirá o sucesso do filho no 

mercado de trabalho; outras, ainda, pretendem dar continuidade à tradição da família: pais, 

tios, irmãos e/ou demais parentes, passaram por lá e hoje são profissionais bem sucedidos. 

Fato é que, excetuando a escola citada anteriormente, que integra uma rede nacional e é “líder 

no mercado”, e apesar da atual política financeira da escola Delta, que optou por diminuir as 
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faixas de desconto nas mensalidades, reduzindo o número de alunos matriculados, ela é a 

mais numerosa escola privada de ensino médio da região.  

 O destaque dos aspectos distintivos que dão prestígio à escola Delta e a posicionam de 

forma dominante no campo escolar da cidade não tem o intuito de idealizá-la. Por certo, é 

“interessante” para a escola Delta ser “interessante” para os alunos e mantê-los, em alguma 

medida, satisfeitos no ambiente escolar. Seu êxito neste intento não significa, porém, que a 

ação pedagógica ali desenvolvida pelos agentes investidos da autoridade pedagógica deixe de 

representar o pleno exercício da violência simbólica (talvez, até, em seu mais alto grau de 

mascaramento!), sem que isso seja produto de uma razão autoconsciente.   

Fato é que o encontro entre uma escola que trabalha com um arranjo diferente (e 

satisfatório!) de práticas e alunos portadores de capital cultural não resulta totalmente em 

atitudes de interesse pelos estudos, e isso só pode indicar que há outros elementos que 

exercem força nesta relação. Muitas análises possíveis se afiguram a partir daqui. 

 

2.3. Os agentes da escola Delta: disposições e posições no campo 

 

Falar dos agentes da escola Delta, ou de qualquer outra instituição, é falar de habitus, 

poderosa ferramenta conceitual reinventada por Bourdieu (após o uso por Aristóteles, 

Durkheim e Panofsky), diante de uma necessidade empírica de apreender as relações de 

afinidade entre o comportamento dos agentes e as estruturas e condicionamentos sociais 

(Setton, 2002, p. 62).  

Se retomarmos o conceito, verificamos que habitus pode ser compreendido como 

 

um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 

percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a realização de 

tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas... (Bourdieu, 1983, p 65) 

 

A noção de habitus remete a uma análise relacional que enfatiza o caráter de 

interdependência entre indivíduo e sociedade e permite, nesta pesquisa, que o “aluno 

desinteressado” seja encarado como um agente em ação, guiado por um conjunto de 

disposições incorporadas em forma de esquemas de percepção, apreciação e ação que tiveram 

sua origem no social e para ele retornam, numa dialética criativa, inventiva, geradora, que 

nada tem a ver com reprodução cega nem tampouco com produção autoconsciente. O aluno 
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aqui analisado configura-se, pois, como o produto do encontro entre o habitus – ao mesmo 

tempo memória sedimentada e sistema aberto a novas experiências – e o campo.  

Como instrumento conceptual, a noção de habitus permite também examinar 

diferentes manifestações de indivíduos expostos às mesmas condições de existência, pois, 

embora concebido como princípio de correspondência (entre o mundo objetivo e o mundo 

subjetivo), é no desajustamento que o habitus torna-se mais explícito, constituindo-se, assim, 

em importante ferramenta de análise. No foco deste estudo, permite perceber as clivagens no 

seio de uma classe que, por seu trajeto, tenderia a se relacionar com o conhecimento escolar 

de maneira positiva, sobretudo se considerada a particular afeição dos jovens agentes pela 

escola frequentada e o seu capital cultural acumulado.  

Evidentemente, vários são os agentes que compõem a escola Delta; dos mantenedores 

aos funcionários responsáveis pela limpeza (obedecendo à escala hierárquica em termos de 

ocupação de cargos no quadro de funções), todos, sem exceção, participam do jogo ocupando 

posições e empenhando estratégias para valorizar ou fazer valer seus capitais.  

Neste estudo, entretanto, os alunos foram os escolhidos como sujeitos da pesquisa e, 

por isso, terão o devido destaque. Os professores foram também, em alguma medida, 

protagonistas: a partir de suas queixas e comentários se delineou o problema de pesquisa e, 

posteriormente, deles partiu a indicação dos alunos a serem investigados. Por este motivo, 

algumas informações a seu respeito serão acrescidas aqui, com o propósito único de fornecer 

elementos que possam tornar mais completo o tabuleiro onde se desenrola o jogo.  

A escola Delta conta com um total de 35 professores distribuídos entre as três séries 

do ensino médio. Quase a totalidade deles possui formação em nível de pós-graduação e uma 

parte significativa atua também na docência do ensino superior e em cursinhos pré-

vestibulares. A maioria dos professores mora na cidade onde se situa a escola, dois deles 

residem na capital e outros cinco em outras cidades da região. Seu capital econômico e 

cultural coincide com o da maior parte do alunado, o que parece constituir um facilitador das 

relações intraescolares.  

Os professores da segunda série foram instados a indicarem, dentre as classes da 

manhã (aproximadamente 160 alunos), cinco alunos que julgassem interessados e cinco que 

julgassem desinteressados, evitando associar o critério desinteresse a indisciplina ou baixo 

desempenho (Cf. Anexo 1). A segunda série foi a escolhida para a realização da pesquisa 

porque, segundo relatos e observações, é, dentre as três, a que apresenta maior dificuldade 

para o exercício da ação pedagógica. Os professores e coordenadores costumam atribuir essa 

realidade a fatores como: peculiaridades da fase de vida dos jovens (ao completarem 16 anos 
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conquistam nova posição na família, angariando maior liberdade e se deslumbram um pouco 

com isso); características próprias do conteúdo curricular da série, que impõe desafios 

maiores ao estudante; não terem mais a “surpresa” do primeiro ano quando do ingresso no 

colégio, no qual tudo é novo e preocupante, e não terem ainda a “faca no pescoço” que o 

terceiro ano apresenta devido à proximidade dos vestibulares. Ou seja, a segunda série se 

constituiria numa fração sem “identidade” própria e ali se encontraria, então, a maior 

expressão de alunos desinteressados.  

Dos 16 professores que compõem o corpo docente da segunda série da escola Delta, 

12 preencheram e devolveram a lista de alunos solicitada. É importante destacar algumas 

reações dos professores ao longo desse processo: (1) empolgação geral com a temática da 

pesquisa, com pronto atendimento à proposta (um ar de “até que enfim alguém está vendo e se 

preocupando com a realidade angustiante de sala de aula!”); (2) a maior parte deles julgou 

muito difícil restringir a cinco indicações os alunos desinteressados, afirmando ter sido mais 

fácil delimitar os cinco interessados, já que estes comporiam número absoluto bem menor.  

Dois professores de Laboratório (Biologia e Química), entretanto, deram testemunho 

contrário, ficando bastante incomodados em restringir as indicações dos interessados. 

Comentado este fato em momento informal na sala de professores, surgiram algumas 

hipóteses explicativas: (1) no laboratório, os alunos se “camuflariam”, sabendo que são 

observados mais de perto e que sua participação é pontuada; (2) no laboratório, a presença 

reduzida de alunos (apenas 20 contra 40 nas salas convencionais) e as atividades práticas 

favoreceriam o “despertar do interesse”; (3) o olhar desses professores em especial para o 

alunado difere dos demais (um deles só vê o lado positivo do alunado e o outro ignora os 

desinteressados, segundo a avaliação de um colega e referendado por seu próprio testemunho: 

“não me ligo muito neles”). 

Das 60 indicações de alunos interessados e 60 indicações de alunos desinteressados, 

após análise dos dados, chegou-se a um total de 30 alunos indicados no primeiro caso e 38 no 

segundo caso. A tabela 2 traz um quadro geral dos alunos, representados pelas iniciais de seus 

nomes, que foram citados pelos doze professores. Ao lado de cada nome, encontra-se 

destacado o número de citações que cada aluno obteve: 

  



93 
 

Tabela 2: Alunos indicados pelos professores como interessados e desinteressados 

INTERESSADOS  DESINTERESSADOS  

K 9 C 9 

LG 7 R 4 

P 5 M 3 

Ma 3 L 3 

I 3 C 2 

C 3 P 2 

A 3 A 2 

AI 2 R 2 

M 2 Ak 2 

R 2 MA 2 

Le 2 An 2 

G 1 G 1 

Fe 1 GA 1 

N 1 GAB 1 

F 1 GI 1 

V 1 B 1 

AC 1 BE 1 

E 1 GO 1 

G 1 RA 1 

Ga 1 GU 1 

AL 1 ME 1 

L 1 GS 1 

Mar 1 F 1 

Er 1 J 1 

Na 1 AM 1 

Gab 1 RF 1 

AP 1 FA 1 

S 1 AR 1 

N 1 T 1 

Nu 1 FE 1 

  FR 1 
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  D 1 

  MD 1 

  GA 1 

  AD 1 

  K 1 

  CR 1 

  S 1 

T: 30 T: 60 T: 38 T: 60 

 

Conforme se pode notar na tabela, onze alunos foram citados como interessados por 

mais de um professor, e também onze alunos foram citados mais de uma vez como 

desinteressados. A concentração de votos nos dois primeiros colocados das duas frações fica 

bem caracterizada e contrasta com a pulverização observada na grande quantia de nomes que 

foram lembrados por apenas um professor. Se considerados os votos dos três primeiros 

colocados entre os desinteressados e o número total de indicados nessa fração, (em 

comparação à outra) verifica-se que ali incide maior diversificação e pulverização de alunos. 

Ou seja, interessados reuniram quantidade maior de coincidências nas indicações, o que 

aponta para uma maior unanimidade na avaliação dos professores e, certamente, para a 

subjetividade das percepções e critérios adotados. Este aspecto fica também materializado no 

fato de o aluno L, destacado em vermelho, receber indicação nas duas frações; embora tenha 

sido considerado, para efeito desta pesquisa, desinteressado pelo número maior de votos 

recebidos, sua citação como interessado instigou a verificação de outros elementos nas 

análises.  

De posse da tabulação inicial, apresentada na tabela 2, decidiu-se por considerar, 

primariamente, aqueles alunos que tivessem sido citados por mais de um professor. A lista 

restringiu-se, portanto, a vinte e dois alunos: 11 interessados e 11 desinteressados. O passo 

seguinte foi analisar a concentração dos votos e perceber que os três primeiros colocados 

entre os interessados e a primeira colocada entre os desinteressados é que realmente 

representavam um número expressivo de citações e que, portanto, ali se concentrava o maior 

interesse da pesquisa. Daí por diante, buscou-se chegar a um número ideal de alunos a serem 

entrevistados, levando em conta alguns critérios.  

A opção foi trabalhar com os quatro alunos mais votados em cada categoria 

(interessados/desinteressados), sendo selecionados, portanto, oito alunos para serem 
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entrevistados. Os critérios que acompanharam a escolha em torno do número oito pautaram-se 

em alguns condicionantes. O primeiro deles responde aos limites e possibilidades impostos 

pelo tempo de realização da pesquisa, inscritas nas condições de formação de um Doutorado. 

O segundo refere-se ao fato de se considerar, neste tipo de pesquisa qualitativa, pouco 

significativa a quantidade, já que cada um dos sujeitos, dentro de sua singularidade, apresenta 

elementos comuns possíveis de expressarem a relação (Cf. Azanha, 1992). Ainda assim, se 

sabe que o número não poderia ser reduzido ao ponto de não apresentar diferenças.  

Então, numa escala de 0 a 10, o número de quatro alunos pareceu insuficiente e dez 

configurou-se excessivo; a média resultaria em sete que, sendo ímpar, não propiciaria uma 

amostragem simétrica entre interessados e desinteressados, fator considerado relevante. Entre 

o seis, imediatamente abaixo do sete, e o oito, imediatamente acima, este último pareceu 

apresentar maior possibilidade de evidências e foi, portanto, o corte estabelecido. Este 

raciocínio coincidiu, como se pode observar na tabela 2, com um número de três citações, 

considerado um mínimo razoável para classificar, no universo pesquisado, um aluno como 

interessado ou como desinteressado. Ainda aí, um novo desafio afigurou-se diante do empate 

entre quatro alunos indicados como interessados por três professores. O primeiro critério 

adotado rumo ao desempate foi decidir pela participação de uma menina, já que os três 

primeiros colocados eram do sexo masculino. O desempate entre as três meninas se deu numa 

segunda consulta aos professores, que acabaram por eleger Ma como a aluna mais interessada 

dentre elas.  

As duas tabelas a seguir apresentam uma visão dos alunos indicados, por sexo. A 

tabela 3 traz o total de alunos citados e a tabela 4 classifica, por ordem de votação e de sexo, 

os oito alunos escolhidos para serem entrevistados. 

 

 

Tabela 3. Totais de alunos indicados, por sexo 

 INTERESSADOS DESINTERESSADOS 

♂ 16 20 

♀ 14 18 
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Tabela 4. Classificação dos alunos mais votados, por sexo 

 INTERESSADOS DESINTERESSADOS 

1º lugar ♂ ♀ 

2º lugar ♂ ♂ 

3º lugar ♂ ♂ 

4º lugar ♀ ♂ 

 

A exata inversão na proporção meninos/meninas demonstrada na tabela acima, sendo a 

primeira posição dos interessados ocupada por um menino e a primeira posição entre os 

desinteressados ocupada por uma menina, atinge frontalmente a crença do senso comum de 

que meninas são mais aplicadas nos estudos, mais caprichosas nas tarefas e dóceis nas 

relações, aderindo melhor às propostas escolares, e devendo ser, portanto, mais interessadas. 

Entretanto, uma leitura mais acurada de Bourdieu, quando trata da questão da libido e 

da illusio, conforme exposto no capítulo anterior, fornece elementos para a análise de tal dado 

que emerge da realidade empírica. Afirma o autor que: 

 

No estado atual da divisão do trabalho entre os sexos, uma vez que os 

móveis de interesse simbólico tais como honra, glória ou celebridade lhes 

são prioritariamente propostos, a ação educativa destinada a aguçar a 

sensibilidade a esses móveis acaba se exercendo de modo privilegiado sobre 
os meninos: especialmente estimulados a adquirir a disposição para entrar na 

illusio originária cujo lugar é o universo familiar, eles serão, por conta disso, 

mais sensíveis à sedução dos jogos sociais que lhes são socialmente 
reservados e que possuem como móvel de interesse uma ou outra dentre as 

diferentes formas possíveis de dominação. (Bourdieu, 2001, p. 203) 

 

Estimulados a participarem dos jogos sociais, os meninos se apresentariam mais 

aguerridos e em melhores condições de enfrentar as leis de concorrência que regulam os 

campos; dispostos, portanto, a embarcarem nas lutas por posições e a disputarem o poder. 

Nesse sentido, a posse do conhecimento escolar se reverte em importante aliada e, numa 

trajetória ascendente, materializa a oportunidade para alcançar o almejado êxito social. Mais 

preparados, então, pela imersão na illusio originária, os rapazes sairiam na frente no jogo 

escolar, sendo o reconhecimento de sua honra o principal motor das ações. 

A questão do reconhecimento como elemento essencial dos jogos sociais fez-se 

também presente na reação dos alunos ao serem convidados a participarem da pesquisa. A 

maneira como foi conduzido o convite, decerto contribuiu para o resultado obtido. A todos os 

alunos participantes foi dito que se tratava de uma pesquisa de Doutorado em que se pretendia 
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compreender melhor a relação do jovem aluno com o conhecimento escolar. E que, por meio 

da reflexão proporcionada pelos resultados de tal pesquisa, e a partir do conhecimento 

acumulado no meio acadêmico, pretendia-se alcançar melhorias na educação do país. Os 

alunos foram então convidados a participar de uma “importante empreitada”. Justificando a 

escolha de seus nomes, foi explicado que os professores da segunda série foram chamados a 

indicar dez alunos que, em seu julgamento, poderiam contribuir com ideias, críticas, opiniões 

sobre o sistema escolar. Ao saber que foram citados pelos professores, os quatro alunos 

“desinteressados” expressaram um sorriso maroto de quem sabe o porquê (evidentemente pela 

não adesão às propostas escolares), mas que se sente, de alguma forma, valorizado por ter 

sido lembrado (uma forma de reconhecimento). A adesão dos quatro alunos foi imediata e, 

até, empolgada, o que superou as expectativas que projetavam alunos mais desmobilizados, 

sobretudo pela forma como foram descritos pelos professores. No momento do convite, fez-se 

também referência ao Trabalho de Iniciação Científica que os alunos realizam ao longo do 

segundo ano na escola Delta, o que facilitou muito a sua compreensão sobre o que era uma 

pesquisa de campo, pois eles mesmos já haviam participado de semelhante processo, 

solicitando a participação de colegas em suas próprias pesquisas, tendo clareza, portanto, do 

que se tratava. 

Vencidas as etapas de convite aos alunos para participarem da pesquisa, agendamento 

das entrevistas, assinatura de autorizações, realização da entrevista piloto e ajustes no roteiro 

de entrevista, que pode ser observado no Anexo 2, ao longo de três meses foram efetuadas as 

oito entrevistas (sessões de aproximadamente 1h30min), com foco na trajetória escolar e 

ambiência familiar dos alunos. 

Resumos das oito entrevistas, entremeados por algumas falas literais, são apresentados 

a seguir. O intuito é contribuir para uma caracterização dos agentes e uma visualização de seu 

posicionamento na escola, na família e no ambiente social mais amplo, sem, contudo, 

aprofundar ou esgotar as análises possíveis.  Pretende-se, assim, completar o mapa que se vem 

desenhando, situando um aluno existente (portador de uma história que lhe angariou um 

conjunto de disposições), num plano real, circunscrito a condições objetivas, capturando sua 

posição em determinado ponto de um trajeto que expressa uma conjuntura (encontro entre 

habitus e campos).  

 

2.4. Os alunos interessados e os desinteressados: perfil e trajetória dos agentes 
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2.4.1. Os quatro alunos interessados 

 

O JOVEM K 

K é um alegre jovem de dezesseis anos que cursa o 2ª ano da escola Delta. Ao ser convidado a 

participar da pesquisa na condição de entrevistado, desenhou-se em seu rosto uma expressão 

solene, um quase ar de superioridade, próprio daquele que, mesmo tentando preservar a 

humildade, revela a convicção íntima do merecimento de tal posição. Sua postura firme, 

imponente, com um suave toque de humor manifesto em gestos um tanto afetados, 

apresentaram, ao longo da sessão, um jovem que vive um papel roteirizado para ser 

glamourosamente reconhecido. A abertura e o encerramento da entrevista foram feitos pelo 

jovem, de forma bastante emblemática: “Vamos ver no que eu posso te ajudar” “...Então 

você veja se está faltando alguma coisa e no dia que eu vier pegar as provas...” 

A escolha de seu nome guarda a história da família materna e revela a origem armênia de seus 

avós. Demarca, também, a total afinidade de K com a família por parte de mãe (“Minha 

família é armênia”) e certo distanciamento identitário da família do pai, demonstrado em 

diversos momentos da entrevista (“Meu pai vem de uma família mais humilde. Então tem 

aquela...[quantidade enorme de filhos e parentes]” “Eles são muito... não que do nosso lado 

não sejamos unidos, mas eles são, sabe aquelas pessoas que todos os dias estão juntas?”) 

K é filho único de seus pais, mas foi criado e convive com um meio-irmão de vinte e cinco 

anos e uma meia-irmã de vinte e dois anos do primeiro casamento da mãe, e os considera 

“cem por cento irmãos”. A irmã cursa o 4º ano de Direito na FMU e mora em São Paulo. O 

irmão, pouco mencionado ao longo da entrevista, já completou um curso de Ciências da 

Computação (K não soube precisar qual) e mora com K e os pais num apartamento em 

Guarujá. 

O pai tem quarenta e cinco anos, é nascido em Santos e é, provavelmente, funcionário da 

prefeitura de Guarujá (“Sabe as regionais, aquelas... São empreiteiras... Subprefeituras, eu 

acho que é isso, eu não tenho muita certeza”), para onde se mudou quando conheceu a mãe. 

Sua função não foi informada por K, que afirmou nunca ter se interessado em saber (Nos 

documentos escolares preenchidos pela família consta: motorista). Tem a mãe viva, com 

aproximadamente sessenta anos, oriunda de São Roque, e atualmente residente em Santos. 

Perdeu o pai aos quinze anos, “tem muuuuitos irmãos”, gosta bastante de ler e seu gênero 

musical predileto é o rock (“A aparência dele não é de um homem que gosta de rock, mas ele 

adora metal.”). Concluiu o Ensino Médio e parou de cursar o ensino superior no 2º ano de 

Direito. Embora não conste das gravações da entrevista, K informou que o pai conhecera a 

mãe quando ela foi a uma boate onde ele trabalhava como segurança. 

A mãe tem quarenta e cinco anos, é nascida em Guarujá e trabalha como corretora de imóveis. 

Concluiu o Ensino Médio e também abandonou o curso de Direito no 2º ano (“Por questões 

financeiras, porque ambos tinham que pagar a faculdade, mais as três escolas, porque eu e 

meus irmãos, na época, né, ainda estudávamos.”). Tem apenas a mãe viva, com oitenta anos 

de idade, e uma irmã que, atualmente, mora em Mongaguá e toca os negócios da família 
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materna (após a entrevista, K revelou que se trata do “Jogo do Bicho”). Dessa irmã, tem uma 

sobrinha formada em Medicina Veterinária. Gosta muito de óperas, das grandes Divas e é, 

segundo K, cinéfila (“Ela disse que quando era pequena, ela vinha até Santos pra assistir 

filmes, porque lá no Guarujá ou o cinema era ruim ou era caro. Então ela vinha todas as 

semanas pra... Se desse pra ela vir todo dia, ela viria.”) 

Da relação com os pais, K relata um pai bastante severo, sobretudo na infância (“Era ele 

quem me colocava limites quando eu era pequeno. Muito.”), mas afirma que ambos, pai e 

mãe, são liberais para com ele, dando-lhe total autonomia. Uma liberalidade, segundo K, 

baseada na confiança, já que os filhos não dão motivos para os pais desconfiarem e proibirem 

determinadas coisas. Descreve uma mãe de “opinião muito forte”, muito brava (“Uma pessoa 

muito [pausa] Não diria... Como... Não quero ter preconceito, mas é uma expressão popular: 

cabra-da-peste”). Reconhece, porém, que foi mais rígida com seus irmãos mais velhos do que 

com ele (“Ela era bem rígida. É verdade, com eles ela era mais rígida do que comigo.”). 

Como adultos de referência, K descreve, ainda, a madrinha, uma prima do pai, advogada, de 

quem guarda boas recordações, sobretudo pelos presentes que sempre recebia e ainda recebe 

(“Eu lembro sempre dela, assim..., sempre me tratou muito bem, sempre me deu presentes.” 

“Quando eu preciso ir a um show, eu já ligo pra ela.”). Esta madrinha é casada também com 

um advogado e professor de Direito e, segundo K, são pessoas marcantes em sua vida, 

embora não tenham exercido influência sobre sua educação (“Influência não. Pessoas 

marcantes sim.”).  

A avó materna e o avô materno, mesmo falecido, também ocupam lugar de destaque na 

narração. A avó, de oitenta anos (“Não parece. Ela fica toda cheia: ‘quantos anos você me 

dá?’.”), vai buscá-lo de carro todos os dias na escola (“Minha mãe tirou o carro dela, né, 

porque ela tava velhinha, né. Agora devolveu. Porque havia se deprimido porque tava sem 

carro antes.”) e é uma figura muito presente na rotina da casa, embora não resida com o 

núcleo (“Mora sozinha. Nós já tivemos o projeto de trazê-la pra morar conosco, mas ela 

nunca quis. Talvez por não mudar a rotina dela, né?”). O avô, que K não chegou a conhecer, 

é a figura central em torno da qual gira, ainda hoje, a família (“Vô A. Todos sempre dizem 

muito dele. É uma pessoa que a família toda... se refere a ele como se fosse um patriarca. 

Mas eu não tive infelizmente a oportunidade de conhecê-lo.”). 

Como rotina diária, o jovem descreve que acorda às 5h30min para dar tempo de chegar ao 

colégio. Geralmente o pai o leva de carro, caso contrário atravessa a barquinha e completa o 

trajeto até a escola a pé. Conforme mencionado, a avó o leva da escola para casa de carro e, 

após um banho e o almoço, K dorme um pouco antes de iniciar suas tarefas escolares (“Antes 

eu não dormia, eu não dormia. Mas eu acho que é essencial, eu aprendo melhor e mais 

rápido, se eu descansar, eu assimilo a matéria muito mais rápido. Então vale a pena perder 

uma hora descansando... E ganhar muito mais tempo estudando.”). Exceção para as sextas-

feiras, quando o jovem fica até às 18h em Santos, pois faz um curso de inglês (“É que é 

assim, eu estou no nível intermediário dois... porque eu parei muitos anos de fazer inglês, 

porque eu não gostava daquelas escolas do Guarujá, que são muito fracas de fato.”). 

Cursava também Espanhol numa escola de línguas em Guarujá, porém foi obrigado a parar 
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porque a escola fechou o curso devido ao número insuficiente de alunos; pretende matricular-

se no próximo semestre no Centro Espanhol, em Santos. 

Ainda na rotina diária, K relata que dorme tarde e, portanto, pouco (“Durmo pouco. Adoraria, 

se eu pudesse voltar à minha juventude, eu dormiria mais.”). Atribui tal realidade ao fato de a 

família toda ser notívaga (“Mas é que na minha família todos sendo envolvidos, na época que 

meu avô era vivo, jogo de bingo, essas coisas, essas... carteados. Sempre então teve uma 

coisa impulsionando pra noite.”). O uso do computador também é citado como algo que 

interfere na rotina e atrapalha um pouco seu rendimento, uma vez que ocupa dele mais tempo 

e atenção do que desejaria. K afirma que, embora tenha iniciado tardiamente no uso do 

computador, agora tornou-se um aficionado, o que o aflige um pouco. Admite, entretanto, que 

é bom “pra quebrar aquela rotina..., uma coisa pra relaxar”. 

K não pratica esportes ou qualquer outra atividade física (“Detesto. Sempre detestei. Sempre, 

nunca gostei.”). Não aprendeu ou toca instrumentos musicais (“Admiro muito quem toca, 

mas não, não é pra mim. Não. É uma coisa que eu gosto de ver.”). A praia aparece como uma 

opção para as férias, graças à insistência e estímulo de uma amiga que o seduziu para as 

caminhadas, atividade que pretende repetir com outra amiga nas próximas férias (“Já 

combinei com a Ma, vamos na praia no verão. Falei: ‘Ma, vamos tomar sol’.”). 

A televisão também não faz parte de seu dia a dia, apenas nos finais de semana para assistir a 

filmes em canais específicos. K tem profundas críticas com relação ao conteúdo veiculado 

pelas emissoras. Acredita que a maneira como os noticiários são editados leva a uma distorção 

dos fatos e, portanto, evita-os. Admite não ter paciência para assistir aos programas da TV 

Cultura, comentado pelas pessoas como sendo de melhor qualidade e afirma que gosta apenas 

da Discovery e National Geographic (“Eu gosto muito de assuntos relacionados à 

Geografia.”). Mas ao destacar sua predileção pelas Ciências Humanas, ressalta que tem 

também muito interesse nas Ciências Exatas porque entende ser “essencial” para “uma 

elevação social”. “Não financeira, mas uma elevação no caráter psicológico da sociedade”. 

O jovem cresceu num ambiente de estímulo à leitura, presenciando e acompanhando os 

hábitos dos pais. Mas K relata que nunca teve afinidade com os livros infantis, embora sempre 

fossem oferecidos pelos pais, por considerá-los pouco estimulantes para ele; por isso, só lá 

pelos onze anos, quando adquiriu seu primeiro livro não infantil, é que deslanchou na leitura. 

O jornal impresso não fez parte do cotidiano, mas a mãe sempre fez assinaturas de revistas 

para ele (“Superinteressante, Aventuras na História. Eu adoro história. E Mundo Estranho, 

que é divertidíssimo.”). 

Cinema é uma grande paixão e K tem gosto e posição bem definida quanto ao estilo: todos, 

menos os de ação que, segundo ele, “não incrementam em nada nossa cultura”. A mãe 

exerceu forte influência nesse quesito sendo que o jovem a descreve como uma verdadeira 

expert (“Ela tem uma percepção de filme. Sabe quando você tá assistindo um filme e você 

deduz o que vai acontecer? Eu concluo que seja por experiência.” “Todos os filmes, de todas 

as grandes atrizes, de todos os grandes atores, ela já assistiu.”). O jovem relaciona alguns 

diretores de sua preferência e da mãe, citando, curiosamente, um diretor de filmes de ação, 

gênero não apreciado por ele (“Tem aqueles diretores que sempre... Que nós damos 
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preferência, que nem Steven Spielberg, o Almodóvar. Gosto muito dos filmes do Almodóvar. 

Bernardo Bertolucci. E... O que fez a Rosa Púrpura do Cairo?! (pausa longa) Hãm... Que fez 

Meia Noite em Paris...Woody Allen. Claro.”). 

A música ocupa papel de destaque na vida do jovem, que afirma ter crescido ao som das 

óperas da mãe (“Temos uma boa coleção.”) e do rock do pai. Hoje, relata que a irmã mais 

velha é quem mais o influencia, sendo ela, segundo K, a mais eclética da família (“Ela gosta 

de rock, gosta de pop, gosta de samba... De n gêneros musicais.”). O jovem afirma que no 

momento sua predileção é por música pop (“A fase atual é música pop. Cultura pop, eu gosto 

bastante.”). K cresceu também ouvindo músicas interpretadas pelas cantoras prediletas de sua 

mãe, as quais ele classifica como “Divas”, “mulheres com vozeirão”, como Celine Dion e 

Whitney Houston (“Eu lembro de acordar com a minha mãe colocando algum DVD da 

Celine Dion.”). 

O jovem adora viajar e as memórias da infância, época em que a situação financeira era 

melhor que a atual (“Que a nossa situação financeira era... (pausa) não que seja ruim, mas 

na época era ainda melhor.”), remetem a viagens em família pelo Nordeste. K nunca saiu do 

Brasil e ressente-se de ter perdido a oportunidade de ir à Disney porque estava brigado com o 

amigo LG na ocasião. Mas as viagens estão em seus planos futuros, sobretudo porque o 

jovem almeja ser Diplomata e “as viagens fazem parte” da própria carreira. Como lazer em 

família, K traz ainda a memória de frequentar restaurantes, ir a festas, a “lugares bonitos, 

lugares até requintados”; também ia a parques de diversão e andava de jet ski numa praia mais 

tranquila do Guarujá. Clube social só destaca um na cidade que valha a pena e afirma que ele 

e a família vão esporadicamente. 

Na rotina da casa K não assume tarefas definidas. A responsável pela conservação da casa é 

uma empregada doméstica (“Minha mãe ela faz também, só que ela não tem muita paciência. 

Não é que não combina com ela, mas quando você olha pra minha mãe, você fala: ‘ela não 

vai ter paciência de... varrer a casa inteira’. Então nós temos a nossa empregada que nos 

salva.”). Afirma, porém, que quando ela não comparece, todos ajudam um pouco, 

principalmente na higienização necessária devido à presença de um filhote de beagle, a mais 

recente aquisição da família (“Virou uma alegria da casa”). 

A semana de K é totalmente dedicada ao colégio, aos estudos, sem dúvida, seu foco principal 

(“Geralmente, em dia de semana, o colégio ele me exige muito... trabalhos, história, 

geografia, matemática. Eu faço todas as minhas lições. Estudo pra todas as provas, faço 

todos os trabalhos.”). Nos finais de semana gosta de ir ao cinema com os amigos, karaokê, 

pizzaria, e quando há possibilidade, aprecia ir a shows internacionais (“Eu fui pro show da 

Madonna, e com o LG nós fomos pro show da Kate Perry.”). Na fase atual, K está retomando 

uma prática que tinha por volta dos 10 anos de idade, quando cultivava um contato mais 

estreito com os amigos, frequentando as casas uns dos outros, passando a noite, convivendo 

com as famílias, algo que julga muito positivo. Só não frequenta nem nunca frequentou as 

chamadas baladas (“Nunca. Nunca fui.” “Ah, nada que tenha me interessado ainda. 

Nenhuma balada que tenha visto que valasse a pena. Quem sabe numa outra cidade!”). A 

esse respeito K rememora situações desagradáveis e, para ele, reprováveis que presenciou nas 
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portas das baladas quando acompanhava sua mãe ao ir buscar a irmã mais velha. Preocupado 

em não “generalizar”, K emite sua opinião a respeito das baladas e reputa as pessoas que 

frequentam esses lugares como interessadas em “causar”, em “tomar um porre” e que não 

estão “interessadas no seu futuro”. 

A autonomia conferida ao jovem pelos pais, referida por ele anteriormente, abrange também o 

quesito religião (“Olha, os meus pais sempre me deram muita liberdade pra eu escolher o 

que eu bem entender. Sempre me deram liberdade pra optar, fazer minhas escolhas de vida. E 

a religião é uma delas.”). Mas, segundo K, por livre e espontânea vontade, ele segue as 

crenças dos pais, ambos “espíritas” (“Gostamos de cultura africana. Religiões africanas, 

enfim.”). Relata que a mãe sempre foi mais voltada para religiões africanas, como Candomblé 

e Umbanda e que ele costuma também ir a centros desses dois segmentos. Mas na maioria das 

vezes, eles mesmos promovem as sessões e não costumam frequentar nenhum grupo 

específico da cidade.  

Ao tratar do assunto padrão de consumo, K retrata, mais uma vez, as distintas realidades 

financeiras vivenciadas pelo núcleo ao longo dos anos, o que demonstra ser um traço 

marcante na configuração da vida familiar como um todo. Afirma veementemente que o 

padrão de consumo é realmente alto, assumindo-se um consumidor contumaz. Como alvos do 

consumo, são citados produtos relacionados à tecnologia e roupas, sapatos, perfumes, objetos 

de decoração. Mas K trata logo de esclarecer que não é favorável ao consumismo, que 

reconhece seus efeitos nocivos; porém, admite que não consegue coibir seus impulsos (“Eu 

não sou a favor... Eu sei de todos os valores marxistas, eu sei o que é o consumismo, o que 

que é a exploração do trabalhador. Mas eu gosto de consumir, caraco! [Risos]”). 

 K iniciou sua vida escolar aos três anos de idade. Ele e seus irmãos sempre estudaram em 

escolas privadas, sendo que a mãe priorizava, segundo K, ambientes menores, com uma 

atuação mais controladora. Esse e outros fatores como a não adaptação de K a algumas 

situações, fizeram com que ele mudasse de escola sete vezes até o momento atual (“Eu 

estudei em vários colégios, né!? Porque eu sempre... Porque eu nunca me adaptei muito bem 

aos colégios.”). Dessa trajetória, K destaca algumas recordações: da primeira escola, onde 

permaneceu apenas um ano, lembra de um “centro de recreação” no qual se divertia bastante 

num brinquedo específico; da segunda, onde realizou o Jardim, lembra de uma dramática 

situação com uma professora que culminou num processo impetrado pela mãe contra a escola 

e, evidentemente, na transferência de K (“Professora... ela... (gaguejou) Porque eu tirei as 

fraldas tardiamente e, então, no jardim um ela ainda tinha que me trocar, só que a professora 

dizia que ela não era paga pra trocar fralda.”); da terceira escola, onde cursou até a terceira 

série, guarda boas recordações, de fazer muitos amigos e ser muito bem tratado por todos; da 

quarta escola, na qual cursou a quarta e a quinta série, lembra de não ter feito amigos, de não 

ter se adaptado muito bem por não ter sido aceito no grupo, sentindo-se “diferente”; da quinta 

escola, onde fez a sexta e a sétima série, recorda-se que se focou completamente nos estudos, 

chegando a ficar bastante isolado (“Não saia mais de casa, não encontrava mais os meus 

amigos. Só estudava.”). Na oitava série convenceu a mãe a matriculá-lo no que ele diz ser a 

escola atual (mas na realidade a unidade do ensino médio, aqui designada escola Delta, 
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conforme já explicado, é uma escola independente da outra que oferece o ensino fundamental, 

embora atuem sob a mesma insígnia) e daí para frente relata somente experiências posit ivas. 

O jovem K escolheu a escola Delta pelo prestígio, pela “fama” que ela tem na região, 

afirmando que o sonho das pessoas é estudar ali; e avalia como muito satisfatório o trabalho 

desenvolvido por ela: aprecia o convívio com pessoas diferentes, “de todos os tipos”, o 

“encontro de culturas”, o quanto os professores são capacitados, a estrutura física, as 

oportunidades de aulas extras, os laboratórios, encontros de humanas, encontros de exatas, 

aulas de revisão, etc (“Então, assim, definitivamente, me realizei.”). As aulas Optativas 

também são ressaltadas como oportunidades importantes (“Se temos a opção, é como eu digo 

se nós podemos enriquecer a nossa cultura, é.. elevarmo-nos socialmente, por que não?”), 

sendo destacada a de Primeiros Socorros, dentre as que ele cursou. Quanto aos portões 

abertos, K afirma que sempre foi a favor e que continuou sendo após entrar no Colégio e 

completa dizendo que sublinha muito este aspecto aos novatos quando participa das 

comissões que se oferecem para recepcioná-los no período de pré-matrícula. A experiência de 

participar desses grupos de recepção também é avaliada por K. como uma oportunidade de 

crescimento (“Melhorou a minha comunicação. Enriqueceu de alguma… Me melhorou 

alguma coisa. Melhorou o meu ser em algum aspecto.”). 

K sempre foi muito estudioso, embora não se considerasse tão “focado” na infância, julgando-

se até um pouco displicente (“Eu sempre tive uma facilidade em estudar, mas eu tenho que 

admitir que eu era meio displicente em relação ao colégio. Talvez pela idade, pela 

imaturidade. Não que eu fosse..., bagunçasse. Enfim. Eu só não gostava de ser muito focado. 

Mas mesmo assim eu tinha um bom desempenho.”). Mas sua trajetória revela uma 

permanente motivação para a aquisição do conhecimento e apesar de não se considerar um 

autodidata, pois necessita de orientação no processo de aprendizagem, admite ter bastante 

iniciativa na busca por mais conhecimentos. Chega, inclusive, a antecipar os conteúdos 

previstos em casa, não só porque isso lhe rende uma participação mais qualificada em sala de 

aula e uma melhor aprendizagem, mas também porque evita que as matérias se acumulem. 

Questionado se fora estimulado pelos pais nesse sentido, K é categórico ao afirmar que não 

(“Nunca me estimularam... nesse sentido... Eles sempre gostaram de me dar leituras, esse 

tipo de coisa, mas nunca me falaram: ‘vai estudar’; nunca me disseram: ‘melhora essa nota’. 

Nunca. [pausa] Nunca. Essa sempre foi uma pergunta recorrente na minha vida: ‘seus pais, 

eles sempre te fizeram, sempre te estimularam... a ser quem você é?’. Eu sempre falei: 

‘não’.”). 

K também sempre teve um ótimo relacionamento com os professores (“Sempre, eu sempre 

demonstro interesse pela matéria. Sempre demonstro estar interessado no que eles falam, 

sempre os respeitei muito. E sempre tive boas amizades com professores.”). No passado, isso 

chegou a ser motivo de aborrecimento junto aos colegas que o taxavam de “puxa saco”, mas 

hoje, K considera estar imune a esse tipo de julgamento e afirma que responde a altura, 

demarcando seu espaço.  

O jovem avalia que o valor reinante em sala de aula, hoje, é o do não estudo e relata que o 

desrespeito aos professores, mesmo na escola Delta, chega a constrangê-lo. E avança dizendo 
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que os alunos desinteressados se ancoram no que as famílias lhes oferecem de garantia para o 

futuro e “acham que o colégio não serve para nada”. Tais alunos se utilizam, ainda, segundo 

K, da tese de que a escola passa coisas a mais do que deveria, “sem nenhuma função”, como 

justificativa para a sua postura de alheamento. Admite, entretanto, que a maneira como o 

professor conduz o trabalho pode favorecer níveis distintos de envolvimento com o processo 

(“Cada professor é diferente, cada professor é um professor. Então, temos desde os 

professores que conseguem segurar, eu não quero me contradizer, porque agora há pouco eu 

disse que a culpa é dos alunos. Mas existem aqueles professores que apesar dos alunos terem 

a índole, a tendência de serem ruins, eles conseguem dominar os alunos, ou pelo menos se 

impor, que nem o W.”).  Bem como a própria forma em torno da qual a escola se organiza e 

estrutura seu trabalho (“...porque essa disposição, disposição napoleônica aliás de, de ensino 

né? Que é uma escola com os alunos enfileirados, prestando atenção no mestre. Eu acho que 

isso é péssimo pra associar. Você fica quatro horas sentado na mesma posição olhando o 

professor.”). 

Numa análise do currículo e organização do ensino médio de um modo geral, K propõe que 

haja um enxugamento no conteúdo que, em sua opinião, embora importante, é excessivo 

(“nós gastamos o nosso tempo com outras coisas que após o vestibular nós simplesmente não 

vamos lembrar.”). Entende que uma saída seria apostar mais na integração das disciplinas 

afins e defende que é melhor tratar de menos conteúdos, porém com maior profundidade 

(“Para ter algo menor, ou seja, menos conhecimento, mas de uma forma mais profunda, 

afinal quantidade não demonstra qualidade.”). Ressalta que apesar da escola Delta, em 

relação às demais, adotar uma composição curricular mais suave e em ritmo mais adequado, 

ainda assim, apresenta um currículo bastante inchado com uma abordagem muito corrida dos 

conteúdos. 

K pretende cursar Relações Internacionais, mas ainda encontra-se dividido entre este curso e o 

de História, sua grande paixão desde a infância (“A primeira vez que eu me interessei foi 

quando eu era pequeno também. Minha mãe achava estranho, até minha mãe acha estranho! 

Comprava livros de mitologia egípcia, que é a que eu mais gosto..., cultura egípcia..., é... 

grega, romana...”). Ambas levariam ao objetivo de seguir a carreira diplomática, por isso K 

decidiu fazer algumas apostas (“Então eu vou prestar vestibular da USP. Se eu entrar..., a 

Relações Internacionais da USP o ensino não é muito bom, então eu vou tentar História. Se 

eu entrar em História, eu faço, e também vou tentar, é claro, UNB. Que esse é meu 

verdadeiro foco: Relações Internacionais na UNB. Se tudo der certo...”). 

 

O que se destaca em K  

 K é quase uma personagem cinematográfica, o protagonista de um filme épico. Sua 

desenvoltura ao falar e assertividade ao emitir opiniões chegam a ser desconcertantes. Por ser 

temperada com uma pitada de doçura e doses generosas de largos sorrisos, sua figura, quase 

solene, torna-se, porém, agradável e intrigante. Não admira ter sido o mais votado pelos 

professores como aluno interessado, pois se trata de uma personalidade que efetivamente se 
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impõe. Impossível não notar K na sala de aula, nos corredores, e em todas as demais 

atividades propostas pela escola, nas quais se faz presente sempre. O jovem efetivamente 

sorve a escola e é sorvido por ela.  

 Sua história de vida, absolutamente singular, não é menos intrigante: uma família 

armênia, regada ao requinte dos hábitos cultivados, burgueses, com um alto poder aquisitivo 

alcançado por meio de atividades nem sempre legais: carteado, bingo, jogo do bicho. Na mãe, 

herdeira direta, sobretudo, do patrimônio cultural da família (já que o financeiro entrou em 

declínio), coabita o apreço pelas óperas e pelo candomblé. A associação da mãe com um 

companheiro de origem social inferior foi fator marcante na família e se expressa na negação 

de K ao falar da profissão do pai e nos comentários que tece sobre a numerosa e unida família 

paterna. 

 O jovem K é, sem dúvida, a síntese desse mosaico. Preocupado o tempo todo com a 

correção de sua fala, com a escolha do melhor vocabulário para exprimir suas ideias, deixa 

escapar um “caraco” no meio da entrevista, palavra de baixo calão, tipicamente jovem, que 

destoa muito de seu comportamento adulto e retilíneo. Estratégia para mostrar que é também 

um reles mortal, ou ato falho na encenação da personagem que criara (inconscientemente, é 

claro)? Um pouco dos dois talvez. Como a dita palavra aparece para reforçar uma justificativa 

da atitude excessiva de consumo de bens materiais, racionalmente reprovada por K, a primeira 

alternativa parece ser mais pertinente. Fato é que o jovem aparenta ser, em muitos aspectos de 

seu comportamento, um “velho” e as atitudes adultas implantadas desde cedo, expressas em 

suas práticas e preferências, parecem ter trazido grandes problemas para ele ao longo do 

processo de socialização na escola. O sentimento de desajuste, de ser diferente fica evidente 

no relato de suas experiências escolares até o ponto em que ele encontra seu lugar numa 

escola, a Delta, que valoriza suas escolhas, seu jeito de ser. Daí a total congruência entre 

ambos.  

 K procura ser a continuidade encarnada da origem burguesa de uma família em franco 

declínio econômico e o faz em memória de seu avô materno. O investimento na escola é a via 

certa para realizar o desejo de manter o status da família e a “grandeza” de sua escolha 

profissional é a materialização desse projeto. O sacrifício dos pais (deixaram de estudar para 

pagar os estudos dos filhos) é também representativo desse esforço que toma a forma de dar 

ao filho aquilo que ele merece por ser muito inteligente e aplicado. 

 O gosto pelo conhecimento e os fortes investimentos culturais são, portanto, 

claramente fatores de uma distinção assumida e almejada. A fama de “bom aluno” garante sua 

posição no espaço escolar e no espaço social mais amplo. Sua relação com o grupo de pares, 



106 
 

fora do círculo direto e imediato de amigos (bem restrito), é boa, mas se dá à custa de uma 

postura bastante ofensiva da parte de K, que a adota em função das experiências de rejeição 

do passado (aparentemente responsáveis, em grande medida, pelas sucessivas mudanças de 

escola). Não há dúvida de que a amizade atual com LG e Ma, companheiros de classe, 

fortalecem o jovem e o auxiliam a manter-se focado.  

K utiliza estratégias refinadas para dar conta dos estudos, antecipando-se aos 

professores na busca de conhecimento e, assim, estando mais preparado para dialogar com 

eles e mostrar seus conhecimentos (o que reverte em mais reconhecimento). A escola é a sua 

vida. 

 

O JOVEM LG 

LG, jovem de 16 anos que cursa o 2ª ano da escola Delta, não se demonstrou surpreso ao ser 

convidado para a entrevista. Pareceu sentir-se digno de uma indicação dos professores e grato 

pelo reconhecimento ao abrir um largo sorriso e assentir com a cabeça, no momento da 

primeira conversa. Ao longo da sessão de entrevista manteve-se em posição ereta, levemente 

inclinada para frente, numa postura corporal de total entrega, total atenção. Bastante reflexivo, 

procurava assimilar a pergunta e elaborar o pensamento antes de pronunciar a resposta. Ainda 

assim, como se o pensamento fosse muito veloz, a fala por várias vezes saiu embolada e fez-

se necessário o recurso a uma intensa gesticulação e a constantes movimentos de correção das 

frases, numa evidente tentativa de buscar a melhor forma para explicar os fatos e suas ideias.  

Filho único, LG reside com os pais na cidade de Santos, em local, porém, um pouco distante 

do bairro onde se situa a escola Delta. Utiliza o transporte coletivo para chegar à escola desde 

o nono ano, ou seja, desde os 13 anos, aproximadamente (“Então todo dia eu tenho que fazer 

uma jornada grande de ônibus, mas vale a pena.”). Todos os primos são bem mais velhos, 

tendo sido, por muito tempo, a única criança da família. Sua criação e educação contou com o 

auxílio de uma tia materna, forte referência para LG (“Ela é uma pessoa maravilhosa. 

Quando a gente começa a conversar, acho que a gente pode passar horas”). 

O pai, trabalhador das Docas (LG não soube especificar a função: “Ele é... [pausa] Aí... Agora 

me foge o nome. Técnico de... (pausa longa) Ai, ele disse outro dia...”), nascido na cidade da 

escola pesquisada, tem 53 anos e cursou o ensino superior, formando-se em Administração 

numa Instituição privada da própria cidade. Tem duas “meias-irmãs” por parte de pai que 

moram em São Paulo, com quem LG convive pouco, restringindo-se mais a datas festivas. 

Não tem sobrinhos. Seus pais são falecidos. 

A mãe, funcionária administrativa de uma Instituição de Ensino privada e de grande porte, 

tem também 53 anos, nasceu na cidade de Santos e formou-se em Administração, juntamente 

com o pai (“Os dois fizeram até juntos, foi lá que eles se conheceram”). No ensino médio 

cursou a escola Normal, mas exerceu função docente apenas por um ano, decidindo mudar de 

área. Teve LG aos 36 anos. Tem duas irmãs mais velhas, professoras que seguiram carreira no 
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magistério público, e um irmão que também trabalha nas Docas (e LG também não sabe a 

função). Tem um sobrinho engenheiro, dois médicos, um veterinário e uma que está cursando 

a faculdade. Seus pais são falecidos. 

Uma dessas tias professoras foi a “segunda mãe” de LG. Durante sua infância foi ela quem 

cuidou dele, uma vez que os pais do menino trabalhavam fora o dia todo. No contraturno, 

ensinava-o e auxiliava-o nas lições, tendo sido, inclusive, sua alfabetizadora. Na época já era 

aposentada (“Às vezes as pessoas perguntavam se ela não era minha vó. No momento, na 

época, era comum os avós levarem pra escola”), tinha o marido, os filhos crescidos e ainda 

não tinha netos, podendo dedicar-se à tarefa de cuidar de LG, que era deixado em sua casa de 

manhã bem cedo e apanhado pelos pais no início da noite. Lia regularmente para o sobrinho e 

estimulava-o a aprender e adquirir novos conhecimentos. LG não soube precisar, mas parece 

que esta tia cursou o ensino superior na área de educação especial. Passou em concurso para 

Direção, mas não quis deixar a sala de aula, sua grande paixão. Quis também cursar Letras, 

mas não pôde, em função de seu contexto familiar. Atualmente tem 68 anos, um filho 

engenheiro, e se dedica aos netos. 

O jovem cresceu num ambiente de estímulo à leitura. Um dos programas prediletos da família 

era e ainda é frequentar livrarias, foco de um passeio ao shopping, ou a São Paulo, por 

exemplo. Leu o primeiro Harry Potter aos seis anos de idade. Desenvolveu também um gosto 

específico por música popular brasileira, citando que os pais ouviam muito Djavan, Marisa 

Monte e, a tia, Elis Regina. Contou um episódio vivenciado na escola, onde, por volta dos 

quatro anos, foi visto, por uma professora de outra turma, declamando, de cor, uma poesia da 

obra Primo Basílio, contida na música Amor I Love You, de Marisa Monte. Foi levado por 

esta professora para declamar na classe dela e, segundo LG, a partir daí criou-se um forte 

vínculo entre ele e essa professora, que lecionou para ele no ano seguinte. 

O cinema é também uma de suas paixões; foi levado a primeira vez aos dois anos e, hoje, 

gosta de todo tipo de filme, inclusive documentários (“É, é, qualquer tipo, filme é minha 

praia, eu adoro”). Atualmente frequenta com a mãe e as tias um cinema de arte instalado na 

praia da cidade, porque “passa vários clássicos, ou Cult lá”. Gosta de teatro, sendo que não foi 

um programa muito frequente na infância. Diferente dos pais, que também gostam de teatro, 

desenvolveu uma predileção por musicais, tendo assistido a duas grandes montagens em São 

Paulo, com os tios; relata que um de seus projetos de vida é assistir aos musicais da 

Broadway. Visitou museus, exposições e estações científicas em São Paulo, tanto em 

companhia da família, como da escola. 

Até os dez, onze anos aprendeu flauta e praticou natação. Depois, pedalou com o pai durante 

um período de tempo. De lá para cá não fez mais atividades físicas e afirma culpar-se por isso. 

Embora tenha sido criado em cidade praiana, a praia não faz parte de sua rotina, sendo que a 

frequentava somente na infância, quando um tio o levava. A televisão ocupou lugar de 

destaque na rotina diária ao longo da infância; assistia a desenhos “clássicos” como Dexter, 

Bob Esponja, A vaca e o frango que, segundo ele, chamavam atenção por serem coloridos.  

O computador entrou tarde na vida de LG. Seus amigos já se falavam por MSN e ele ainda 

estava “por fora de tudo isso”. No videogame foi iniciado mais cedo, pelo pai, que tinha um 
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daqueles “antigões” e gostava de jogar com ele. Depois passou a comprar jogos do Harry 

Potter e jogar no computador. Hoje em dia, LG diz que o uso do computador está restrito a, 

aproximadamente, duas horas por dia, com a finalidade de resolver tarefas e trabalhos 

escolares, se comunicar em redes sociais, acessar jogos da internet (bem pouco, segundo ele), 

baixar músicas e filmes clássicos (“Ai final de semana, às vezes eu já tô até cansado de usar, 

porque eu tenho que usar a semana toda. Então, eu prefiro assistir um filme, descansar 

mesmo, assistir tevê. (pausa) A tevê que hoje em dia é uma coisa que eu não assisto muito”). 

A família sempre morou em apartamento e no mesmo endereço e, embora LG tivesse amigos 

no seu prédio e no de sua tia, além dos da escola, é claro, nunca houve uma convivência mais 

estreita, como, por exemplo, dormir na casa de colegas e vice-versa. Também não conviveu 

com crianças de famílias amigas; não há adulto-referência fora do âmbito familiar, ficando o 

processo de crescimento e educação bem restrito ao núcleo mãe-pai-tia. Nos finais de semana 

os pais sempre procuraram propiciar atividades lúdicas e culturais; levavam LG a parques da 

região, ao clube (dois clubes populares foram citados; são, na verdade, clubes de serviços e 

lazer ligados a categorias profissionais), proporcionando, de certa forma, o convívio com 

outras crianças e uma ampliação do universo social e cultural (“Eu lembro que quando eu 

tinha assim, da primeira à quarta série, eles sempre procuravam fazer bastante atividade 

diferenciada comigo”).  

Não costumavam viajar muito. Apenas para cidades próximas, da região e, com mais 

frequência, a Poços de Caldas. Citou as viagens que a família fez para irem às formaturas dos 

primos, como oportunidade para conhecer o Rio de Janeiro e São José dos Campos. 

Recentemente viajou em excursão com outros jovens para a Disney, o que classificou como 

um sonho, um projeto que alimentava e que se realizou. Na oportunidade pôde exercitar o seu 

Inglês (“É, conheci até uma família do, de Louisiana, que eu falo até hoje”), língua da qual 

gosta muito e a qual aprende, há alguns anos, na Cultura Inglesa.  

LG e seus pais são católicos praticantes, sendo que a mãe é mais assídua na frequência às 

missas. No dia 28 de cada mês, pai, mãe e filho vão à igreja São Judas Tadeu, porque foi o dia 

que LG nasceu e sua mãe pediu proteção para ele ao santo. O jovem não participa de grupo de 

jovens na igreja, por uma questão de falta de tempo, mesmo motivo pelo qual não realiza 

atividades físicas ou quaisquer outras além da escola e do Inglês que, segundo ele, exigem 

toda a sua dedicação (“...eu faço muitas atividades, assim, não muitas atividades, mas eu faço 

bastante daquela atividade... gosto, assim, de fazer completo, né!?”). 

Nos finais de semana não costuma ir a baladas; afirma gostar muito de festas, por ser 

expansivo, mas nem ele, nem seu atual círculo de amigos, gostam de ir a baladas sem ter um 

motivo específico como aniversários ou shows. Não foi um hábito que criou também porque 

considera que seria um fator de preocupação para sua mãe. Recentemente foi a um grande 

show em São Paulo, o primeiro dessa magnitude em sua vida. Fretou uma van com os amigos 

“pra tranquilizar um pouco mais os pais”.  

O padrão de consumo da família corresponde ao da classe média. Têm casa própria, carro 

(“...estávamos pensando em trocar, mas não sei ainda”), eletroeletrônicos. Costumam 

almoçar fora e passear em shoppings, sendo que aí o consumo se dirige mais a livros, DVDs, 
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CDs e roupas, não necessariamente “de marca”. Sem funcionária para os serviços domésticos, 

mãe, pai e filho se dividem nas tarefas (“Ah, eu ajudo, lavo louça, eu penduro minhas 

próprias roupas... Eu ajudo assim quando tem... Limpeza do meu quarto...”). LG nunca foi 

cobrado pelos pais, mas como é organizado, acha natural contribuir na limpeza e organização 

da casa. 

LG iniciou sua vida escolar aos dois anos e meio, num núcleo de recreação infantil privado, 

próximo à sua residência. Foi alfabetizado pela tia “um ano antes do pré”, que o ensinava e 

auxiliava nas lições, proporcionando a LG uma espécie de escola em período integral. Na 

primeira série (atual 2º ano) foi para outra escola privada, também próxima à sua residência, e 

lá permaneceu até a 6ª série (atual 7º ano). Na 7ª série (atual 8º ano) transferiu-se para a escola 

que atua sob a mesma insígnia da escola Delta. 

LG sempre gostou de ir à escola, desde o “comecinho”. Em seu primeiro dia, deu a mão para 

a professora e entrou sem olhar para trás (“Ela me chamou: “filho”, eu olhei pra trás, dei 

tchau e fui”). Dessa época, lembra que gostou quando começaram as atividades de ensino 

mais dirigidas, quando já não era só brincadeira. Gostava de ler os livrinhos, o que fazia com 

desenvoltura por ter sido alfabetizado bem cedo. De mais marcante nesse período da educação 

infantil, vivenciou a situação da poesia e o consequente vínculo com a professora que o 

valorizou, já mencionada anteriormente. 

De 1ª a 4ª série, LG ia para a escola com a mesma alegria, mas passou a não gostar muito de 

Matemática, intensificando a sua preferência por Português. Essa “dificuldade” com a 

Matemática nunca foi, porém, um fator que o desanimasse de ir à escola; pelo contrário, isso o 

“impelia a sempre tentar mais”. A maneira com a tia conduzira as situações de aprendizagem 

interferiu sobremaneira na forma de LG se relacionar com o conhecimento e no 

desenvolvimento do seu gosto pelo estudo (“Sempre que eu tinha alguma dificuldade, minha 

tia me ensinava então eu aprendi sempre a ver as coisas como oportunidade, né, pra 

aprender”). A escola frequentada pelo aluno neste período foi por ele avaliada como muito 

satisfatória, pois trabalhava diversas atividades, indo muito além do conteúdo de classe 

(“...todo dia quando nós chegávamos tinha uma roda, tinha assim..., um momento mesmo de 

confraternização com os outros alunos, então acho que isso era bem interessante.”). LG 

demonstra, entretanto, que não teve vínculos tão marcantes como os que vivenciou na 

educação infantil, no que tange a relação professor-aluno. Embora fosse considerado pelos 

colegas como um bom aluno, tornando-se referência entre eles, acredita que seu envolvimento 

não foi tão intenso. O único destaque fica para uma professora da terceira série que falava que 

ele era muito estudioso, e com quem ele se dava muito bem; e uma professora da segunda 

série que ficou na escola por menos de um ano, estimulando-o bastante, mais uma vez na área 

de Português e com quem intensificou os laços devido à leitura que ambos faziam, na época, 

dos livros de Harry Potter. 

De 5ª a 8ª série o entusiasmo continuou o mesmo, mas sua resistência com relação à 

Matemática se consolidou, assim como sua predileção por Português. Acredita que, no seu 

caso, a ação dos professores teve influência na construção desta “facilidade” ou “interesse” 

por determinadas matérias. Atribui também aos diferentes momentos vivenciados no percurso 
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escolar e às particularidades das matérias em cada fase. Como exemplo cita que o próprio 

período da alfabetização, pelo estímulo que dá à leitura e por proporcionar a descoberta de um 

mundo novo, acaba por direcionar o interesse para a Língua; e que o conteúdo de base da 

Matemática é reforçado de tal maneira na 1ª a 4ª série, que acaba muitas vezes por se tornar 

repetitivo, maçante e cansativo (embora ele ressalte que compreende a necessidade disso 

ocorrer dessa forma).  

O ingresso na 5ª série não causou perturbação em LG, que continuou estimulado pelos 

estudos e se destacando como um bom aluno. Na 6ª série, entretanto, várias mudanças foram 

notadas por LG, não especificamente em relação a ele, mas em relação a todos (“Então 

começaram a ter aqueles grupinhos..., então falava muito..., atrapalhava meio que o 

desempenho da classe”.). No primeiro bimestre do referido ano, a professora de Biologia, 

amiga da tia de LG, de quem ele gostava muito, teve que se afastar do trabalho para dar 

assistência ao marido que teve um AVC, sendo substituída por outra profissional. Segundo o 

aluno, o resultado dessas mudanças (“um baque”) foi um desempenho abaixo da média em 

Biologia ao final do trimestre que o levou a se submeter ao processo de recuperação. Sua 

primeira e única recuperação. Esse episódio, segundo o jovem, trouxe algumas importantes 

lições: LG não sabia tudo o que pensava saber e não estava sempre certo no que pensava 

(“Me tornou um pouco mais cauteloso”); seus pais, ao contrário do que ele imaginara, 

reagiram bem à notícia. Chega à conclusão de que, na verdade, ele mesmo se impõe a 

exigência de continuar sendo sempre o melhor aluno, talvez porque tenha recebido um amplo 

reforço nesse sentido por parte de todos à sua volta. 

 No ano seguinte, LG decidiu, então, mudar de escola. Sabia que cedo ou tarde teria que fazê-

lo porque a escola que frequentava não tinha o ensino médio. Entrou em contato com a escola 

atual por meio de um estande numa feira do livro que visitara com seu pai no centro de 

convenções da cidade. Isso, associado ao fato de que dois primos seus tinham estudado nesta 

escola, foram os elementos responsáveis pela escolha (“É, foi até curioso, porque quando eu 

era menor a minha tia sempre me dizia que eu ia estudar no Delta quando eu fosse mais 

velho. Porque o meu primo estudou lá, o meu primo, filho dessa tia, o mais velho, e o mais 

velho também da minha outra tia”). No início da nova escola LG sentiu as dificuldades 

normais de adaptação a um novo contexto, mas no que tange às disciplinas escolares, aos 

conteúdos, afirma que teve grande facilidade e um enorme avanço, sobretudo na área de 

exatas, pela qual não tinha tanta afinidade (“Então acho que foi uma mudança bem-vinda”). 

Esse maior estímulo pela Matemática teve uma motivação incomum. Logo no primeiro ano 

em que entrou na escola LG passou por sucessivas trocas (três no ano) de professoras de 

Matemática. O que poderia ter sido uma experiência muito negativa serviu de estímulo para 

que fosse superada uma antiga dificuldade, uma vez que, com as lacunas deixadas no 

desenvolvimento do conteúdo, LG teve que se empenhar em buscar sozinho o aprendizado. 

Aproveitou a mudança de escola e o próprio conteúdo da Matemática naquele ano (segundo 

ele bem mais interessante por trabalhar com incógnitas e, portanto, ser mais lúdico), para 

deixar seu desempenho na área tão bom quanto nas demais.  

LG chegou ao ensino médio mais estimulado do que nunca; pronto para adquirir novos 

conhecimentos. Acredita que a escola “é um lugar onde você nunca vai sair a mesma pessoa. 
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Você entra e você sai, todo dia você sai uma pessoa diferente, porque você aprende a ver as 

coisas de um modo diferente”. Isso, na visão de LG, é um papel cumprido pela instituição 

escolar para todos os alunos. Acha mesmo que é impossível a pessoa entrar numa sala de aula 

e sair sem, pelo menos, adquirir uma coisa nova; mesmo que a pessoa não perceba, isso de 

alguma forma acontece. 

O jovem apresenta grande satisfação com o trabalho desenvolvido pela escola pesquisada. 

Embora nunca tenha utilizado do mecanismo, aprova a iniciativa da escola de manter os 

portões abertos, pois entende que isso propicia a liberdade, fundamental para o 

amadurecimento dos alunos (“...a partir dessas mudanças que a gente vai percebendo que a 

gente tá crescendo, e que agora as nossas responsabilidades e prioridades são outras, 

então...”). Aprova, na mesma medida, a proposta das disciplinas optativas que permitem ao 

aluno exercitar o processo de escolha; além de atender aos mais variados interesses, já prepara 

o aluno para a área de sua preferência (“Eu acho que já é um pouco de encaminhamento, eu 

acho que é bem legal”). Já cursou optativa de Teatro, Dança de Salão, e duas relacionadas à 

Química. 

LG gosta de absolutamente todas as matérias. Atualmente, de forma surpreendente, dado o 

seu histórico, sua disciplina predileta é Matemática. Pretende, inclusive, fazer faculdade de 

Engenharia (“Ano que vem eu vou tentar, é... tentar no ITA, ano que vem, e se eu conseguir, 

eu vou entrar na área espacial”) porque tem absoluta convicção de que sua facilidade em 

Matemática vai lhe garantir prazer no exercício da profissão. Mas não descarta nenhuma 

possibilidade e não impõe restrição a qualquer tipo de conteúdo desenvolvido no ensino 

médio (“Eu acho que nada é dispensável. Tudo você pode usar um dia, mesmo que não use é 

muito útil. Assim..., você saber..., você conhecer as coisas, o mundo em que você vive, 

então...”). Aprecia desde os infinitos detalhamentos da Biologia até as profundas reflexões 

empreendidas na Filosofia e lamenta que nem todos os alunos percebam o quanto esta 

disciplina e a Sociologia, assim como as demais ciências, são importantes “para entender 

outros contextos”. Entretanto, admite que haja excesso de conteúdo no ensino médio, 

atribuindo isso a uma falha na distribuição dos conteúdos ao longo de toda a educação básica. 

Acredita que alguns deles já deveriam ser puxados para o ensino fundamental, respondendo, 

inclusive, a demandas dos próprios alunos que por vezes querem saber mais e recebem como 

resposta do professor: “ah, isso você só vai ver no ensino médio”. 

Considera-se um aluno interessado e participativo. Afirma que o ambiente desta escola é 

muito propício à participação, sobretudo devido à postura dos professores que permitem uma 

relação aberta (“Aqui nunca me senti inferiorizado por algum professor ou distante, sempre 

foi uma relação de igual pra igual”). Exceção a um professor atual e a uma professora do 

ensino fundamental que mantêm certo distanciamento para demarcar sua autoridade em sala 

de aula, mas que para LG não interfere em nada, porque esse tipo de professor sempre 

reconhece o bom aluno e se aproxima de alguma forma; o que, aliás, parece ter um gostinho 

especial (“só que com alunos assim que são interessados, eles veem, e são amigos, sabe? Eles 

demonstram... Ah, dão uma piscadinhas às vezes. É muito legal. Eu adoro!”). A nota, o 

resultado é também motriz para LG, que procura sempre atingir o seu máximo rendimento e, 

assim, alcançar, além do saber, o almejado reconhecimento.  
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Na visão do jovem, o sistema de notas, provas, controle faz-se ainda necessário porque a 

escola não conta só com alunos interessados, que realmente estudem pelo simples prazer de 

aprender mais. Além disso, a instituição de um “ensino livre”, no qual professores e alunos 

decidiriam o que e como aprender, esbarraria nos concursos vestibulares e nos padrões 

“instituídos pelo governo”. O desinteresse de grande parte dos alunos, segundo LG, “não tem 

nada a ver com a classe social ou de onde a pessoa vem” (“Eu acho que existem pessoas tanto 

nas escolas públicas que podem ser ótimos alunos, quanto péssimos alunos, quanto nas 

escolas particulares, de alto nível, sabe?”) e nem está diretamente relacionado à família; 

estaria sim associado a uma questão social mais ampla, de valorização do pouco esforço e do 

alcance imediato do sucesso. Haveria uma supervalorização do mais esperto e do malandro, o 

que refletiria na postura dos estudantes; e isso, segundo ele, não é recente, mas algo que já 

vem acontecendo há algum tempo. O núcleo familiar, segundo o jovem, interfere da seguinte 

maneira: para as pessoas de “classe mais baixa” talvez a escola não seja tão útil, porque 

estudar não irá garantir o sucesso almejado; para os alunos “de mais posses ou melhores 

condições”, estudar é um esforço inútil uma vez que o seu sucesso já está garantido (“Eu não 

preciso, eu já estou, onde eu quero estar”). 

Para LG, a instituição escolar (pelo menos as que ele frequentou, ressalta) vem se esmerando 

para atrair a atenção dos menos interessados. Segundo ele, há muito mais conhecimento sobre 

os “modos de aprendizagem”, o que leva as escolas a lançarem mão de novas linguagens, 

mídias, tecnologia, métodos realmente alternativos (“Hoje em dia, são poucas aquelas 

escolas que ainda continuam com aquele esquema de ‘ah, eu vou passar o conteúdo na lousa 

e’...”). Ressalta iniciativas da escola pesquisada como a biblioteca e as aulas no laboratório, 

como importante suporte para o aluno buscar a melhor forma de aprender. 

 

O que se destaca em LG:  

Salta aos olhos na trajetória do jovem LG a incessante busca pelo reconhecimento por 

parte do mundo adulto. Primariamente, o reconhecimento dos pais e da tia materna que 

exerceu forte influência em sua educação; secundariamente, a aprovação dos professores que 

fizeram parte de sua trajetória escolar. Fica evidente, também, a importância dessa tia, 

professora por formação e profissão, na constituição de uma relação pacificada com as 

propostas escolares, uma relação que extrapola a mera adesão, que se funda no prazer. Trata-

se de um gosto pelo conhecimento e por todas as descobertas e desafios associados a essa 

relação cognitiva com o mundo, estimulada pela família no processo de socialização primária 

a partir de um intenso investimento em livros e cultura de uma maneira geral. Ou seja, a 

aquisição cultural e os ganhos daí advindos foram o centro do processo educativo.  

Mais tarde (mas cedo, porém!), essa relação se transfere para a escola, instituição que, 

por princípio, reúne e representa os mesmo valores. A escola é apresentada a LG não como 

um mal necessário, mas como uma aliada em seu processo formativo. A disposição cognitiva 
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inculcada desde cedo pela família permite a LG, por exemplo, operar analiticamente a 

respeito da própria escola. Isso fica evidente quando o jovem, em seus depoimentos, consegue 

sair da posição de aluno e olhar para o trabalho pedagógico empreendido pela escola, 

descrevendo-o e analisando-o criticamente, com um distanciamento esperado apenas daqueles 

que a tomam como objeto de estudo. Além disso, as ações da escola são sempre justificáveis 

para LG quando é instigado a tecer suas críticas, o que denota, não somente confiança e 

aprovação incondicionais acerca do trabalho por ela desenvolvido, mas um profundo 

reconhecimento de sua importância, uma disposição valorativa com relação à escola, que é 

parte importante de seu jogo. O encantamento de LG com a escola chega a ter 

desdobramentos éticos e se expressa na convicção de que a escola pode tornar os seres 

humanos melhores, pode sempre transformar positivamente as pessoas. Este olhar sobre o 

conhecimento e sobre a escola foi nitidamente implantado pela família e, obviamente, 

reforçado pela própria escola. Na contrapartida, LG espera da escola o reconhecimento que 

lhe é devido. Sua movimentação no espaço é toda no sentido de alçar uma posição de 

vantagem/destaque no jogo escolar, condição fundamental para garantir a chave de acesso aos 

jogos sociais mais amplos, o que passa pela entrada na universidade como única via para 

alcançar uma carreira que lhe garanta estabilidade (dada a condição de empregados 

assalariados de seus pais). Na família, a busca por esse reconhecimento escolar é estimulada e 

define também ali sua posição de filho/sobrinho.  

Toda a energia de LG é direcionada para cumprir com esse propósito, o que o impede 

de realizar outras atividades além das escolares. A participação nas disciplinas optativas 

ofertadas pela escola Delta fora do período escolar (ocupando, portanto, um tempo extra) 

acontece na medida em que venham a completar este projeto de formação desenhado por LG 

e logo são abandonadas caso venham a interferir nas atividades de estudo que refletem 

diretamente no desempenho escolar, quais sejam: tarefas, trabalhos e revisão de conteúdos 

para as provas. O mesmo se dá com as atividades de lazer. 

Em suma, LG é completamente focado nos estudos. Se no passado realizou diversas 

atividades esportivas e de lazer, hoje suas apostas são todas na escola. 

 

O JOVEM P 

P, jovem de 16 anos que cursa o 2ª ano da escola Delta, recebeu o convite para a entrevista 

esboçando um meio sorriso e demonstrando-se um pouco surpreso. O rapaz - de poucas 

palavras, gestos contidos e evidente timidez – respondeu às perguntas de forma bastante 

tranquila, entremeando longos períodos de silêncio com uma fala pouco fluente. 
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P reside com os pais e uma irmã de treze anos de idade, em apartamento próprio, localizado 

no mesmo bairro da escola Delta. 

O pai, engenheiro eletricista, é, atualmente, “diretor geral de uma empresa que trabalha com 

automação industrial”. Tem aproximadamente 43 anos (P não soube precisar) e é nascido em 

Santos. Trabalhou por um período de seis anos na Europa, o que levou a família (esposa, P 

com dois anos de idade e a irmã com oito meses) a morar na Inglaterra e na Alemanha. Tem 

os pais vivos, residentes em Santos, ambos formados em Direito e já aposentados, sendo que 

o pai ainda permanece na ativa, embora com carga horária reduzida. Tem apenas um irmão, 

que P ressalta ser adotivo, com “trinta e oito ou quarenta anos” e que concluiu apenas o 

ensino médio (“...assim, sempre foi meio perturbado em alguns sentidos”). Atualmente, este 

irmão vende artesanatos em feiras da cidade. 

A mãe, bacharel em Direito, não exerce a profissão, dedicando-se somente ao lar. Nascida em 

Santos, tem quarenta e sete anos e é a única sobrevivente do núcleo familiar de origem: a mãe 

faleceu de câncer, um dos irmãos suicidou-se três anos depois, segundo P, em decorrência de 

tal fato; o pai faleceu logo após, devido a sequelas de um acidente sofrido trinta anos antes, e, 

por fim, o outro irmão faleceu vítima de problemas cardíacos. As relações com a família já 

eram meio estremecidas (“… Sempre teve algumas brigas na família da minha mãe”) e 

quando se iniciava uma aproximação vieram as mortes dos dois irmãos. Hoje, ela mantém 

algum grau de convivência com uma cunhada, dona de uma papelaria deixada pelo marido, e 

duas sobrinhas, filhas desse casal. Quando morou na Inglaterra frequentou e concluiu um 

curso de inglês para estrangeiros. 

A irmã de P não foi muito citada na entrevista, tampouco outros adultos apareceram como 

referências significativas para P. Apenas a mãe de um amigo, advogada, a qual teria sido, 

inclusive, a responsável pela indicação da escola Delta para o jovem prosseguir os estudos no 

ensino médio.  

No dia a dia, P descreve uma rotina que inclui, além da escola, preparo físico com um 

personal trainner três vezes por semana, terapia com a psicóloga toda terça-feira, aula de 

dança de salão uma vez por semana e frequência ao Grupo Demolay todos os sábados. P já 

concluiu a escola de inglês, uma vez que, por ter sido alfabetizado na Inglaterra, avançou 

vários níveis, obtendo mais rapidamente a certificação. No cotidiano da casa, P relata o uso do 

computador e da TV por todos os membros da família (“Então, a gente não tem meio que um 

horário determinado assim pra horário de família... quando ele [o pai] chega vai, 

normalmente a gente vê tevê junto, fica conversando”) e saídas para almoçar nos finais de 

semana. P ressalta seu interesse por vídeo game e jogos em geral.   

A rotina da família inclui, ainda, algumas viagens, embora tenham sido mais frequentes 

quando moravam na Europa, onde P viveu dos dois aos seis anos de idade (“Então, a gente 

viajava bastante, e a baixo custo pra vários países, Portugal esse tipo de coisa.”). O jovem 

afirma gostar muito de viajar e acredita que o que mais o seduz nas viagens é a oportunidade 

de conhecer coisas novas (“Mas, [pausa] acho que o que eu mais gosto mesmo em viajar é, 

acho que é a parte de eu conhecer um lugar novo assim… Diferente”). Aprecia também 

discutir política com seu pai, nas ocasiões em que saem juntos. P gosta bastante de música, 
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mas não curte baladas, devido ao excesso de gente e da música eletrônica. Sua predileção é 

pelo “rock and roll”, sendo que acaba de formar uma banda com os amigos, na qual toca 

guitarra (“Eu aprendi. Meu pai começou me ensinando, porque ele toca guitarra também. E 

depois eu entrei numa escola de música, e fiquei uns dois anos e sai.”).  

Como lazer, P gosta de sair com os amigos para restaurantes, cinema, ou marcar um churrasco 

e jogar videogame com eles. No cinema, prefere assistir a filmes de aventura e, mais 

recentemente, também de terror, mas afirma não ser um cinéfilo: apenas frequenta o cinema 

por diversão. No futebol, confessa não jogar muito bem, mas aceita o convite dos colegas e 

procura ficar no gol para não comprometer demais a equipe. Quando mais novo, frequentava 

um clube social de elite da cidade, do qual a família era sócia, sobretudo porque sua irmã ali 

praticava patinação. Nos finais de semana, almoçavam e curtiam a piscina neste clube, mas, 

aos poucos foram deixando de frequentá-lo.  

O jovem cresceu num ambiente de estímulo à leitura, sendo a mãe destacada por ele como 

uma leitora voraz. Mas P admite que só lê aquilo que lhe interessa efetivamente, como 

revistas voltadas às questões científicas (“De tecnologia assim vai, curiosidades”) e, 

atualmente, textos que tratam de política, filosofia, sociologia. A literatura clássica exigida 

pelo colégio e pelos vestibulares ainda não foi visitada por P, sendo que o jovem lançou mão 

dos resumos, aulas, videoaulas online para ter acesso aos conteúdos e obter o desempenho 

necessário nas avaliações (“Eu acho que esses livros são muito (pausa) maçantes assim, são 

de progressão muito lenta. Então, assim, não consegue prender a minha atenção. Acho que 

fica meio tedioso.”). Não chegou nem a ler a coleção Harry Potter, muito comum para esta 

geração (“...a minha mãe leu todos, mas eu não.”); tampouco outras populares como as sagas 

Senhor dos Anéis e Crepúsculo. P afirma que está à procura de alguma literatura que o 

agrade, mas ressalta que lerá os clássicos antes de prestar o vestibular (“É assim, eu vou ler, 

né? Pro vestibular, até o final do ano que vem.”). 

O consumo da família se dirige para itens como alimentação, eletrodomésticos, eletrônicos, 

lazer, moradia (incluindo reforma e decoração) e vestuário. P relata que sua mãe e sua irmã 

gostam de adquirir mais roupas do que ele e seu pai, que elas apreciam marcas específicas, 

mas que não chega a ser um consumo excessivo, em sua visão.  

A família não segue ou pratica formalmente alguma religião em especial. O pai é “batizado 

católico” e a mãe é “espírita Kardecista” (“E os dois eles meio que tipo pegam um pouco de 

cada religião e põem em prática na vida...Não tem nada definido.”). P encontrou, entretanto, 

no Grupo Demolay, braço jovem da Loja Maçônica que abarca participantes do sexo 

masculino entre doze e vinte e um anos, uma referência importante para sua formação 

(“Porque além da filantropia que a gente pratica, a gente, é, trabalha bastante a parte da... 

(pausa) É, da liderança, da convivência em grupo...De coordenar tarefas em grupo assim. E 

acho que isso é importante pro futuro, né? Pra arrumar um futuro emprego por exemplo. 

E...é indispensável.”). O jovem foi apresentado ao grupo Demolay por seu pai, que é maçom. 

P iniciou sua vida escolar na Inglaterra e na Alemanha, onde cursou a então pré-escola. O 

princípio do processo de alfabetização deu-se, portanto, em língua inglesa, numa escola 

convencional da Inglaterra. Das vagas lembranças desse período, cita que, excetuando a roupa 
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mais social utilizada como uniforme (tradição local), o ambiente escolar era bem descontraído 

e até liberal. Mas somente da escola da Alemanha vem uma lembrança mais clara da fase de 

alfabetização (“Eu lembro de na escola fazer exercícios de aprender a escrever…”). Era uma 

escola para estrangeiros onde P convivia com crianças do Canadá, Japão, Oriente Médio etc., 

segundo ele, num ambiente alegre e que gostava bastante de frequentar. Apesar de se 

considerar muito introvertido, o jovem acredita que a experiência de morar no exterior o 

auxiliou positivamente no desenvolvimento da capacidade de se adaptar a novos grupos. O 

seu retorno ao Brasil e a entrada na nova escola não se configuraram, portanto, como um 

problema para P. 

A escola escolhida para o ingresso na primeira série ficava próxima ao local de moradia da 

família à época. Ali P permaneceu por dois anos, tendo cursado a primeira e a segunda série. 

O jovem apresenta boas lembranças da escola, principalmente da professora da primeira série, 

a quem ele se refere com carinho. Afirma não se recordar muito da parte acadêmica desse 

período, tendo sido mais marcantes as experiências de amizade vivenciadas (“Então, eu, o 

que eu me lembro lá é, sair com os meus amigos...”). Ainda assim, se lembra de ser um bom 

aluno e ressalta que, na verdade, sempre se saiu muito bem na escola (“... eu acho que eu 

sempre fui um bom aluno, nunca me dei mal. Sempre tive facilidade de aprender.”) e atribui 

tal fato a ter desenvolvido um gosto pelo estudo a partir da forma como sua mãe conduziu a 

questão escolar (“Eu acho que eu gosto disso [de saber das coisas]. Eu acho que eu fui… É, 

minha mãe sempre, sempre educou a gente assim, a tipo não odiar a escola, como o 

conhecimento sendo uma coisa boa; e realmente é”). 

Os motivos da mudança de escola não são muito claros para P, mas acredita que sua mãe 

estava insatisfeita com algumas propostas (“Por alguns problemas, indiferenças que minha 

mãe teve com a escola”).  P foi então transferido para outra escola, localizada num bairro bem 

mais afastado, e ali permaneceu até a oitava série (atual nono ano). As recordações desta 

escola são as melhores possíveis. P demonstra um verdadeiro encantamento ao se referir aos 

anos ali vividos (“Ah, lá é… é bem legal lá, eu gosto de lá. Às vezes ainda visito. É… Lá é 

meio que, bem familiar, assim. Relativamente pequeno, as classes com vinte pessoas no 

máximo. E você fica bem próximo dos professores, é…”). E mais uma vez o destaque vai para 

as amizades, citadas como muito especiais e duradouras (“A maioria dos meus amigos 

atualmente são da época do PP”). Segundo P, houve um estreitamento dos vínculos a ponto 

de até hoje as famílias se frequentarem e dos amigos dormirem uns nas casas dos outros, 

principalmente na sua, por ser a maior e poder acolher a todos. O ensino nesta escola, para P, 

forneceu uma boa base de conhecimentos e ele o classifica de “concreto” e também acha o 

sistema de trabalho bem parecido com a da escola atual, a Delta. 

Ao chegar à escola Delta, no primeiro ano do ensino médio, P não passou por qualquer 

estranhamento, adaptando-se facilmente (“Acho que desde o primeiro momento, não foi 

nenhum impacto grande.”). Avalia que a escola é melhor do que ele esperava e que tem se 

saído muito bem. Considera-se um aluno interessado porque procura participar das aulas 

(“Assim basicamente eu presto bastante atenção, mas eu participo assim, faço perguntas, 

eu… Observações, esse tipo de coisa.”) e afirma ter um ótimo relacionamento com os 

professores, principalmente porque não fica “desrespeitando ou fazendo bagunça na classe”.  
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Acredita ter um bom entrosamento com a classe, uma relação amistosa, mesmo com aqueles 

que não fazem diretamente parte de seu grupo mais restrito de amigos. O grupo de amigos 

mais próximo não é, de forma homogênea, focado nos estudos como P, mas isso não chega a 

ser um empecilho no aprofundamento e preservação da amizade. Este mesmo grupo de 

amigos também foi conhecer o Grupo Demolay a convite de P, mas não permaneceu, fato que 

não o desencorajou a perseverar em suas vontades e convicções. 

Sua avaliação sobre o trabalho da escola é muito positiva. Enaltece a iniciativa dos 

laboratórios, mas enfatiza que a estrutura não é o que tem peso relevante para ele, e sim a 

parte mais humana da escola. Aprova a questão dos portões abertos, embora afirme que para 

ele não fez nenhuma diferença; apoia e frequenta também as disciplinas optativas, sendo que 

atualmente cursa a de Magia da Química. Tanto a participação nesta optativa como a escolha 

do tema de seu projeto de pesquisa (“Foi sobre paralisia cerebral. Daí a gente deu um foco 

mais no aspecto da escola assim, na inclusão do aluno.”) revelam sua paixão por Ciências 

(“Sempre gostei mais de Ciências.”... “eu me lembro, assim, desde pequeno, de gostar dessa 

parte, assim..., interagir com animais, é, de ficar observando esse tipo de coisa.”) e sua 

inclinação a cursar Medicina no Ensino Superior. Como também tem se interessado por 

filosofia, política e sociologia (“E eu gosto bastante dessa parte da reflexão sobre o (pausa) 

sentido das coisas, assim.”), acredita que a Medicina, além de lhe permitir trabalhar com a 

pesquisa e a parte experimental, é a profissão que lhe permitirá fazer o bem e promover uma 

necessária transformação social. Ao final do terceiro ano pretende prestar os vestibulares da 

Usp, Unesp, Unifesp e Unicamp, mas não sabe qual delas escolheria para cursar. 

Questionado se sua dedicação aos estudos deve-se ao fato de realmente gostar do ato de 

conhecer, P afirma que é movido pelo interesse, que no seu caso está diretamente associado à 

afinidade que tem com o conteúdo trabalhado. Quando não tem essa afinidade, dedica-se por 

reconhecer a necessidade daquela matéria para sua formação e para ter boas notas no boletim, 

o que acaba por motivá-lo a sempre se superar. Ao ser instigado a criticar o currículo do 

ensino médio, P avalia que, de um modo geral, há uma falha no trato dos conteúdos que 

deveriam ser integrados (“Mas eu acho que o principal seria (pausa) focar na relação que as 

matérias têm entre si.” “... na verdade quando você vê, é tudo interligado...”) para fazerem 

mais sentido (“Acho que iria facilitar o estudo, e o aprendizado, é, mostrar essas relações pro 

aluno.”). 

P entende que o ensino médio foi importante para ele formar opinião, para ganhar consciência 

política, amadurecer no exercício da argumentação, ampliar a visão de mundo, enfim. Mas 

admite que esse é um trabalho específico desta escola e de algumas outras, e que deveria ser 

expandido para todas as demais instituições escolares. 

 

O que se destaca em P:  

 Esta restrita caracterização de P é proporcional ao seu diminuto depoimento que por 

sua vez é proporcional ao pequeno volume de informações possível de ser extraído de um 

jovem de poucas palavras e muitos silêncios. P aparenta ser um caso emblemático de busca de 
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superação da timidez. As práticas e preferências apresentadas por ele na situação de entrevista 

denotam um ritmo e uma velocidade que parecem contrastar com seu perfil. Talvez as 

atividades escolhidas por P (ou por seus pais?) na composição de sua vida diária sejam 

mesmo signatárias de uma tentativa constante de romper com a timidez e com posturas que 

lhe pareçam inadequadas ou impeditivas ao alcance de seus objetivos de vida, do presente 

(aceitação e reconhecimento pelo grupo de pares e pelo núcleo adulto de referência) e do 

futuro (“arrumar um bom emprego”). Nesse sentido, e com uma clara intenção de integração 

social, estariam justificadas as iniciativas de participar de um grupo, o Demolay, que valoriza 

e incentiva a liderança e o trabalho em equipe (soltando a “voz”), de aprender a tocar um 

instrumento musical e compor uma banda (expressando as emoções), de praticar atividades 

físicas (trabalhando sua relação com o próprio corpo), de fazer terapia (trabalhando sua 

autoimagem e sua autoestima) e de participar do futebol com os amigos ainda que se julgue 

sem habilidade para tal.  

Seja para enfrentar a timidez ou não, o fato é que, ao adotar tais práticas, P consegue 

transitar entre os grupos e, portanto, manter sua posição de “bom aluno” e, ainda assim, obter 

uma relação amistosa com o grupo de pares, geralmente classificado como desinteressado ou 

alheio. Cultivar práticas semelhantes às da preferência deste último grupo parece ser 

estratégico para que P se mantenha nessa posição privilegiada sem enfrentar grandes 

desconfortos, sobretudo porque seus amigos mais diretos, as amizades que traz desde a 

infância, parecem também guardar uma relação diferente da dele com o estudo.  

O que mantém o jovem lado a lado com os indicados como alunos interessados é a 

relação positiva que estabelece com o conhecimento e com a escola. Certamente pesa sobre P 

o investimento familiar na cultura e na educação escolar. Sua plena dedicação aos estudos se 

enraíza naquilo que ele denomina de “aprender a não odiar a escola”. A escola é uma aliada 

no processo de aquisição de conhecimento, que, por sua vez, está, para o jovem, 

intrinsecamente associado à ideia de dar um fim útil à existência, de fazer o bem, auxiliando 

na transformação da sociedade (expressão clara do conjunto de valores da família, reforçada 

pelo discurso escolar). 

Altamente intelectualizado, não aparentando grande dispêndio de esforço no processo 

de aprendizagem escolar, o jovem consegue conciliar bem suas várias frentes de ação. 

Importante sublinhar o quanto P demonstra-se aberto a novos conhecimentos, quando admite 

estar se interessando por disciplinas mais reflexivas (modificando, inclusive, suas preferências 

em matéria de leitura) e, também, a relativa autonomia com que administra os interesses 

pessoais e as obrigações escolares, expressa no fato de não ter se rendido (utilizando-se 
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inclusive ao subterfúgio dos resumos, atitude esperada da parte dos “maus alunos”!) a 

nenhuma das leituras dos clássicos exigidos pela escola em função dos vestibulares (apesar de 

confessar que terá que lê-los até o término do ensino médio). Relativa autonomia porque se a 

atitude de ler os resumos e não as fontes originais colocasse em risco sua nota, seu boletim 

(instrumento máximo de realização do prazer de estudar), ou seja, sua excelência escolar, P 

com certeza não a tomaria.  

 P deixa bem claro que, apesar de ter bom rendimento em todas as disciplinas 

escolares, cumprindo bem suas exigências, só se interessa pelas matérias com as quais tem 

algum grau de afinidade, no caso, preferencialmente, com aquelas ligadas às ciências. 

 

A JOVEM Ma 

Ma, jovem de 16 anos, é aluna do 2º ano da escola Delta. Quando convidada a participar da 

pesquisa demonstrou-se curiosa, intrigada mesmo, tanto com a indicação dos professores, 

quanto com os propósitos do estudo. Durante a sessão manteve-se muito tranquila, a princípio 

um tanto lacônica e emitindo respostas diretas e curtas. Depois passou a desenvolver mais as 

ideias, expressando-se de forma muito serena e amadurecida. 

Ma reside em Guarujá somente com a mãe, pois os pais são divorciados desde que ela tinha 

por volta de dois anos de idade (“Não foi um baque pra mim, porque ele não se distanciou, 

assim de uma vez, entendeu?”). Primeiro morou em São Paulo e, em torno dos seis anos, 

mudou-se para Guarujá, num apartamento cedido pelo pai. 

O pai, nascido no interior do estado de São Paulo, tem hoje aproximadamente 74 anos e três 

filhos de outro relacionamento, com os quais Ma não manteve quase nenhuma ligação (“Meu 

pai, ele tem mais três filhos fora do casamento.”). Reside em Santos, está casado, e visita Ma. 

pelo menos uma vez por semana, mantendo uma relação amistosa com a ex-esposa, mãe de 

Ma (“Ai fica eu, ele, minha mãe; a gente almoça, eles conversam. Porque eles também, eles 

tem um relacionamento bom.”). Formado em Direito, parece ter sido juiz e professor (“Eu 

não sei, eu nunca tive muita curiosidade de saber da vida dele, de se conhecer muito, essas 

coisas.”), sendo que atualmente encontra-se aposentado, embora ainda atue num escritório em 

São Paulo duas vezes por semana (“Ele é advogado aposentado, ele já foi juiz, se não me 

engano. E professor também.”). Seus pais já não se encontram vivos; Ma não chegou a 

conhecê-los. 

A mãe, nascida na Bahia, tem por volta de 47 anos e possui o ensino médio como nível de 

escolaridade. É e sempre foi dona de casa, possui vários irmãos (“Um monte! [risos]. Estão 

bem espalhados. Eu tenho a minha tia que mora em São Paulo; eu tenho uma tia que ainda 

mora na Bahia; tia em Brasília, Minas Gerais...”) e perdeu a mãe recentemente (“Eu vi ela 

poucas vezes quando eu era pequena”). A irmã que reside em São Paulo trabalha na casa de 

uma família (“Ela também, ela é dona-de-casa. E... Não na verdade ela trabalha na casa de 
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uma senhora. Ela cuida dessa senhora, cuida da filha, tudo mais.”) e possui três filhos, 

primos com quem Ma mantém relações mais próximas. Como atividades diárias faz 

caminhadas na praia, dedica-se aos afazeres da casa, faz compras, sendo, segundo Ma, 

bastante caseira (“Hum, ela passa o tempo ocupada arrumando a casa, né?  Que ocupa muito 

tempo”... “Enquanto ela puder ficar em casa, ela fica.”) 

Ma descreve uma rotina diária que se inicia às 5h30min (“Que eu gosto de me arrumar com 

calma [risos].”) para garantir a chegada cedo ao colégio. A mãe a acompanha até a barquinha 

e do ferry boat até a escola ela completa o caminho a pé. Depois da aula, volta de ônibus para 

casa. Às terças e quintas, esta rotina fica um pouco alterada em função do curso de inglês 

frequentado por Ma no próprio Guarujá. A jovem comenta que este é um dos poucos projetos 

com começo, meio e fim, ou seja, uma das únicas atividades extracurriculares que vai concluir 

(“É. [risos] Esse eu tive que ficar. [risos] Esse é o que mais pega mesmo, né? O que mais é 

cobrado, então...”), já que todas as demais que iniciou, não tiveram continuidade, dentre elas 

boxe e violão (“Sei lá, eu já fiz... Eu já fiz bastante coisa, mas foi por pouco tempo. Ai eu faço 

isso, canso, vou pra outra coisa.”).  De sexta-feira, costuma cursar as optativas oferecidas 

pelo colégio; no momento faz parte de Magia da Química, sendo que no ano anterior cursou a 

de Teatro. 

Todo o seu tempo livre, que não é muito porque o deslocamento até a escola leva bastante 

tempo, Ma gasta na Internet. Não costuma fazer uso das redes sociais (“Eu não sou muito de 

ficar em Msn, essas coisas. Ou Facebook. Eu nem tenho o Facebook. [risos]. Twitter eu não 

tenho também”.), apenas utiliza a Internet para ler coisas que gosta, pesquisar blogs, procurar 

bandas novas, ouvir e baixar música e se informar sobre filmes. O estudo não ocupa muito 

tempo de sua rotina, mas é a prioridade número um: faz as tarefas solicitadas e estuda para as 

provas um ou dois dias antes das provas, mas afirma que como tem facilidade tais atividades 

não são muito demoradas. 

Ma adora música e considera que seus pais tiveram influência nesse aspecto, pois colocaram 

música clássica para ela ouvir desde o nascimento até uns seis anos de idade. Ela acredita que 

isso, o fato de ouvir “coisas menos características de criança” interferiu nas escolhas menos 

comerciais que ela faz nesse quesito.  Seu estilo musical predileto é o rock (“Eu gosto muito 

de rock, mas assim eu gosto de rock de todas as épocas, desde os anos cinquenta. Desde 

[risos] Elvis Presley [risos].”). Esse assunto a aproxima bastante do professor V, que embora 

lecione Química, é músico e aficionado por rock, e oferece sempre uma optativa que visa 

discutir as décadas de 60 e 70, por meio de um estudo sobre o rock.  

Filmes são outra paixão e ela os assiste sempre que possível. Conhece diretores, lê críticas, 

seleciona os que mais interessam e os adquire para sua coleção (“Eu não gosto muito baixar 

filme [risos]. Eu gosto de ter o meu filme, comprar. O original.”). Na TV gosta de assistir 

apenas a programas de viagem (“Eu gosto muito do Discovery Travel and Living. Assisto 

direto. [risos] Eu gosto. É que eu não viajo muito. Porque a minha mãe não gosta muito de 

viajar. Então, não... Eu gosto de ver lugares novos assim por esse canal.”) e de competições 

como de culinária e design, mais para “passar o tempo”. Refere-se também aos Simpsons, 

como um programa divertido e ótimo para descontrair. Ressalta que nesses aspectos seu gosto 
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difere integralmente dos da mãe que aprecia “comédia romântica e aqueles dramalhões” e na 

TV assiste novela (“Ela gosta da parte comercial assim. Ela é bem diferente de mim. 

Então...”). 

A leitura é muito presente e algo prazeroso para Ma, que revela ter sido muito estimulada, 

neste aspecto, pelo pai. Suas preferências literárias passam por biografias (“Eu gosto de... 

muito de biografias. Eu li a biografia da Amy Winehouse. Que é uma artista que eu gosto. Eu 

tenho a biografia dos Beatles, da, da trajetória deles, eu gosto...”) e por toda a coleção do 

Harry Potter. Leu também os clássicos exigidos nos vestibulares e propostos pela escola até o 

momento, apesar de considerar que esta exigência roubou-lhe a possibilidade de escolher 

outros livros de sua preferência. Afirma que gostou mais de Dom Casmurro por ter sido 

“tratado de uma forma original”, de “um ponto de vista que é misterioso até hoje”.  

Da convivência com os pais, Ma relata que conversa bastante com a mãe devido ao fato de 

terem, praticamente, somente uma à outra, desde sempre. Auxilia, quando a mãe solicita, nas 

tarefas domésticas, mas sempre numa relação horizontal, sem cobranças ou imposições (“É 

uma coisa muito mais de cumplicidade que eu faço, do que obrigação, do que uma 

hierarquia. A gente não tem a hierarquia e nunca precisou disso, sabe? Então ela nunca 

precisou me mandar fazer as coisas, me dar bronca, essas coisas. A gente sempre conversou 

de igual pra igual.”). Com o pai, relata que, nos finais de semana, costumam almoçar juntos 

em casa ou frequentar o Shopping, em Santos, quando ele não quer ir até Guarujá por algum 

motivo. Menciona a visita a uma exposição em São Paulo com o pai, que ocorreu por 

iniciativa dela, sendo que todas as demais atividades culturais (Museu da Língua Portuguesa, 

do Ipiranga) Ma afirma ter realizado com a escola. Viagens também não foram e não são 

frequentes (lembra-se apenas de uma viagem à Bahia quando era bem pequena e uma ida a 

Serra Negra) o que, segundo Ma, se justifica pela pouca disposição da mãe em viajar e pela 

dificuldade em coordenar as agendas dos três. Mas ressalta que o pai viaja bastante com a 

atual esposa. E ressalta também que um de seus principais projetos de vida é viajar, conhecer 

culturas diferentes, “lugares exóticos”, além da Inglaterra, devido à forte influência da música 

britânica em sua formação. 

Não há relato de outros adultos como fortes referências; Ma convive com os pais dos amigos, 

estabelece diálogos, mas não estreita as relações. Seu círculo de amizades principal é 

composto por K e LG, colegas da classe atual, também entrevistados para esta pesquisa. Com 

eles, costuma sair nos finais de semana para ir ao cinema, cantar no karaokê, ou apenas 

conversar. Não frequenta e não gosta de baladas. Recorda-se de ter ido apenas uma vez, em 

função do aniversário de uma amiga, e afirma que não pretende voltar por não aprovar o 

ambiente. 

Ma, mãe e pai são evangélicos, porém percorreram trajetórias diferentes no que tange a esse 

assunto. Ela e a mãe, quando moravam em São Paulo frequentavam a igreja todos os 

domingos, juntamente com a família da tia materna, mas quando se mudaram para Guarujá 

abandonaram esta prática por não encontrarem nenhuma igreja em que se relacionassem tão 

bem. Já o pai foi batizado católico, mas nunca se envolveu muito com a prática religiosa, e, 

agora, com a idade, vem mudando sua conduta: batizou-se evangélico e frequenta 
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assiduamente uma igreja na cidade em que vive. Segundo Ma, a religião exerceu importante 

papel em sua educação, estabelecendo uma sólida base de valores responsável, inclusive, por 

ela ter se tornado uma boa aluna.  

Ma fez a educação infantil em São Paulo e acredita que tenha entrado “direto no jardim”, pois 

não tem memória escolar anterior a esse período. Dessa fase também não tem recordações 

significativas, a não ser do nome da escola, que ali fez balé até os seis anos de idade (“Mas ai 

depois, não levava jeito pra balé, parei de fazer balé.”) e que, por ser a que se destacava 

positivamente na aprendizagem da leitura, foi escolhida para ser “oradora” na formatura do 

pré. Na metade da primeira série entrou numa escola de Guarujá e ali cursou todo o ensino 

fundamental. Desse período destaca que sempre gostou de ir à escola, que era boa aluna e que 

até gostava de matemática, porque ainda não era muito complicado (“Agora tem tanta 

incógnita que eu me perco...”).  

Apesar de criticar a forma como uma professora de História conduzia as aulas, tornando-as 

enfadonhas (“...ela chapava a lousa de coisas, explicava... Então a gente passava metade da 

aula copiando as coisas no caderno, e metade ela explicando. Mas a gente já ficava tão 

cansado de copiar as coisas da primeira parte...que nem prestava atenção.”), afirma que sua 

preferência pela área de Humanas se consolidou nesse período. Sobretudo pelo reforço dado 

por uma professora de Português da sétima e oitava série que elogiava muito e incentivava sua 

escrita (“Ela falou que quando eu lançasse meu livro, ela ia comprar.”). Ressalta também 

que sempre foi a apresentadora das festas e eventos dos colégios (“Eu não sei, eu acho que eu 

não tenho, por exemplo, tanto medo de falar em público. É uma coisa que eu já nasci.”) e 

oradora de turma nas formaturas, além do pré, de quarta série e nono ano (“E minha mãe fica 

todo orgulhosa dessas coisas.”). Acredita que era escolhida por professores e alunos pelo fato 

de ter sido sempre uma aluna de alto desempenho e de não “bagunçar muito”. 

O relacionamento com os colegas de escola foi, segundo Ma, muito bom até o oitavo ano, 

quando uma alteração na configuração do grupo devido à entrada de pessoas novas, 

modificou o mapa das relações fazendo com que ela ficasse um tanto isolada. Mas o fato 

parece não ter incomodado muito já que a jovem afirma que não tem necessidade de ter muita 

gente em torno dela (“Se tiver pouca gente que vale a pena, então... tudo bem.”).  

A entrada de Ma na escola Delta ocorreu porque, não havendo oferta de ensino médio na 

escola que frequentava e, segundo ela, nenhuma escola “fosse forte o suficiente pra ensino 

médio” em Guarujá, restava a opção de vir para Santos. Como a amiga A viria para a escola 

Delta (“Eu não ia vim total estranha, né?”) e Ma ouviu dizer que era uma escola muito boa, 

prestou o concurso de bolsa de estudos e decidiu matricular-se. Considera que se adaptou bem 

ao colégio devido ao seu exitoso histórico escolar e afirma que quando tem alguma 

dificuldade no conteúdo recorre aos amigos K e LG (“Maiores amigos aqui dentro do 

colégio.”), que a auxiliam prontamente. A jovem se considera uma aluna interessada e de 

certa forma participativa (“...eu não converso, eu não fico distraída, eu presto atenção na 

aula o máximo que eu consigo.”); não é “apaixonada por estudar”, mas suficientemente 

aplicada e reconhece a facilidade com que cumpre as exigências escolares, comparado a 
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colegas que apresentam muitas dificuldades em lidar com o acúmulo de conteúdos, provas e 

tarefas. 

Questionada sobre o porquê de ter uma postura de interesse na escola, Ma atribui, 

indiretamente, a responsabilidade ao pai, que incutiu nela o valor do esforço (“Ele sempre me 

conta que ele foi professor no interior, que ele estudava com lamparina, e que num sei o quê. 

Porque meu pai gosta de contar o sofrimento dele.”) e o “gosto por estudar”. E se ressente de 

que a maioria dos colegas de sala que não demonstram uma atitude favorável ao estudo, 

segundo ela, por falta de maturidade e visão de futuro. Complementa o raciocínio dizendo que 

se sente muitas vezes desconfortável pelos professores, que “ficam ali tentando dar aula e não 

conseguindo”.  

Ma considera o Delta uma boa escola e aprova, como um todo, sua proposta educacional.  

Ressalta a qualificação dos professores e a maneira como a escola, a partir da iniciativa dos 

portões abertos, trabalha a liberdade com responsabilidade (“Acho que quanto mais você 

limita, mais você infantiliza as pessoas, acho. E ninguém gosta de ser infantilizado, 

principalmente quando você é um adolescente.”). Destaca também o Projeto de Iniciação 

Científica proposto para os alunos de segundo ano como sendo uma oportunidade rara de 

escolher o tema de estudo e de se comprometer com um trabalho de mais longo prazo, devido 

às diversas etapas a serem cumpridas. E que isso gera um exercício efetivo de trabalho em 

grupo no qual a divisão de tarefas é parte essencial. Não deixa de atribuir também uma razão 

mais instrumental ao projeto (“Até porque você tem esse tipo de projeto na faculdade e falam 

que quando você faz isso no colégio, fica muito mais fácil pra você fazer, né?”). 

Chamada a opinar sobre o currículo do ensino médio, Ma afirma que “é muita carga pra três 

anos”. Entende que o saber acumulado “ao longo da história” precisa ser transmitido, 

inclusive por causa do “desenvolvimento tecnológico”, mas ainda assim acredita que a 

posição do aluno de ensino médio é muito tensa, estressante, por ter de assimilar conteúdos de 

dez matérias e depois ter que “canalizar todo esse seu conhecimento em vinte e quatro folhas 

de uma prova de vestibular”. Avalia que é importante ter “uma cultura geral”, mas que “talvez 

não devesse ter tanto conteúdo específico de todas as matérias”. Afirma, por fim, que se fosse 

escolher para “dar menos ou dar mais conteúdo”, escolheria “dar mais”, porque a exemplo do 

que ocorreu na época da ditadura, quando conteúdos reflexivos importantes foram cortados do 

currículo, pode-se incorrer numa “população muito mais propensa à alienação (“Se você 

começar a se especializar, você vai ter seres humanos especializados e cada vez com a 

cabeça mais fechada, né? Então, às vezes você aprender coisas diferentes, aquilo abre a sua 

cabeça pro mundo, e tudo mais.”). Ainda assim, acha que esse volume de conteúdo que 

compõe o currículo do ensino médio hoje “não é justo com pessoas que não conseguem, que 

têm que aprender tanto quanto as pessoas que conseguem”. 

Ma pretende seguir a carreira de Direito e afirma sofrer forte pressão da família para tal, 

sobretudo de sua mãe (“Minha mãe que fala toda hora que eu vou ser advogada, que eu vou 

ser juíza, ou que vou ser delegada. Ela quer que eu seja uma parte de Direito.”). A família 

toda por parte do pai enveredou para essa área e é nela que o pai garante que Ma ganhará sua 

estabilidade financeira (“Se você consegue um cargo público, você nunca vai perder o seu 
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emprego. Porque ele fala que se alguma coisa... Se o mundo caísse, a economia cair, o 

Estado vai ser a única coisa que não vai cair. Então você nunca vai perder o seu emprego, 

você nunca vai perder dinheiro. Você nunca vai perder nada.”). Segundo a jovem, foi assim 

que seus três meios-irmãos alcançaram uma estabilidade e conseguiram viajar o mundo: um é 

juiz, outro promotor e o outro procurador do estado (“E viajar é a coisa que eu mais quero na 

minha vida!”). 

Além da almejada estabilidade financeira, Ma considera importante, na escolha da carreira, 

fazer aquilo que se gosta, que traga realização pessoal, porque dessa forma, segundo ela, a 

pessoa terá reconhecimento e também conseguirá fazer o bem aos outros. Ela entende essa 

como “uma das maiores conquistas”, antes mesmo de “ter um filho e se casar” (“...é você ter 

um emprego que ele, talvez você não ganhe tanto, mas que ele te preencha, entende? Você 

faça... Tanto você ter a realização pessoal, como você fazer algo pra sociedade, né? Você 

não... Você não fica inútil no mundo.”). 

 

O que se destaca em Ma  

 Ma é uma jovem que, no senso comum, seria chamada de “acima da média”. 

Portadora de uma personalidade ímpar, não é possível identificar Ma com nenhuma “tribo” da 

escola; nem com a dos “nerds”, uma vez que não aceita qualquer tentativa de padronização e 

faz o possível para alcançar um estilo próprio. Metaforicamente falando e em comunhão com 

sua preferência literária, Ma deseja ser uma personagem digna de uma obra biográfica. Suas 

ações são sempre dirigidas no sentido de se fazer única, diferente, visando ocupar lugar bem 

demarcado na escola e na família.  

A demarcação começa na família onde, nitidamente, Ma se empenha para se distinguir 

da mãe que, por sua origem social, cultiva gostos e preferências antagônicos aos que Ma 

reuniu a partir de sua vivência escolar. Continua num inconfessável desejo de romper em 

alguma medida com um pai um tanto opressor que delineou todo o projeto de vida de Ma por 

meio não só de um investimento cultural e educacional ostensivo, mas também de um 

discurso aberto e declarado sobre um determinado conjunto de valores que deve guiá-la para 

que não se desvie do caminho.  

Completa-se na relação que estabelece com a escola: apesar de aderir às propostas 

escolares, não deixa de buscar em fontes externas outros conhecimentos que a mobilizem. 

Nota-se que Ma mantém-se curiosa, qualidade de quem quer saber mais e sobre outras coisas, 

sair do “quadrado”, não se limitando a cumprir com o ritual escolar. Rende-se a ele somente 

na medida em que precisa de boas notas para alcançar a estabilidade futura que garantirá a 

realização de seu, senão único, maior sonho: viajar pelo mundo. O motor de Ma é, sem 
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dúvida, desprender-se desse núcleo restrito no qual esteve confinada desde a infância. Ser 

“boa aluna”, abdicar das coisas comuns da adolescência, como foi dito por ela mesma, mais 

do que atender a um insistente “conselho do pai”, significa cumprir com uma parte desse seu 

plano de voo. 

A necessidade premente de Ma é, pois, ampliar ao máximo seu universo cultural e 

obter a certificação escolar para ingressar na última etapa que lhe garantirá o sucesso 

almejado: viajar e conhecer o mundo. Sua vida presente é toda pautada na vida futura. 

O excesso de senso de responsabilidade forjado num exercício constante de 

autoconsciência chega a causar certo grau de sofrimento em Ma: envergonha-se pelas atitudes 

imaturas dos colegas de classe e coloca-se no lugar dos professores que têm que lidar, 

diariamente, com o que ela considera um desrespeito. 

 

 

2.4.2. O aluno interessado e desinteressado 

 

O JOVEM L 

L, jovem de 17 anos que cursa o 2º ano do ensino médio na escola Delta, demonstrou grande 

empolgação em participar da entrevista. Disse que provavelmente foi indicado pelos 

professores porque se comunica bem, expressando suas convicções com muita clareza e 

firmeza. Também revelou que sabe “dessas coisas de pesquisa de doutorado” por causa de sua 

mãe que tem vivência na área acadêmica. Durante todo o período da sessão de entrevista 

manteve-se animado, demonstrando muita vontade de colaborar.  

É o filho único do casamento entre o pai e a mãe, com quem reside, mas possui outros quatro 

irmãos mais velhos, de relacionamentos anteriores dos pais (“Eu sou o caçulinha, caçulinha 

super. O mais perto de mim tem vinte e cinco anos.”). Foi criado junto ao irmão de 25 anos 

(fruto de um relacionamento da mãe antes do casamento e assumido formalmente, aos três 

anos, pelo pai de L), que, atualmente, mora em outro estado. Com os irmãos por parte de pai 

teve pouca convivência. Destacou, no relato, uma das irmãs por ter sido “esperta”, “ou 

melhor, esforçada” e se formado no nível superior (e atualmente fazendo mestrado), no curso 

(Veterinária) e na especialidade (animais de pequeno porte) que escolheu, esquivando-se do 

jugo do pai, que desejava que ela lidasse com gado por causa da fazenda. Falou também a 

respeito da outra irmã, da qual tem duas sobrinhas (“É sobrinha que fala quando irmã tem 

filho?”) e que, atualmente, trabalha no escritório do pai com L, estreitando um pouco mais o 

convívio. 

O pai tem 66 ou 65 anos (L não soube precisar), tem várias fontes de renda, como casas 

alugadas, mas sua atividade principal no momento é uma fazenda agropecuária em outro 

estado, a qual comanda de longe, num escritório localizado na cidade de Santos. Passa uma 
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semana nesta cidade e outra na fazenda. Teve uma vida difícil, começou a trabalhar aos doze 

anos na zona rural do sul do país. Muito esforçado e hiperativo, segundo L, iniciou 

trabalhando em farmácia, depois “subiu” rapidamente, indo trabalhar na Randon, empresa de 

caminhões, e posteriormente na Brahma. Levava as duas atividades conjuntamente, a Brahma 

e a fazenda, decidindo-se recentemente a largar a Brahma e ficar concentrado na fazenda. 

“Meu pai: trabalho é o nome”. Não fez o ensino superior (“Não, não, ele foi pique na raça 

mesmo”). 

A mãe tem 47 ou 45 anos (“tô chutando”), nasceu em São Vicente, município vizinho de 

Santos. Filha caçula, foi a cuidadora da família e se destacava por gostar de estudar num meio 

onde isso não era muito valorizado (“Considerada meio louca né, porque ela gostava de 

livro, ela lia, e todo mundo, a família dela era mais simples, então ninguém ligava pra isso”). 

Aos 21 anos teve um filho de um relacionamento “acidental” e ficou, sozinha, responsável por 

sua criação. Na ocasião era instrumentista em hospital, provavelmente auxiliar de 

enfermagem. Depois, começou a estudar formando-se em Psicologia. Fez especialização em 

Psicanálise e, atualmente, atende em consultório próprio. Fez várias especializações, sendo 

que no momento cursa uma em São Paulo (“Minha mãe é mais do lado artístico assim, de 

estudos também. Meu pai é mais trabalho, minha mãe é mais estudo”). Citada todo o período 

da entrevista como a pessoa que incentiva L a estudar e a refletir sobre os porquês das coisas, 

buscando o desenvolvimento de uma consciência e uma constante autocrítica. 

O irmão de 25 anos, com quem cresceu, foi, sem dúvida, uma forte referência para L. Com a 

diferença de idade, o irmão assumiu funções como ficar responsável pelo trajeto entre a casa e 

a escola, brincar, levar à praia etc. L afirma que andava atrás desse irmão porque queria ser 

“gente grande” também. A entrada na escola foi citada por L como uma grande decepção, 

porque achava que ficaria na classe deste irmão e, obviamente, isso não se realizou. A 

escolarização deste irmão de L foi conturbada. Com um diagnóstico tardio de dislexia, o rapaz 

“bombou duas ou três vezes”. Abandonou a escola no “segundo ou terceiro colegial”, 

terminando o ensino médio no supletivo. Iniciou uma faculdade na cidade onde residem, mas 

como é “meio Maria vai com as outras”, se envolveu em diversos problemas por causa de 

uma namorada; teve que sair da cidade e transferiu-se para uma faculdade na cidade próxima 

à fazenda. Acabou por abandoná-la também e, no momento, trabalha para o pai na fazenda. O 

outro irmão, mais velho, por parte de pai, também vai para a fazenda de vez em quando 

(“Minha família meio que gira em torno disso”.). 

L passou a primeira infância numa cidade menos desenvolvida da região, Itanhaem, que 

propiciou uma vivência próxima à natureza, com maior liberdade, “solto na rua” e, segundo 

ele, com maiores possibilidades de desenvolvimento da criatividade. Brincava no quintal da 

casa, que se localizava em frente à praia. Além disso, em boa parte dos finais de semana ia 

para um sítio da família, onde seu contato com animais e plantas foi bem marcante. L atribui o 

fato de hoje ser responsável por cuidar das plantas da casa, na divisão de tarefas, ao gosto que 

desenvolveu neste período. A mãe de L. se dividia, nessa fase, entre a casa e o trabalho como 

uma espécie de assistente social, num abrigo de crianças que sofreram abuso. L por vezes 

acompanhava a mãe neste trabalho. 
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As oportunidades culturais se intensificaram a partir da mudança para a cidade atual, 

coincidindo com uma fase de pré-adolescência, na qual passou a ter seu próprio grupo e fazer 

programas como ir ao cinema, a shows etc. Atualmente, L toca violão e guitarra e faz um 

curso de Inglês. Faz questão de dizer que foram opções suas, que a mãe apenas o incentivou, 

mas que a decisão foi sempre dele. Sua rotina é composta por escola, trabalho (escritório do 

pai), inglês e música (tinha uma banda e aguarda uma nova formação). Adora música e tem 

um gosto bem eclético (palavra utilizada por ele). Considera-se hoje menos preconceituoso, 

aceitando maior diversidade de estilos musicais; antes ficava mais apegado à imagem da 

banda, agora se prende ao próprio som, sem fazer tantos julgamentos (“se eu gostei, gostei”).  

O computador entrou tarde na vida de L e o videogame também não foi muito marcante na 

primeira infância. Somente por volta dos 13, 14 anos os jogos eletrônicos ocuparam um 

espaço maior, chegando, inclusive, segundo L, a serem os responsáveis por sua reprovação no 

primeiro ano do ensino médio (“Jogo era tipo meu crack”). Atualmente L diz que guarda 

distância da TV e do computador, porque percebeu, com a ajuda da mãe, que são coisas que 

fazem com que ele perca o foco do que realmente quer (“Hoje em dia até, tá mais pra 

produção, eu vou no computador pra pesquisar alguma coisa ou pra às vezes conversar 

mesmo, tal. Jogo é, tipo, uma coisa tipo bem rara”). Na TV assiste, sobretudo, MTV e 

Futura. 

O início do trabalho no escritório do pai esteve associado a uma interferência da família na 

rotina de L após a mãe ter tomado conhecimento do uso que ele vinha fazendo da maconha. O 

jovem relata que o episódio trouxe muito amadurecimento e que as conversas com a mãe 

foram essenciais para que ele analisasse de uma forma crítica suas opções. Foi um grande 

choque na família, um grande embate (“Fiquei um tempo meio preso, passei as férias 

trabalhando com o meu pai, e eu pensei, pensei e pensei e mudou totalmente o meu jeito e 

tal”). L afirma que após muito pesquisar sobre o assunto (inclusive num trabalho para o 

colégio) percebeu que estava lutando por uma causa que nem existia, “porque maconha em si 

não é o que vendem na praia”. Isso fez com que ele se preocupasse mais em se informar sobre 

o que está usando, o que está fazendo, sem “ser marionete de ninguém”; fazer escolhas 

conscientes. 

Sobre religião, L informa que o pai é católico praticante e que sua mãe já foi evangélica, mas 

hoje não tem religião. Ele acredita que algumas pessoas precisam de religião para fazer o 

bem, o que não é o caso dele. Entende que faz o bem porque se sente bem com isso, 

ponderando, inclusive se isso não seria um ato egoísta.  

Na rotina da família, estarem reunidos em torno da mesa à hora das refeições é uma tradição. 

Durante a semana têm auxílio de empregada para os serviços gerais e como tarefa L assume o 

pagamento das contas da mãe e regar as plantas da casa. Nos finais de semana pouco fica em 

casa; vai à casa de amigos tocar violão e conversar, a bares e, às vezes, baladas e shows.  

O vínculo afetivo mais forte é com a mãe a quem atribui a parte essencial de sua formação e 

com quem relata ter muitas afinidades. Chega a tratar a mãe como mãe e pai ao mesmo tempo 

(“Porque ela é mais presente também, né? Sei lá, eu me identifico mais com ela”), revelando 

que o pai (“conservador, de direita”) tem posições e opiniões muito divergentes das suas, de 
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esquerda (“Ele é parecido comigo, só que os ideais são diferentes. O jeito é parecido, ele fala 

bastante, eu falo bastante. Mas os ideais, assim, as ideias são bem... opostas..., assim.”). 

Da experiência escolar da primeira infância, L lembra-se muito pouco. Acha que era uma 

escola que ensinava tudo na base da memorização, sem explicar muito o porquê das coisas 

(“era particular, mas não era muito, muito forte não. Era uma escola mais, mais fraquinha, 

mais simples”). Gostava de desenhar, pintar..., mas as lembranças são muito vagas. Quando 

se mudou para a cidade atual, estava na metade da segunda série do ensino fundamental e 

entrou numa escola privada de grande renome e reconhecimento. Teve um pouco de 

dificuldade (“Eu lembro que eu fiquei com, meio defasado, porque eu aprendi a decorar”), 

mas logo superou. L tece severas críticas ao trabalho desenvolvido nesta escola. Sua análise 

passa principalmente pelas questões de classificação e controle, denunciando uma ação 

pedagógica pautada fundamentalmente na competição, meritocracia e na opressão. Teve uma 

trajetória “sofrida” ali dentro. Passou “raspando” todos os anos, fazendo uso de todos os 

mecanismos de recuperação para conseguir as aprovações. 

Após ser reprovado no primeiro ano do ensino médio nessa escola, L resolveu mudar para a 

escola Delta; um dos motivos da escolha é que seus amigos também estariam se mudando 

para esta escola. Questionado sobre suas impressões a respeito da escola, L demonstra grande 

satisfação, elogiando o trabalho ali desenvolvido. Aprova desde a iniciativa dos portões 

abertos, até a prevalência de trabalhos, pesquisas e projetos sobre “lições de casa”, bem como 

as disciplinas optativas que despertam o interesse dos alunos. A relação horizontal com a 

maior parte dos professores também é mencionada. Ainda assim, L continua fazendo apenas 

aquilo que julga ser importante para seu efetivo aprendizado; aquilo que, em sua concepção, 

realmente vai produzir conhecimento (“...copiar, essas coisas assim, sabe? Só pra ganhar 

visto ou pra ganhar nota, eu não copio, pra mim não vai mudar nada”). Por isso, diz, suas 

notas não são muito boas e ele administra algumas recuperações. Nunca faz uma tarefa por ter 

que fazer; apenas quando acha que vai aprender algo. 

Considera-se um aluno participativo, porque faz questionamentos que enriquecem a aula. 

Quando não quer participar procura ficar quieto para não atrapalhar os demais. E quando é 

repreendido por um colega porque está atrapalhando, revê sua posição, sem “encrencar” com 

ninguém. Particularmente, gosta de todas as matérias porque vê algo de curioso em todo e 

qualquer conteúdo (“Toda matéria tem alguma coisa legal”). Esta característica é, no 

entanto, fator de angústia quando L lembra que precisa escolher uma profissão, se especializar 

em algo (“Isso, isso que é complicado, eu gosto de tudo, eu preciso centrar em alguma coisa. 

Gosto de tudo e não dou atenção pra nada. Se eu não desse atenção pra tudo, eu podia 

centralizar em alguma coisa.”).  

Acredita que a escola tem seu papel na produção do interesse, reconhecendo inclusive o papel 

do professor nesse processo, mas acha que uma grande parcela depende também da vontade 

do aluno e posicionamento da família (“Não adianta nada professor incentivar, chegar em 

casa e o pai falar que é besteira”). Explica a escola como uma minissociedade na qual 

coabitam pessoas com distintos interesses e habilidades. A escola teria que, então, estimular a 

busca pelo conhecimento, o que ele entende que seria o papel dessa instituição desde a sua 
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fundação. Para L o conhecimento pode ser adquirido em qualquer lugar, mas o estímulo e o 

trabalho com esse conhecimento é função da escola (“O principal acho que deveria ser 

incentivar. Porque se você incentiva, pô, a pessoa vai, vai querer, não vai ter essa de querer 

puxar a atenção por obrigação”). As preferências pelas matérias são, em sua concepção, 

absolutamente particulares (“Tem gente que gosta mais de uma matéria ou de outra, vai 

prestar mais atenção naquela ou na outra”) e a escola poderia neutralizar um pouco esta 

característica natural, incentivando os alunos, estimulando a curiosidade também natural que 

cada conhecimento guarda. 

  

O que se destaca em L 

 L apresenta uma desenvoltura estarrecedora. Difícil, inclusive de conformar nos 

mínimos padrões de uma entrevista, o que já aponta para a dificuldade que deve enfrentar em 

ajustar-se aos padrões escolares e, portanto, para os motivos de sua indicação como aluno 

desinteressado pelos professores.  

É vivaz, argumentativo, empolgado; reflete e teoriza sobre tudo. As figuras da mãe e 

do irmão mais velho foram essenciais para a formação desse menino inquieto, curioso, 

autêntico, consciente e bastante ativo. Foi imprescindível, também, o desejo confesso e 

inconfesso de superar o pai, a quem julga pouco culto e conservador. L procura ser a antítese 

do pai. 

Sofre, entretanto, com as exigências sociais que incitam a uma adequação, a uma 

definição, a uma padronização. Não quer entregar sua alma de artista, sua liberdade ao 

sistema, quer mais do que simplesmente se adaptar. Procura incessantemente um sentido para 

tudo o que faz e por isso, muitas vezes sacrifica seu desempenho escolar. Está se descobrindo.  

Evidentemente se permite todas as audácias porque conta com um futuro garantido 

pelos negócios do pai, o que, com certeza, será acionado caso seus experimentos de vida 

fracassem. Por mais que negue esse pai opressor, sabe que ele não vai lhe faltar, da mesma 

forma que ocorreu com o irmão mais velho. Mas, ao que parece, identifica-se mais com o lado 

artístico e voltado aos estudos da mãe e pretende, seguindo por essa trilha, arriscar-se e 

encontrar seu lugar ao sol. L só não é o típico adolescente rebelde porque preza demais essa 

relação com a mãe, busca incessantemente seu reconhecimento, e, por ela, acaba não 

rompendo definitivamente com os ditames sociais, sobretudo, os escolares. 

 

 

2.4.3. Os três alunos desinteressados 
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A JOVEM C 

C, jovem de 15 anos, aluna do 2º ano da escola Delta, aceitou participar da entrevista 

prontamente, apesar do pouco entusiasmo e do estranhamento pelo convite. Durante quase 

todo o tempo da entrevista apresentou um “olhar blasé” e pouca disposição para desenvolver 

suas ideias. Ateve-se a responder sucintamente aquilo que foi perguntado. 

C reside com os pais e uma irmã três anos mais velha, numa apartamento, em São Vicente, 

cidade vizinha a Santos.  

O pai tem 51 anos, é comerciante, dono de um restaurante de alta categoria localizado na 

cidade onde habita a família. Tem duas irmãs, uma que mora no mesmo prédio e cujo marido 

é sócio no restaurante, outra que mora em Santos. É filho de pais vivos, portugueses, 

atualmente morando na mesma cidade que ele. Estudou em várias escolas, que C não soube 

precisar, tendo morado um período da juventude em Portugal. 

A mãe tem por volta de 44 ou 45 anos (a jovem não soube informar com precisão), é 

engenheira civil, dona de um escritório de construção na cidade de Santos. Tem três irmãos: 

uma mulher, que mora em Santos, e dois homens, um residindo nos Estados Unidos (dono de 

restaurante) e o outro numa cidade do litoral norte de São Paulo (foi transferido pela 

empresa). Filha de pais vivos, atualmente morando em outro estado. 

A irmã, descrita como companheira desde a infância, atualmente mora em São Paulo (“... Eu 

tenho saudade da minha irmã... Porque meus pais trabalham o dia inteiro, então era eu e ela 

que ficávamos à tarde juntas, mas agora só eu. Então, sinto falta um pouco, mas é bom, por 

um lado...”). Frequenta curso pré-vestibular para tentar entrar na faculdade. O curso escolhido 

na primeira tentativa não a agradou e agora ela busca ingressar em outro.  

Embora a família resida no município de São Vicente, a mãe e C têm toda a sua vida social 

em Santos. Trabalho, escola, salão de beleza, compras, passeios, amigas. Segundo C, apenas 

tem aulas particulares de Inglês (em casa) e dorme em São Vicente que, aliás, é mesmo 

reconhecida na região como cidade dormitório. Ao esforçar-se por justificar a opção da 

família por morar em São Vicente, C transparece certo desconforto, denotando que na 

distribuição simbólica do espaço geográfico, a cidade é inferior a Santos (“É, tinha uma 

época que gente ia morar no canal 3, mas ai ele acabou, quando meu pai foi comprar o cara 

acabou desistindo de vender, ai como minha tia morava nesse prédio, em São Vicente, ela 

adorava o apartamento e não sei o que, ai ela falou pra minha mãe, ai ela gostou, ai a minha 

mãe gosta de morar lá, porque ela acha que é mais tranquilo, no final de semana não tem que 

ficar vendo todo mundo... Aí...ela gosta...”). 

Na entrevista, o relato sobre um pai que sempre trabalhou muito e atualmente ainda mais. Na 

infância, uma babá, que morava junto com a família, se encarregava de cuidar das meninas, 

inclusive nas noites, quando os pais frequentavam eventos e festas. A mãe, entretanto, sempre 

se encarregou de levá-las e buscá-las na escola e em outras atividades, ajustando seu horário 

de trabalho a essas necessidades. 
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O relato refere-se também a avós bem ativos. As avós, do lar (desde que a aluna se lembra), 

viajam, frequentam grupos diversos, se enfeitam, fazem cursos (“...a minha vó por parte de 

mãe já tem oitenta, acho, mas ela é super inteira, ela faz tudo, dança... Tem grupo de tudo, 

ela é super animada. E a minha vó por parte do meu pai é mais nova, super “perua”, vai pro 

salão, faz escova.”); a avó materna é católica praticante, professora de catecismo. Os avôs, 

agora em fase de aposentadoria, foram gerente de banco (avô materno) e construtor (avô 

paterno), este último possuindo vários prédios na região. Não soube dizer se eles fizeram o 

ensino superior, questionando, inclusive, se já existia isso na época deles.  

Segundo a jovem, trata-se de uma família leitora, embora ela mesma tenha muitas restrições a 

certos tipos de literatura (“Ai, não sei, sabe, não consigo me concentrar. Não sei..., aquela 

história não me chama atenção; eu tô lendo, mas parece que não tô lendo nada.” [referindo-

se ao Cortiço]). C frequenta o cinema, às vezes, com a mãe, que gosta muito e vai sempre 

com as amigas (também a museus, já que este não costuma ser um programa em família). 

Viagens sempre foram restritas à disponibilidade de tempo do pai. Conheceram a Bahia, 

passavam férias nas casas de praia ou campo de amigos muito próximos. Fez duas viagens ao 

exterior, uma sozinha (Disney), outra com a irmã para a casa do tio que mora em Boston. Na 

ocasião, foi, juntamente com os pais de um amigo que as encontraram lá, conhecer Harvard e 

outras instituições universitárias, onde tal amigo pretende cursar o ensino superior. 

Fez balé, sapateado, jaz, natação, tênis, futebol, handebol. Quis fazer atletismo, pois sempre 

gostou de correr, mas seu pai acabou por não levá-la. Atualmente frequenta academia todos os 

dias da semana, fazendo “tudo”, desde musculação até spining. Quase não assiste à televisão 

(bem como os pais) e utiliza muito o computador, sobretudo as redes sociais. Quando pequena 

frequentava habitualmente um clube de lazer da cidade de Santos, o qual reúne – juntamente 

com outros dois clubes – uma camada social abastada que estabelece, ali, uma sólida rede de 

relações, promovendo e estimulando o encontro entre jovens de uma mesma origem social.  

Nos finais de semana, frequenta algumas “baladas” na companhia de amigos (a maioria mais 

velhos). Não namora e não pretende namorar tão cedo. Foi absolutamente taxativa com 

relação a este assunto, cortando-o rapidamente. Tem gosto musical bastante eclético (assim 

adjetivado por ela mesma), do eletrônico ao sertanejo sendo que, sempre que pode, está na 

companhia da música. 

O padrão de consumo da família é o esperado para essa fatia social. Têm casa própria, 

automóveis, eletroeletrônicos e a jovem comenta que é bastante presenteada pela mãe e pela 

avó paterna, mesmo fora de datas especiais. Assim que tirar a carteira de habilitação, pretende 

ganhar o próprio carro. 

É católica, foi crismada há pouco tempo, mas não frequenta grupo de jovens. Nas pessoas, 

valoriza o bom caráter que, para ela significa ser honesto, ter bom coração e ser humilde. 

Possui profunda admiração por três casais amigos da família, exatamente por essas 

características. São administradores de empresas, comerciantes e professores. Juntas, essas 

famílias criaram os filhos e atualmente praticam uma ação voluntária, auxiliando na 

manutenção de uma creche situada na cidade onde a jovem reside (fato muito valorizado por 
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ela). Os filhos mais velhos de duas dessas famílias, e mais a sua irmã, estão morando no 

mesmo prédio em São Paulo, criando uma rede de relações e apoio mútuo. 

C descreve uma trajetória escolar da educação infantil ao ensino fundamental muito feliz. 

Seus olhos brilham quando ela se refere à escola que frequentou, situada no município de São 

Vicente (“É então...! Aí lá era bem legal, assim... Sinto bastante falta.”). Uma escola 

pequena; segundo a jovem, construtivista, que desenvolve um trabalho com grande ênfase na 

cultura (“Então, eu ia sempre pra museu, Museu da Arte, Museu da Literatura, Museu da 

Ciência. Eu fui pra todo museu, fui pro Ibirapuera...”), na criatividade e que estimula 

relações pessoais bastante horizontais.  

O contraponto é feito com o evidente descontentamento, quase um ressentimento, com a 

escola atual. Afirma que veio para esta escola porque sua irmã e vários amigos vieram (“Ó, 

eu sempre tive vontade, antes de saber como era, né [expressão de decepção]. Eu sempre tive 

vontade, sempre, porque eu conhecia gente mais velha, como minha irmã tinha amigos mais 

velhos que ela e então eu acabava conhecendo os amigos dela que eram todos daqui, aí eu 

sempre tive vontade...”). Também pela possibilidade de conhecer um mundo novo, sendo essa 

escola bem maior que a anterior. Outro fator que a seduziu foi a questão dos portões abertos, 

um indicativo de liberdade, evidentemente almejada nesta faixa etária. 

Questionada sobre o porquê da expressão de decepção estampada em seu rosto, afirma que 

essa parte “social” se confirmou, mas a parte dos estudos a surpreendeu um pouco e a está 

desestimulando. Sabia que a escola representaria um grande desafio, pela fama do “ensino 

forte” (slogan da escola por algum tempo), mas o 2º ano se apresentara como uma dificuldade 

muito grande a ser transposta. Deu especial ênfase à dificuldade em Física, atribuindo, 

sobretudo, ao professor a responsabilidade pela quase repulsa que ela vem apresentando em 

relação à disciplina.  

C critica o currículo do ensino médio afirmando que há muito conteúdo a ser aprendido que 

servirá apenas para passar no vestibular. Que muito do que se exige que o aluno aprenda não 

tem relação com a vida e jamais será utilizado. O horizonte do ensino superior se afigura, para 

ela, como algo certo. Pretende fazer Administração, escolha apoiada pela mãe. Não apresenta, 

entretanto, muito entusiasmo quando este assunto é tratado, sendo bastante lacônica. 

Demonstra, apenas, uma esperança de que no curso superior sejam abordados assuntos de seu 

estrito interesse, sem que haja necessidade de se submeter aos conteúdos que considera 

inúteis.  

Relata que antes era uma aluna interessada e que ia para a escola estimulada e que hoje em dia 

quase nada a estimula, o que a deixa bastante desinteressada pelas aulas (“Ah não sei. Ah, eu 

sou, não sei te explicar, eu sou, eu sou interessada na hora que eu tô entendendo, na hora que 

eu consigo, sabe. Mas quando eu não tô entendendo nada, quando, nossa, não gosto da 

matéria, ou não gosto do professor... Não sei, eu posso demonstrar que eu tô interessada, 

assim posso estar quieta assim, olhando pra lousa, mas... interessada de...[verdade]”). 

Apesar disso, tem uma dedicação razoável à escola, fazendo as tarefas e trabalhos solicitados, 

o que é, segundo ela, reconhecido pela mãe. Não consegue, entretanto, os resultados 
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almejados (“Eu sou até... nessa questão..., até que eu sou dedicada... Minha mãe até fala..., 

porque eu estudo... Mas... eu estudo, faço lição... O problema é ir bem só...”). Do primeiro 

para o segundo ano várias colegas de C transferiram-se para a escola O devido ao baixo 

desempenho e a dificuldade em acompanhar o nível de exigência do Delta; questionada sobre 

o porquê de não ter saído também, C afirma que sua mãe não deixaria (“Ah, ela nunca gostou 

muito do O, ela estudou lá. Acho que ela fez os três anos lá do colegial, mas ela fala que, 

acha... Assim, ela acha que é uma boa escola pra quem realmente, sabe?! Quer, realmente 

quer estudar. Mas pra quem quer ir pra lá só pra passar de ano ou porque a escola tá difícil, 

em que estudava. Então, mas gostar assim ela, ela nunca gostou muito de lá.”). Apesar do 

baixo desempenho, faz questão de demonstrar que está no comando de suas atitudes, podendo 

mudá-las assim que julgar conveniente.  

Após a entrevista, em situação informal e sem o gravador, C quis saber mais detalhes sobre os 

critérios de escolha dos alunos a serem entrevistados. Afirmou que todos os professores a 

conhecem pelo nome e questionada se isso não seria uma coisa boa e desejável, ela respondeu 

que no caso dela não, porque o “reconhecimento” era negativo devido ao fato de que conversa 

muito em sala de aula. Questionada se tal fato ocorria também na escola anterior, ela afirmou 

que lá era reconhecida positivamente. E indagada se o excesso de conversa era devido ao 

desinteresse provocado pela dificuldade no conteúdo mencionada por ela na entrevista, foi 

evasiva, dizendo que apesar de conversar presta atenção. 

 

O que se destaca em C  

 C é uma jovem que se esconde atrás de um escudo de arrogância e prepotência. Seu 

olhar de superioridade, que denota certo desdém para com as coisas e as pessoas (adultas, 

dentro da escola), incomoda profundamente aos professores, mas no fundo parece representar 

uma situação muito incômoda para ela mesma.   

 É também uma “princesa” – sempre atendida em seus desejos –, contrastando com 

uma criança “superpoderosa”, típica da contemporaneidade, fruto de um hiperinvestimento da 

família, detectado na oferta de inúmeras oportunidades de desenvolvimento pessoal e social 

(mais que cultural). 

 Mas é, antes de tudo, uma jovem bastante ressentida, e essa pode ser a base de seu 

sofrimento. Ressente-se, primariamente pela ausência do pai, que claramente não ocupa os 

espaços desejados pela jovem devido ao excesso de trabalho. É ressentida, num outro plano, 

pela posição social inferior imposta pelos pais na escolha para o local da residência, que não 

se coaduna com a posição de “princesa” assumida pela jovem na família e no espaço das 

relações sociais mais amplas. Ressente-se, enfim, por não obter sucesso na escola, em termos 

de desempenho e de reconhecimento por parte dos adultos que participam do jogo escolar. 
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 O incômodo manifesto pela jovem diante de sua atual condição de aluna remete 

também ao fato de ser bastante competitiva, o que a levaria a desejar, portanto, ser laureada 

no jogo escolar. Alcança seu intento no seio da família, como boa aluna (cumpridora dos 

deveres) e boa filha; consegue também bons créditos junto aos pares: é uma garota popular, 

que circula e imprime sua marca, constituindo-se em forte referência na disputa entre “bons” e 

“maus” alunos que se desenrola, sobretudo, em sala de aula.  

A situação de entrevista foi a gota d’água que faltava para o copo de desesperanças 

escolares da jovem C transbordar. Ali, C teve a certeza de que os professores a consideram 

uma péssima aluna e tal fato mexeu profundamente com seus brios. Há uma evidente cisão 

entre a jovem reconhecidamente (fora da escola) amorosa, caridosa, apegada aos amigos e 

familiares, que valoriza o caráter das pessoas, e a jovem arrogante, desrespeitosa e fraca (em 

termos de desempenho) que se mostra no jogo escolar. E esta não é uma relação tranquila para 

C, que não consegue perceber com clareza exatamente as cartas de trunfo que lhe faltam para 

participar de forma mais adequada do jogo escolar. 

 

  

O JOVEM R 

R, jovem de 16 anos, aluno do 2º ano da escola pesquisada, demonstrou boa vontade em 

participar, respondendo as perguntas da entrevista com desenvoltura. Durante todo o tempo da 

entrevista demonstrou-se agitado, movimentando as pernas, batendo os dedos na carteira e 

desviando constantemente o olhar para diversos pontos da sala, como se fossem pontos de 

fuga; modificou também a posição do tronco por diversas vezes durante o período em que 

esteve sentado à minha frente. 

Os pais de R são divorciados e ele reside num apartamento de cobertura na cidade de Santos, 

com a mãe, o padrasto e uma meia-irmã seis anos mais nova. 

O pai tem 55 anos, e encontra-se, no momento, sem trabalhar. Formou-se jornalista, atuou 

como diretor do Estadão, diretor da Folha, e como crítico de restaurante. Depois, segundo R, 

virou “empresário”, abrindo lojas de eletrônica, câmera de segurança, em São Paulo, e 

permaneceu no ramo por maios ou menos cinco anos. Atualmente, fechou as lojas e mudou-se 

para a cidade de Guarujá, vizinha a Santos, onde R mora, para poder ficar mais perto dele 

(“Ele queria mesmo descansar, porque ele já tava há cinco anos todo dia acordando cedo, 

dormindo tarde...”).  O pai de R tem apenas a mãe viva e tem também duas irmãs e um irmão, 

residentes em São Paulo e donos de negócios. O avô paterno de R teria sido dono de hotel 

(“Toda a família paterna acabou...indo pra empresário. Meu pai tinha loja, minha tia tem 

loja, meu vô tinha hotel. Tá mais pra isso”). 

A mãe tem por volta de 44 anos (o jovem não soube informar com precisão), é formada em 

Biologia, mas nunca exerceu. Tem a mãe viva, que mora a duas quadras de sua residência, e 
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um irmão, médico anestesista, com quem tem relações cortadas há alguns anos. Dedicada ao 

lar, atualmente faz um curso de design de interiores, pratica ginástica em academia e cuida da 

educação dos filhos.  

O padrasto está casado com a mãe há 11 anos e é médico oncologista. Tem consultório e atua 

em hospitais sendo que hoje em dia realiza parte de suas tarefas no escritório de sua casa, 

ficando um pouco mais presente, apesar de fisicamente isolado no patamar superior da 

cobertura, segundo relato de R. O jovem julga ter uma boa relação com o padrasto, 

destacando as viagens que realizaram em conjunto, mas não faz qualquer outro tipo de 

referência significativa a ele. 

A meia-irmã, filha da mãe e do padrasto, tem 10 anos de idade. Segundo R, os dois possuem 

uma relação tranquila, não tendo feito nenhuma outra menção à irmã durante toda a 

entrevista. 

R conheceu uma jovem de 15 anos numa viagem de navio que realizou com a família, 

retornando de Lisboa. “Ficou” com ela nove meses e estão namorando há dois meses (“Ficar 

pra namorar é tipo um negócio mais sério…”). Por sua namorada morar em São Paulo e a 

família dela ter casa numa cidade do litoral sul, onde o pai trabalha, R começou a se 

locomover sozinho, de ônibus, o que considera um ato de liberdade e crescimento. A jovem 

está no primeiro ano do ensino médio e em breve passará um ano em intercâmbio no exterior. 

Sobre a vida profissional dos pais da namorada, R sabe apenas que a mãe é dona de uma 

escola de inglês em São Paulo e uma pousada em Campos de Jordão e que o pai trabalha 

nessa cidade do litoral sul (R não sabe com o que). 

R nasceu em São Paulo. Aos cinco anos mudou-se com a mãe para Santos, cidade onde se 

situa a escola Delta, porque o padrasto residia ali. Passou boa parte do crescimento vendo o 

pai duas vezes por mês, quando passava os finais de semana com ele em São Paulo. Na atual 

rotina familiar com o pai biológico, R destaca que depois que ele veio morar mais próximo, os 

dois têm liberdade de se encontrarem a qualquer momento, saindo para jantar juntos, passear 

com o cachorro etc. 

Na rotina do núcleo familiar com quem reside, R relata finais de semana na casa de praia 

situada em condomínio fechado numa das praias do litoral norte do estado, viagens ao exterior 

e programas gastronômicos e de compras na capital. A parte cultural não é muito valorizada 

(“Na verdade já fui no Museu das Letras. [pausa] Não gosto muito.”). Quando conta da 

viagem a Paris, demonstra que as escolhas feitas diante do tempo exíguo que tinham, também 

vão nesse sentido (“Aí fiquei dois dias em Paris, um a gente foi pra (Euro)Disney, um a gente 

foi conhecer Paris, Torre Eiffel, essas coisas mais importantes.”). O jovem destaca uma 

viagem ao Canadá realizada há três anos como a sua predileta, pela surpresa, pelo impacto da 

neve e da cultura e também porque o padrasto, ao contrário do que costumava fazer, não deu 

muitas informações anteriores sobre o lugar. Das viagens ao exterior registra, ainda, uma que 

fizeram à Argentina e anuncia que irá à “Disney de Orlando” no início do próximo ano. 

O padrão de consumo da família é compatível com o da fatia social à qual pertence. Têm casa 

própria, automóveis, eletroeletrônicos. Relata um pai que o presenteava bastante, contrapondo 
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os limites impostos pela mãe nesta questão do consumo (“Da parte da minha mãe, minha 

mãe sempre foi mais controlada com essa educação. Mas meu pai, por ele não me ver toda 

hora, por ele não estar sempre presente, ele sempre me deu muita coisa, muita coisa mesmo. 

Minha mãe sempre falou que achava errado meu pai me dar tudo, porque tudo que eu queria 

meu pai ia lá e me dava.”). Registra também ter sido bastante mimado pela avó paterna, 

apesar da menor convivência que teve com ela, comparativamente à avó materna. R assume 

que é extremamente ligado em roupas “de marca”, atribuindo tal fato à influência de amigos.  

R é judeu, bem como sua mãe e seu pai biológico. Seu padrasto é católico. Afirma que 

embora seu pai tenha lhe passado todos os conceitos da religião, nenhum deles é frequentador 

assíduo, atribuindo isso também à ausência de um núcleo ou uma comunidade judaica forte na 

cidade em que reside.  

Trata-se, segundo o jovem, de uma família leitora. O jornal está sempre presente na casa, 

sendo que de vez em quando R verifica a parte de esportes. Ele afirma que ainda não 

encontrou um estilo literário que o agrade, que prenda a sua atenção. Quando mais novo leu 

os quatro primeiros livros da coleção Harry Potter, mas confessa que quando saíram os filmes, 

não viu mais sentido em continuar a leitura dos demais, pois já sabia o desfecho das histórias. 

Afirma ter lido integralmente dois livros exigidos no ensino médio devido aos vestibulares, 

Memórias do Sargento de Milícias e O Cortiço e que gostou da leitura. Mas ressalta não ter 

conseguido ler As Cidades e as Serras e Iracema (“Tem que ver resumo, tem que ver…”). 

Declara que sua próxima tentativa é Dom Casmurro, pois “tão falando que é legal”. 

R gosta muito de animais (tem um cachorro em cada casa) e é muito ligado a esportes, sempre 

os praticou. Fez desde natação a capoeira, passando por futebol, basquete e vôlei. Atualmente 

faz musculação, boxe e tênis, deixando, na semana, apenas a sexta-feira livre. Quando assiste 

à televisão sua predileção também é por esportes; às vezes assiste a programas associados a 

carros, construções e a alguns poucos seriados. O computador e o videogame entraram em sua 

vida por volta dos dez anos de idade, sendo que antes sua mãe impunha limite de tempo para 

sua utilização e agora é liberado (“O tempo que sobra livre, que eu não estudo, não tô 

fazendo nada eu pego o computador e fico. Videogame menos, videogame é quando eu não 

tenho muita coisa pra fazer no final de semana, quando sei lá… Aí ligo o videogame e jogo 

um pouco... jogo de tiro, futebol e corrida.”). Frequentou curso de Inglês, mas atualmente 

está parado porque cansou e acha um pouco chato, mas deve voltar ano que vem porque 

considera importante para arrumar emprego. Afirma que aprendeu muito do inglês ao ter que 

“se virar” para compreender os comandos dos jogos de videogame. 

Seu lazer se completa com idas ao cinema (não muito frequentes), sendo sua preferência por 

filmes de ação e terror. Quando menor, era sócio de um dos clubes de lazer da cidade, 

frequentado por jovens da mesma origem social, mas acabou se desligando porque quase não 

usufruía. A praia é utilizada apenas para jogar bola, ali mesmo no bairro em que reside. 

Aprecia música, sobretudo a eletrônica, o que faz com que goste também de frequentar 

baladas. Recentemente passou a apreciar música sertaneja (“Aham, eu não gostava, não 

gostava nem um pouco, mas ai eu comecei a ouvir as letras. Às vezes eu escuto um pouco.”). 

Quanto às baladas, afirma estar frequentando menos devido ao fato de estar namorando. 
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R não relata referências adultas fora da família. Às vezes dorme na casa de amigos, após as 

baladas, mas não estreita relações com suas famílias. Seu núcleo de amizades mais forte foi 

formado a partir da casa de praia no litoral, onde passava todas as férias “zoando” com jovens 

provenientes de diversas partes do estado e com quem efetivamente se vinculou. As amizades 

de escola são vistas como transitórias. Este fator associado à facilidade com que R afirma se 

relacionar, aderindo facilmente a novos grupos, facilitou bastante as trocas de escola pelas 

quais R passou, sempre por decisão de sua mãe.  

R passou por cinco escolas ao todo. A primeira foi em São Paulo, da qual R não tem 

recordações. Depois, ao vir para esta cidade, passou por um Núcleo de Recreação Infantil, fez 

a metade da 1ª série num colégio privado de grande porte e renome na comunidade, sendo 

transferido para outro colégio de mesmo status pela mãe que não aprovara o colégio anterior. 

Na 7ª série, mais uma vez por decisão da mãe, (“É, que tinha… Que eles fechavam só no 

mundo deles, entendeu? Que eles não ensinavam coisas de fora.”) foi transferido para a 

unidade de ensino fundamental que atua sob a mesma insígnia do colégio atual. Questionado 

sobre os motivos das mudanças R declara que foram decisões exclusivas da mãe e que ele 

sempre aceitou bem por não ter problemas para mudar de grupos e fazer novas amizades. 

Na trajetória escolar não destaca situações positivas ou negativas, nem professores ou amigos 

marcantes. Apenas ressalta que a melhor fase era aquela que só tinha que desenhar e pintar, 

quando tinha “o dia do brinquedo”, enaltecendo o prazer da falta de grandes compromissos 

com a aprendizagem (“...aquela coisa que você pintava, que você não tinha que se preocupar 

com x, y ao quadrado”). Destaca também que nunca foi de “arrumar briga”. Relata sua 

dificuldade em ficar sentado durante horas tendo que se concentrar em uma coisa específica, 

mas afirma que sempre foi um aluno interessado. Até hoje. (“Até hoje, se eu sentar, sei lá se 

um dia eu tiver, é… não um dia, se eu falar “hoje eu vou estudar”, e prestar atenção, eu 

entendo, eu participo, eu falo na aula.”). A única condição imposta é a vontade e, segundo R, 

ela independe do conteúdo, estando atrelada ao dia ou ao professor (“Normalmente é o dia, 

mas às vezes tem professor que você não gosta e você: “ah, de novo esse professor”, e você 

acaba desanimando, mas independente do conteúdo...”). 

R destaca sua predileção pelas disciplinas da área de exatas. Afirma ter mais facilidade. A 

Biologia também é tolerada por ser mais concreta (“Porque acabo vendo, aprendendo.”). Os 

problemas maiores para R se concentram em Geografia, História, Sociologia, Filosofia e 

atribui isso ao fato de serem disciplinas mais subjetivas, o que acaba por não prender sua 

atenção (“Não difícil, eu acho que é meio chato entendeu? Não tem uma coisa que te… tipo 

Matemática x + y igual a z, sei lá.”). Apesar disso, R afirma tentar se concentrar para não ir 

tão mal nas provas, mas confessa que não tem o menor interesse, mesmo reconhecendo que 

são disciplinas úteis para a vida, o que comprovou nas viagens que realizou. 

Quanto ao desempenho escolar ao longo da trajetória, R demonstra algumas estratégias para 

vencer cada série. Tarefas de casa só são realizadas quando não está entendendo bem a 

matéria. Nessas circunstâncias, também costuma recorrer a amigos para explicarem o 

conteúdo no qual está apresentando dificuldades. Quando acha que a matéria está fácil vai 

deixando de lado. Questionado se isso sempre foi assim e se vem funcionando, R responde 
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que até o momento tinha obtido êxito, pois levava uma ou duas recuperações a cada bimestre, 

e no final sempre dava conta. O 2º ano do Ensino Médio, porém, se apresenta como um 

enorme obstáculo. No bimestre anterior ao da entrevista R tinha ficado de recuperação em 6 

disciplinas. 

Apesar das dificuldades enfrentadas no segundo ano e de afirmar não ter grande prazer em ir 

para a escola todos os dias, R afirma que, de modo geral, gosta da escola. Na verdade encara o 

Ensino Médio como um mal necessário, como algo que tem que passar para chegar à 

faculdade (“Você sabe que precisa disso pro futuro, mas…”). Indagado sobre o que mais 

gosta na escola, responde que o fator primordial é o grupo de amigos, que se constitui no 

verdadeiro estímulo para acordar cedo todos os dias. Aprova também a iniciativa dos portões 

abertos e a proposta pedagógica da escola como um todo, apesar de não haver muita 

empolgação em sua fala (“Eu gosto [pausa], eu acho a escola boa, gosto dela, do jeito que 

ensina.”). Mesmo o projeto específico da 2ª série que objetiva estimular a pesquisa por meio 

da escolha livre do tema a ser investigado, não interpela suficientemente o jovem, que acaba 

por enxergar nele apenas uma razão instrumental: antecipar uma vivência do ensino superior 

ou do mundo do trabalho (“Porque na faculdade também vai ter que fazer, ou no trabalho, 

né! Você acaba já tendo uma base de como se faz.”). 

R possui uma crítica com relação ao currículo do ensino médio muito semelhante com a dos 

demais entrevistados. Acredita que muitos dos conteúdos são desnecessários porque 

determinadas carreiras não irão exigi-los. Admite, entretanto, que é muito cedo, aos 14 anos, 

para o jovem ter clareza da profissão que vai seguir. A saída para R seria, então, a proposição 

de um currículo um pouco mais enxuto (“...porque se não eles dão muita coisa, e você acha 

que acaba sendo importante estudar isso daqui, e você vê que nem no vestibular acaba 

caindo.”). 

R pensa em fazer Direito ou Engenharia. Gostaria muito de fazer universidade pública em São 

Paulo. Mas quando questionado sobre o futuro, demonstra um enorme interesse em ter seu 

próprio negócio, como o pai. Relata que a experiência vivida na infância nas lojas do pai lhe 

mostrou que ele leva muito jeito para os negócios e isso é realmente uma possibilidade que o 

atrai. Fica evidente, porém, que o plano mais concreto e imediato é fazer o curso superior. 

Indagado sobre o porquê dessa necessidade, R é taxativo dizendo que o ensino superior é uma 

garantia de emprego da qual acha melhor não abrir mão (“Porque você tem, se você fizer um 

curso superior você tem tipo, não sei explicar, você, se você um dia você precisar, 

entendeu?” “Você tem curso superior, mais fácil pra você entrar num emprego, mas se você 

não tem curso superior, você acaba não conseguindo nada.”). Mesmo após argumentação de 

que ter a certificação não garante a aquisição do emprego, R declara que, na dúvida, é 

“melhor ter.”. 

 

O que se destaca em R 

  R é um jovem irrequieto, agitado, disperso. Impaciente com o tempo escolar. Se numa 

conversa informal, de aproximadamente uma hora e meia, a impressão deixada foi a de estar 
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causando a ele algum infortúnio, de estar interrompendo uma espécie de fluxo vital, pode-se 

imaginar o que sente o professor de geografia, por exemplo, ao propor leitura, interpretação, 

reflexão e até certo grau de memorização dos conteúdos escolares.  

 A escola, literalmente, está de passagem em sua vida. Precisa cumprir com o exigido 

para superá-la o mais rápido possível. O relato da vida familiar, mesmo das viagens, também 

exala tédio. Os olhos brilham e se fixam apenas quando se refere à atual namorada e à 

possibilidade de seguir os passos do pai (certamente a referência adulta mais forte) e da 

família paterna, enveredando para o mundo dos negócios. Todo o resto: a experiência escolar 

atual e pregressa, a universidade que decidiu cursar a qualquer custo e o próprio curso que 

pretende fazer, nada disso o interpela minimamente, no sentido de mobilizar desejos de vida. 

 Embora se apresente um tanto agoniado devido ao fracasso de suas antigas estratégias 

no modelo escolar atual (originando um baixíssimo desempenho), o jovem não demonstra ter 

a menor consciência da forma como é percebido pelos adultos no ambiente escolar. Na 

verdade, não dá nenhuma evidência de que busca o reconhecimento ou de que se preocupa 

com a aceitação e a aprovação por parte dos professores. R parece prescindir do outro (adulto) 

na relação escolar.  

 Sua trajetória escolar foi totalmente conduzida pela mãe, o que, juntamente com os 

estímulos recebidos desde a socialização primária para a satisfação imediata de suas pulsões, 

parece ter reforçado seu desapego pela escola ao longo do caminho.  

    

 

O JOVEM M 

M, jovem de 17 anos, aluno do 2º ano da escola pesquisada, atendeu prontamente à 

solicitação para participar da pesquisa, projetando um sorriso pra lá de maroto, e um 

semblante ao mesmo tempo intrigado e orgulhoso pela indicação dos professores. Chegou a 

desmarcar o primeiro dia agendado para a entrevista, mas telefonou previamente para dar uma 

satisfação e disponibilizar nova data para o encontro. Ao longo da sessão de entrevista 

manteve-se tranquilo, sorridente. Uma personalidade suave, despretensiosa, um olhar 

profundo, uma postura descontraída. Com vários quilos visivelmente acima do recomendado 

para sua estatura, M faz a figura do gordinho amigo, bem humorado e bonachão (“Sou muito 

tímido... Mas quem me conhece acha que eu sou bem divertido.”).  

Os pais de M são divorciados e ele reside num apartamento (o mesmo desde que nasceu), ao 

lado da escola Delta, com a mãe, uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. 

 O pai, nascido em Lins, tem “cinquenta e um ou cinquenta e dois anos” de idade, e trabalha 

como vendedor de companhia de vulcanização; vende os produtos da empresa da família da 

ex-esposa para outras empresas.  Antes de se casar fora comissário de bordo por 
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aproximadamente seis ou sete anos. Tem a mãe viva e residente na mesma cidade. Tem 

também três irmãos: uma mulher, também vendedora do mesmo ramo, porém de outra 

empresa; um irmão que trabalha nos bastidores de uma rádio local, e outro que é aposentado 

como comissário de bordo (M não soube informar se todos esses parentes cursaram o ensino 

superior ou não). 

A mãe, nascida em Araçatuba, fez “quarenta e seis ou quarenta e sete anos”, e formou-se 

recentemente em Psicologia ou Pedagogia (o jovem não soube precisar nenhuma das duas 

informações). Trabalhava na empresa da família, depois passou um período da vida parada e 

agora retornou ao mercado, trabalhando no consultório da “mulher do cunhado dela”. Tem os 

pais vivos e bastante ativos. O pai é dono da empresa de vulcanização (tem por volta de 

setenta e cinco anos) e a mãe (tem por volta de 68 anos), segundo M, parece ter sido 

professora primária, mas também atuava na empresa da família. A mãe de M possui uma 

única irmã que também trabalha na empresa e tem duas filhas de 27 e 21 anos. 

A irmã mais velha de M, hoje com 20 anos, teve uma trajetória escolar conturbada pela 

dificuldade nos estudos, apresentando sempre baixo desempenho, principalmente na área de 

exatas. Iniciou na mesma escola de M, mas depois foi transferida para outra escola privada 

considerada de menor grau de exigência e, ainda assim, não conseguiu acompanhar, o que 

levou a mãe a transferi-la para uma escola estadual, onde completou o ensino médio (“Aí se 

formou lá porque, porque ela meio que não ia pra frente mesmo, e ah…”) Atualmente cursa 

Relações Públicas na universidade católica da cidade. A irmã mais nova de M tem treze anos 

e frequenta a mesma escola que ele cursou. Entretanto, M avalia que talvez ela também seja 

transferida, pois não tem conseguido os resultados necessários, apresentando intensas 

dificuldades (“Olha, eu acho que dos três eu fui o melhor até agora. Eu não sei se ela vai 

continuar, porque tá meio difícil também”). 

M nasceu na cidade de Santos. Relata que apesar da separação os pais conseguiram manter 

uma estreita relação entre o núcleo familiar. M afirma que a mãe teve grande preocupação e 

um enorme cuidado no que se refere a isso e que, portanto, ele e as irmãs não sofreram tanto 

com o divórcio (“Minha mãe tinha muito medo que acontecesse alguma coisa. Até hoje ela 

sempre pergunta se tá tudo bem entre a gente.”). Na rotina do núcleo familiar, desde a 

infância, M destaca as viagens constantes a Boituva, onde os avós maternos possuem uma 

chácara (“É, eu acho que o que eu mais lembro assim é de ir pra chácara todo final de 

semana. Todo final de semana!”). Ali teria aprendido a subir em árvores e coisas do tipo, 

compensando um pouco o fato de morar em apartamento na cidade. Relata também almoços 

fora aos domingos, algumas viagens pelo Brasil (Bahia, Fortaleza, Rio de Janeiro, interior de 

São Paulo) e três cruzeiros de navio. A viagem de maior destaque para M foi a que realizou 

somente com os amigos, para a Disney, no ano anterior (“É, foi a melhor viagem da minha 

vida.”).  

Nas situações de viagem M ressalta que não gosta de fazer passeios que visem conhecer o 

local, ou mesmo idas a museus. Programas culturais, como assistir a uma orquestra sinfônica 

ou ir a teatros, não foram estimulados pela mãe, que, segundo M também não os aprecia 

muito. O teatro mais famoso da cidade foi frequentado por M apenas uma vez, quando foi 
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assistir ao stand up de um famoso humorista da MTV. No cinema M vai em média uma vez a 

cada três meses e de preferência para assistir a comédias, seu gênero predileto. 

M não tem a menor afinidade com a leitura. Não se lembra de ganhar livros ou ser estimulado 

a ler. Recorda apenas de uma excursão que fez com a escola a uma feira de livros, quando 

tinha mais ou menos dez anos de idade, na qual se interessou e comprou um livro por conta 

própria (“Acho que foi a única vez na minha vida que eu tive vontade… ‘Eu vou comprar um 

livro hoje pra ler! E li.’ [risos]”). Ainda assim, relata ter feito o esforço de ler os livros 

indicados pela professora de literatura do ano que está cursando e que, apesar da dificuldade 

com o vocabulário, que M resolve com a ajuda da Internet (“É, aí joga lá no Google.”), 

procurou ler todos na íntegra; mas deixa bem claro que foi por pura obrigação.  

M não frequentou ou frequenta clubes sociais da cidade. À praia afirma ir bastante, 

principalmente porque sua avó mora bem em frente. Mas quando questionado se gosta de 

praia, M fica reticente e atribui a pouca empolgação ao fato de preferir o frio ao calor. Adora 

animais (tem dois cachorros no apartamento e mais uns quatro na chácara dos avós) e toca 

cavaco. Quanto à música, seu gênero predileto é o pagode; mas aprecia também a música 

eletrônica, sendo que frequenta baladas com os amigos praticamente todos os finais de 

semana. Com relação a isso, M destaca que em muitas das casas noturnas ainda não poderia 

entrar por ser menor de idade, mas que ele e seus amigos dão um jeito nisso (“Não pode 

entrar ainda, né, mas a gente entra... Consegue, né?... Barba na cara. [Risos]... Conhecer o 

dono, com RG falso também. [Risos].”) 

Além de ir à escola, M frequenta diariamente a academia, onde faz musculação e aeróbico. 

Quando era criança, chegou a fazer curso extra de futebol na escola, mas hoje em dia não 

pratica mais (“Ah gosto, mas jogo mal pra caramba.”). O computador e o videogame 

também fazem parte da rotina; segundo M, mais para se comunicar nas redes sociais, e, 

quando não tem “nada pra fazer”, lança mão dos jogos virtuais. Mas admite que o tempo 

dedicado ao computador é maior do que deveria ser (“Ah, eu uso bastante. Bastante!”).  

M costuma ir com bastante frequência aos shoppings com a mãe e as irmãs, mas afirma não 

ser muito ligado ao consumo de marcas de roupas (“Ah, mais ou menos. Eu não sou obcecado 

assim sabe?”) ou a modelos ultramodernos de eletrônicos, como celulares (“Se eu conseguir 

ligar e conseguirem me ligar já tá bom.”). A família possui casa própria, automóveis e 

demais bens de consumo esperados para esta fatia social. M avalia que já alcançaram um 

patamar de estabilidade. Seus gastos pessoais, como a frequência a baladas, são custeados por 

uma mesada que recebe dos pais (“Não, mas é bem controlado.”).  

M afirma não receber nenhum tipo de limite da mãe, que sempre deu a ele toda a liberdade 

possível (“...minha mãe é muito liberal comigo, deixa eu fazer o que eu quiser…”). Mas M 

assume uma postura austera, atribuindo a si a responsabilidade de fazer o papel do “homem 

da casa” desde que seu pai retirou-se fisicamente do núcleo. Questionado sobre suas funções 

no dia a dia da família, M afirma jocosamente que é o de apenas “mandar” (“Ah eu ajudo… 

vai, eu dou a moral.”), não assumindo nenhuma outra posição de colaboração direta com os 

afazeres domésticos. Destaca, porém, que é muito mais organizado que as irmãs e que não 
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tolera bagunça (“Ah, eu sou muito organizado, até demais... Odeio bagunça, odeio essas 

coisas... Não me conformo.”).  

M relata também a constante ajuda de empregadas domésticas ao longo de toda a sua criação; 

pessoas que, juntamente com a avó materna, foram responsáveis por cuidar dele e das irmãs 

quando a mãe trabalhava fora, numa das fases de sua infância. Quase nenhuma dessas figuras 

foi, entretanto, marcante para M (“Uma mulher que trabalhava em casa, que eu nem lembro 

quem era, mas sempre foi assim. Sempre teve alguém em casa, ou com a minha vó 

também.”), exceto uma da qual M se lembrou do nome e destacou que ela brincava bastante 

com ele. 

Como adultos de referência declarados por M, até com certa emoção, aparecem o pai, um dos 

tios (comissário de bordo) e o avô materno. Figuras, segundo M, muito especiais (“...eles três 

são um exemplo de vida.”). O pai é destacado por possuir características de personalidade 

muito parecidas com as de M. (“Ah eu acho que eu sou igualzinho o meu pai, igual, igual. 

Minha mãe sempre me fala isso também, que quando ela fala comigo, ela tá falando com o 

meu pai.”); o tio aparece devido à influência na escolha da carreira que M. pretende seguir, a 

de piloto de avião (“O meu tio foi, ele tem me influenciado muito nessa decisão aí.”); e o avô 

é destacado por apresentar o mundo a M, conduzindo-o de forma afetiva pelas várias fases da 

vida, até ali (“sempre me dei muito bem com o meu vô.”). O tio aparece também quando M 

descreve um pouco as brincadeiras de infância e relata sua predileção por carrinhos de 

coleção que o tio trazia das viagens que fazia (“Eu lembro que meu tio fazia muito voo 

internacional, ele me trazia muito daqueles carrinhos de brinquedo, que ele tinha uma 

coleção muito grande. Sempre brincava daquilo.”). 

A trajetória escolar de M iniciou-se por volta dos quatro anos de idade. Da primeira vez que a 

mãe o matriculou na escola, M não se adaptou e acabou voltando a ficar em casa. No ano 

seguinte nova tentativa foi feita e dessa vez M afirma ter se acostumado e passado a gostar da 

escola (“No começo eu chorava muito, muito. Queria embora. Daí minha mãe decidiu me 

tirar e depois colocou de novo.”). Da educação infantil M guarda boas recordações, 

afirmando que se dirigia à escola com muita alegria e que sempre se deu bem com todos os 

professores.  

Mas de todo o período de escolarização, do infantil até o ensino médio, gravado na memória, 

M só apresenta de maneira mais significativa, três aspectos: primeiro que fazer amigos 

sempre foi o fator mais estimulante para ele na escola, sendo que ficar parado, assistindo à 

aula, sem conversar ou “zoar”, era um tormento (“Ah eu gostava mesmo de, de ficar com os 

amigos, sempre foi isso. Nunca gostei muito de ter aula não... Gostava de brincar toda hora, 

aí não tinha muita atenção pra aula.”), ainda que suas atitudes não chegassem a se configurar 

como indisciplina (“...eu falava muito, mas não chegavam a reclamar porque eu ia muito 

bem nas matérias.”). Segundo, que sempre teve certa facilidade nos conteúdos, sobretudo em 

exatas, e que de só prestar um pouco de atenção na aula, já conseguia bons resultados; isso até 

o ensino médio, que se configurou como uma surpresa ao revelar para M a fragilidade de suas 

estratégias (“O primeiro ano foi um baque, né? Porque é muito diferente... Os professores 

não tem mais aquela… Vai, não são tão pacientes como eram antes, é, as matérias 



143 
 

começaram a ficar mais difíceis, tem que prestar mais atenção, fazer lição.”). O terceiro 

aspecto sublinhado, na verdade o primeiro a ser evocado por M quando questionado sobre 

marcas em sua trajetória escolar, foi o fato de ter sido orador de turma do 9ª ano, fato que para 

M corroborou o investimento de anos e anos nas amizades (“Foi, o que mais marcou pra mim 

foi isso.”). 

Detalhando melhor suas memórias e motivações ao longo do percurso escolar, M ressalta a 

relação com os professores, avaliando que cada um deles sempre tem seu lado bom e que é só 

questão do aluno “conhecer a pessoa”, saber se aproximar e criar um vínculo (“É, eu nunca 

não gostei de nenhum professor. Todos, todos tem, igual o W. aqui, todo mundo tem medo 

dele, não sei por que; o cara, pô, ele ensina bem e tal. Não sei por que, eu acho que eu nunca 

tive problema com professor.“). Admite, porém, que a maneira de alguns deles ensinarem 

dificulta a sua compreensão da matéria, citando um professor de Biologia do ano anterior 

como exemplo (“Mas ele era muito gente boa comigo, mas eu não entendia muito a matéria 

com ele dando a aula.”). Na verdade, a comparação entre W e o professor do ano anterior, 

ambos de Biologia, deve-se principalmente à questão do limite que, para M, parece estar bem 

clara. A rigidez do atual professor é destacada por M como fator importante para que ele se 

aquiete e preste atenção à aula (“Esse ano com o W, como ele é mais durão, mais ... mais 

rígido com todo mundo... Eu comecei a prestar mais atenção na aula, porque ele também não 

deixa ninguém fazer nada.”). E, por meio da análise desta situação, M avalia que uma das 

dificuldades enfrentadas nessa nova escola deve-se ao fato de ela ser mais liberal, não impor 

tantos limites, o que para ele não traz consequências muito positivas (“Isso pra mim foi o que 

me piorou a minha relação com as aulas, né? Por ser muito liberal assim… Aí a gente 

começa a zoar, zoar, zoar e ver que o buraco é mais embaixo.”). Ou seja, a liberdade 

conferida a ele pela mãe, em casa, chama M a assumir uma responsabilidade, a de assumir o 

papel paterno; já na escola a liberdade exerce efeito diverso sobre M, dificultando, segundo 

seu próprio relato, o processo de aprendizagem. 

Isso porque, para M, prestar atenção à aula é a chave para a obtenção de bons resultados. 

Segundo ele, o processo transcorre mais ou menos assim: o aluno presta atenção, tira boas 

notas e isso o estimula a gostar e a se dedicar mais a algumas disciplinas (“E quando você 

começa a entender, você começa a gostar.”). Assim ele justifica, por exemplo, a sua 

preferência por Matemática e Física. Primeiro, por serem mais concretas e trazerem resultados 

factíveis, contrapondo-se às subjetividades de Filosofia e outras matérias que exigem leitura e 

interpretação (“Você não sabe se tá certo, depois, o que você escreveu.”). Segundo, porque, 

como num ciclo [sic] vicioso, se o aluno não presta atenção, não entende; se não entende, não 

gosta (“É, se você tá boiando, se você não tá entendendo nada, você não vai gostar da 

matéria. Você vai mal nas provas, você vai achar que... pô!”). M atribui sua predileção por 

exatas também a uma característica pessoal que é a de ser objetivo, certeiro (“É isso mesmo ... 

Eu sou assim, ou é ou não é!... Comigo não tem meia boca, ou é ou não é.”). 

As peculiaridades, tanto do currículo mais exigente do ensino médio, como da escola em 

questão, segundo M mais liberal, foram um fator complicador para que suas antigas 

estratégias escolares funcionassem (“É, aqui eu já não prestava atenção na aula, então não 

tinha como estudar em casa, aí foi o problema.”). No primeiro bimestre da primeira série M 
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levou, então, mais recuperações do que estava acostumado (“Porque no primeiro bimestre é 

sempre... ninguém leva a sério o primeiro bimestre. Não sei por quê. Pelo menos os meus 

amigos que assim, que eu tenho mais contato são assim, igual eu. No primeiro bimestre é 

sempre aquela coisa boa que… É, não sei, ‘vamos ver como é que vai ser isso aí’, aí no 

segundo você começa a melhorar, no terceiro e no quarto vê que tá sufocado e, aí começa a 

estudar mesmo.”). 

Mesmo com essas dificuldades, M conseguiu ser aprovado na primeira série, sem passar pelo 

conselho final. Isso fez com que na segunda série ele repetisse a estratégia de empurrar para o 

segundo semestre as atitudes de concentração e dedicação necessárias para um bom 

desempenho (“Não adiantou”. “De novo. Aí, é a mesma história, né? No segundo bimestre é 

mais ou menos, daí no terceiro tá apertado já começa a estudar e no quarto também.”). No 

período em que a entrevista foi realizada (final do 3º bimestre), M adotou ainda algumas 

estratégias extras, como sentar-se a frente na sala de aula, segundo ele, para prestar mais 

atenção e ganhar a confiança dos professores (“É, ai agora já tô sentando na frente, 

prestando atenção, anotando as coisas... sento num lugar onde eu não converso com 

ninguém… Então, ou eu presto atenção na aula, ou eu presto atenção na aula. E como tá ali 

na frente o professor, ele tá vendo se tá fazendo alguma coisa de errado ou não.”) 

Instado a opinar sobre o conteúdo escolar, M avalia que algumas coisas são importantes e 

outras não (“Filosofia eu acho uma matéria muito inútil”). Mas questionado sobre o porquê 

de achar o conteúdo de filosofia inútil, o jovem admite que na verdade não gosta, porque 

desde o primeiro ano já apresentou dificuldades em compreender a matéria. Já o conteúdo de 

Sociologia é aceito pelo jovem aluno com maior boa vontade e ele atribui isso ao fato de se 

tratar de questões do cotidiano e também à forma como o professor da disciplina conduz o 

trabalho (“Ah, porque eu acho que a sociologia é mais fácil de entender. O B, ele explica bem 

a sociologia. E eu acho mais fácil pelas palavras, pelo jeito do professor ensinar a matéria 

sabe? Eu acho mais fácil.”). Sobre os conteúdos de outras disciplinas, M manifesta que todos 

são importantes porque geram conhecimento para a vida e, sobretudo, porque são coisas que 

caem no vestibular. Destaca também que um dos principais papéis da escola é ensinar a ouvir 

os outros e a trabalhar em grupo.  

Instado a opinar também sobre o sistema educacional do país, M manifesta concordância com 

quase a totalidade da estrutura. Afirma apenas, e em tom jocoso, que modificaria o currículo 

do ensino médio retirando as disciplinas de Filosofia, História e Educação Física. M entende 

que provas no colégio são extremamente importantes porque preparam para o vestibular. E a 

existência do vestibular é fundamental para selecionar melhor aqueles que ingressam nas 

faculdades o que, segundo ele, garante a formação de profissionais mais gabaritados (“É um 

modo de selecionar né? Quem vai estudar mesmo. Se fica igual escola, qualquer um entra 

e…”).  

 A expectativa de M com relação ao terceiro ano que se aproxima é muito grande e estampa 

em seu semblante uma visível preocupação (“Ah, o terceiro eu acho que vai ser mais difícil 

ainda... Tem aquele problema de, cair no vestibular, vestibular, vestibular. Toda hora 

pensando em vestibular.”). O jovem demonstra-se bem definido com relação à escolha da 
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profissão; como planeja ser piloto de avião comercial, já traçou suas metas a curto e médio 

prazo. M acredita, entretanto, que não deveria estar tão focado nesta questão, ressaltando que 

o ideal seria se preocupar com isso apenas no terceiro ano (“...eu acho melhor pensar nisso 

daí só no terceiro ano, mas como é difícil né? Tem aquela influência do pai, da família.”). O 

argumento central que sustenta este seu raciocínio é o de que antecipando essa decisão fica 

mais difícil se sujeitar às matérias que já sabe que não precisará em sua profissão (“Quando 

você vê vai, aquela matéria que você já não vai bem, não vai servir nada pra sua carreira, 

você larga... Não tem jeito! Larga mesmo!... Ainda mais que a coisa que eu quero fazer, não 

envolve tanta matéria assim.”). 

Embora M saiba que não é necessário fazer o ensino superior para ser piloto, afirma ter 

decidido cursá-lo porque acha importante, sem conseguir, entretanto, dar maiores explicações 

sobre tal decisão. Destaca, mais uma vez, o incentivo do pai e do tio, ex-comissários de bordo, 

declarando ser bastante estimulado pelo pai a cursar a faculdade (“É, eu acho que vai ser 

orgulho dos dois, se eu puder me formar piloto.”). Questionado sobre onde cursaria a 

graduação, o jovem responde que será na Anhembi Morumbi, a única em São Paulo a oferecer 

o curso. Indagado sobre o ITA, o aluno demonstra que esta alternativa está interditada devido 

à dificuldade que claramente se apresenta a ele (“Ah é muito difícil. Esse ano foi que eu tive a 

certeza. De ver questão do ITA e começar a ler e não entender nada.”). O jovem acrescenta 

ainda que não se dedicou o suficiente ao longo de sua carreira escolar para, agora, realizar a 

façanha de entrar no ITA e que, portanto, nem sonha com isso. 

Questionado, por fim, se se considera um aluno interessado, M responde pronta e 

ironicamente: “Depende do Bimestre”. Depois, afirma que depende também da matéria e do 

professor. Conclui que “depende de tudo”, afirmando que acredita que todo mundo é assim 

como ele. Quando indagado se era mais interessado antes, na educação infantil, no ensino 

fundamental, ou agora, no ensino médio, M responde: “agora”. Mas, questionado sobre o 

período em que ia com mais alegria à escola, o jovem responde: “antes”, expressando uma 

clara distinção entre interesse e prazer.  

 

O que se destaca em M 

 O jovem M é um sucesso como filho e um desastre como aluno. Representa, aliás, 

uma figura bastante comum no universo escolar. Na família é o homem da casa, organizado, 

responsável, pleno de direitos e deveres; na escola é o típico aluno folgado: o bom papo, 

afetivo, sorridente, mas indolente e agitador. 

 Apesar de ter sido um bom aluno no ensino fundamental, conciliando a relação com os 

pares e as exigências escolares de forma exitosa, sua atual posição no jogo escolar encontra-se 

em risco iminente, o que tem deixado o jovem bastante desconcertado (a única coisa capaz de 

ofuscar um pouco seu largo sorriso ao longo da entrevista). 
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 No mínimo três fatores têm interferido negativamente nas estratégias de M: o grau de 

exigência das disciplinas escolares que compõem o currículo do ensino médio privado, 

demandando maior esforço e dedicação; o clima de excessiva liberdade proporcionado pela 

proposta pedagógica da escola Delta que imputa ao aluno grande parcela de responsabilidade 

no processo de aprendizagem, o que só faz estimular a malemolência de M; a escolha da 

profissão, que definida de forma muito precoce, acaba interferindo na relação de M com os 

conteúdos escolares (sabe que como piloto de avião não necessitaria de todo o conteúdo 

proposto e exigido).  

 M assume tranquilamente que não persegue qualquer incremento cultural em sua 

formação. Não gosta de ler (nunca foi estimulado na família), não gosta de conhecer os 

lugares, não gosta de refletir, interpretar. Procura leveza em tudo o que faz: o pagode, a 

comédia, as conversas com amigos. A vida é uma festa. Não há obstáculos morais: problema 

nenhum em fingir ser mais velho para atingir o propósito da diversão numa boate, por 

exemplo.  

 Mas almeja profundamente o reconhecimento do pai, de um tio e do avô materno. E 

isso é o que efetivamente conduz sua trajetória e mobiliza seus investimentos. 

 No próximo capítulo, são apresentados os resultados de um exercício analítico em que 

se procurou dissecar as entrevistas em busca de singularidades e regularidades entre os 

jovens alunos colocados em relação e entre o grupo de interessados e de desinteressados.  
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CAPÍTULO 3  

Os alunos interessados e os desinteressados:  

singularidades e regularidades dos agentes e dos grupos 

 

 

Para buscar compreender por que jovens pertencentes a uma camada social 

privilegiada e que gostam da escola que frequentam apresentam diferentes disposições na 

relação com o estudo, foi preciso saber, não só a posição que ocupam no espaço escolar, mas 

também como chegaram até ali, pois a maneira como alguém acede a uma posição se inscreve 

em seu habitus. O exercício empreendido neste capítulo consiste em apreender, nos 

depoimentos coligidos, as maneiras desses jovens agentes de se relacionar e se movimentar no 

espaço social e como elas estão marcadas pelas trajetórias sociais vividas por cada um deles.  

Apesar das singularidades das trajetórias pessoais dos oito entrevistados explicitadas 

no capítulo anterior, foi possível perceber que elas expressam, na maior parte das vezes, um 

mesmo padrão: a busca por classificação social. Além disso, puderam-se notar traços comuns, 

algumas regularidades entre aqueles que foram classificados como interessados e outras entre 

os citados como desinteressados. É inviável (e indesejável!), evidentemente, a partir de dados 

tão limitados, criar categorias distintivas permanentes e aplicáveis a todo e qualquer aluno 

(des)interessado, de toda e qualquer escola, em todo e qualquer lugar. Mas as singularidades e 

as regularidades que emergiram dos relatos permitiram enxergar dois grupos distintos, 

separados por sistemas de diferenças, e identificar frações de classe caracterizadas por certa 

configuração da distribuição das diferentes espécies de capital. Não há, entretanto, uma linha 

de demarcação de modo que, de um lado ou de outro, se possa encontrar alguém possuidor ou 

desprovido de todas as propriedades mais frequentes em cada um dos lados; mas sim o 

delineamento de um conjunto de propriedades que revela estruturas e se expressa nos 

diferentes sistemas de disposições.  

Para revelar tais estruturas, não é possível analisar separadamente cada um dos 

elementos, ou cada feixe de escolhas e preferências, sem antes interrogar sobre a significação 

social dos indicadores utilizados. A mera constatação de que esses jovens preferem, por 

exemplo, música popular brasileira à música eletrônica (ou vice-versa), sozinha, não diz nada 

a respeito do que cada escolha representa e reproduz. É preciso indagar sobre os usos sociais 

de cada indicador e o que eles dizem a respeito do ethos da classe à qual pertencem esses 

jovens. 
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 O ethos de classe, esse sistema de esquemas implícitos de ação e apreciação que 

origina disposições morais frente ao futuro, é o que vai dirigir as práticas dos agentes, definir 

seus investimentos e as escolhas das melhores estratégias para participar dos jogos sociais e 

obter chances objetivas de sucesso neles. Como este estudo propôs-se a analisar membros de 

uma mesma classe, estando, portanto, praticamente neutralizadas as diferenças associadas ao 

volume global do capital, fez-se imprescindível considerar a estrutura do patrimônio dos 

agentes, quer dizer, o peso relativo de seu capital econômico e de seu capital cultural e, 

sobretudo, a estrutura de sua trajetória social que comanda, por meio dos modos de aquisição 

correlatos, a relação mantida por eles com este patrimônio. 

Na situação em análise, observa-se que os quatro alunos interessados, embora 

pertencentes a uma escola que atende majoritariamente a uma elite econômica, não possuem 

expressivo capital econômico (sendo portadores, inclusive, de bolsas parciais de estudos). 

Compõem, outrossim aquilo que poderíamos denominar fração dominada da classe 

dominante, a qual concentra maior capital cultural, acumulado ao longo da escolarização. LG 

é filho de um funcionário das docas e de uma auxiliar de secretaria de instituição privada de 

ensino (ambos com ensino superior), K é filho de motorista de empresa que presta serviços à 

prefeitura e de uma corretora de imóveis (ambos sem ensino superior), Ma é filha de 

advogado aposentado com uma dona de casa (sem ensino superior) e P é filho de um 

executivo da indústria de automação com uma dona de casa (ambos com ensino superior). 

São, portanto, famílias assalariadas, empregados com renda fixa. K poderia se constituir em 

exceção, uma vez que existem “os negócios da família” (jogo do bicho) que impactam sobre a 

renda, mas a trajetória social da família sugere um grande declínio econômico, o que o coloca 

novamente próximo, no espaço social, aos demais interessados.   

Já os quatro alunos desinteressados, em sua totalidade filhos de empresários, possuem 

uma proeminência do capital econômico em relação ao cultural. L é filho de fazendeiro (sem 

ensino superior) com uma psicóloga clínica dona de consultório (formada recentemente), M 

pertence a uma família de proprietários de uma companhia de vulcanização (pai com ensino 

superior e mãe formada recentemente), R é filho de proprietário de lojas de eletrônicos e 

equipamentos de segurança com uma dona de casa (ambos com ensino superior) e mora com 

um padrasto médico oncologista proprietário de clínica, e C é filha de dono de restaurante 

(sem ensino superior) e uma engenheira proprietária de escritório de construção civil.  

A estrutura do patrimônio, associada a uma série de outros fatores, vai definir os 

investimentos (nos dois sentidos) dessas oito famílias e, portanto, desses jovens, nas mais 

diversas relações, inclusive na sua relação com a escola e com o conhecimento escolar. 
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O capítulo se organiza em torno de dezessete indicadores que expressam as 

regularidades presentes nas falas dos alunos a partir da situação de entrevista, que se apoiou 

em roteiro previamente traçado. Tais indicadores materializam um conjunto de práticas, 

preferências e escolhas que revelam facetas da dinâmica familiar e da vida cotidiana dos 

agentes e que, por sua vez, apontam possibilidades de análise acerca de sua relação com o 

conhecimento escolar, objeto deste estudo. 

Os indicadores são tratados um a um, a partir de figuras elaboradas com a única 

finalidade de propiciar a visualização do quadro geral das regularidades e, portanto, 

proporcionar uma melhor compreensão ao leitor. A fração esquerda da figura representa as 

regularidades detectadas entre os interessados e a fração direita, as regularidades entre os 

desinteressados. Cada círculo que compõe a figura identifica um aluno entrevistado, e a 

intersecção dos círculos significa tão somente a incidência do indicador nos depoimentos e 

sua consequente classificação como uma regularidade a ser analisada. Foram consideradas 

regularidades, pois, as propriedades que de alguma forma se repetiram e destacaram nos 

relatos da maioria dos entrevistados encerrados em seu respectivo grupo (dos interessados ou 

dos desinteressados). Os círculos/alunos que se veem destacados, ou seja, fora da intersecção, 

em cada quadrante, representam apenas que a prática desses alunos, naquele determinado 

indicador, não coaduna com a dos demais; são singularidades, atitudes ou preferências 

desviantes que, tomadas em seu movimento na trajetória, por vezes podem colocar o agente 

mais próximo do outro grupo, o que será comentado nas análises sempre que pertinente. 

Quando há omissão de um círculo/aluno no quadrante, significa que não há registro em seu 

depoimento sobre a propriedade expressa no indicador, o que tornara insustentável sua 

manutenção ali. 

Importante sublinhar mais uma vez que não há linha de demarcação objetiva, capaz de 

encerrar os agentes num grupo restrito ou estático, mas sim uma divisão meramente didática, 

cuja intenção é tão somente propiciar, para além das análises intragrupos, também a 

observação das singularidades e das regularidades entre os dois grupos simbolicamente 

organizados. As figuras tampouco guardam qualquer referência aos modelos propostos por 

Bourdieu que identificam a distribuição dos agentes no espaço social de acordo com as 

posições por eles ocupadas; são, conforme já ressaltado, ilustrações das confluências dos 

depoimentos e porta de entrada para a discussão dos dados. 

 

As regularidades  
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Os indicadores delineados a partir das respostas fornecidas pelos oito jovens ao longo 

das sessões são os seguintes: 

1- Relações familiares e sociais mais amplas;  

2- Situações de viagens; 

3- Padrão de consumo de bens materiais; 

4- Frequência a shoppings e restaurantes como alternativa de lazer; 

5- Frequência a museus, teatros e exposições com a família; 

6- Frequência à praia, considerando a moradia em cidade litorânea; 

7- Religiosidade; 

8- Prática de atividades físicas; 

9- Preferências em matéria de música, cinema, literatura, programas de TV; 

10- Adesão a programas “típicos” de jovens: baladas, festas, vida noturna; 

11- Uso da internet; 

12- O estudo e atividades culturais na distribuição do tempo diário; 

13- Aprendizagem da Língua Inglesa; 

14- Relação com as escolas ao longo do cursus; 

15- Relação com o grupo de pares; 

16-  Relação com o conhecimento escolar; 

17- Crítica ao Ensino Médio. 

 

1 - Relações familiares e sociais mais amplas  
 

A intenção de abrir as análises com este indicador recai sobre a necessidade de situar, 

de partida, esses jovens no mapa das relações travadas ao longo de suas trajetórias sociais. 

Busca-se, dessa forma, compreender melhor a constituição, a gênese do sistema de valores 

que estrutura o seu grupo social de origem, que é ao mesmo tempo estruturante do conjunto 

de disposições que compõem o seu habitus, elementos essenciais na definição das atuais 

estratégias e posições no campo.  

Ao colocar o foco, pois, nas relações familiares e sociais mais amplas empreendidas 

por esses jovens, foi possível concentrar a análise em dois eixos: a presença de adultos-

referência e os modos de circulação social.  
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 1.1 Referências adultas na trajetória educacional 

 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Referências adultas restritas à família  

 

 

Referências adultas restritas à família  

 
 

Figura 4. Relações familiares e sociais mais amplas: referências adultas na trajetória 
educacional 

   

Devido à imprecisão de informações fornecidas pelos oito entrevistados com relação 

ao nível cultural dos ascendentes do ramo da família do pai e da mãe que pudessem fornecer 

uma avaliação mais precisa das vantagens e desvantagens transmitidas a esses jovens por seu 

meio familiar, o exercício analítico se concentrou em capturar a presença de pessoas 

marcantes em seu trajeto educativo.  Identificar os adultos-referência desses jovens é 

importante à medida que possibilita compreender melhor suas ações e motivações, seus 

investimentos e movimentações, também, no jogo escolar. 

Nesse sentido, foi possível notar uma regularidade entre o grupo dos interessados e o 

dos desinteressados: em ambos as referências adultas se concentram na família restrita. 

Entre os interessados, apesar de K, LG, Ma e P mencionarem a presença de alguns 

membros da família extensa e algumas relações sociais fora do âmbito familiar, nota-se em 

suas trajetórias, que as experiências formativas mais significativas se restringiram ao núcleo 

constituído basicamente por mãe, pai e irmãos. Mesmo a figura da tia materna (professora 

primária) que aparece no relato de LG e da avó materna que se destaca no depoimento de K 

acabam por incorporar-se a esse núcleo à medida que assumem parte de suas funções (a tia 

que toma conta, a avó que busca na escola).   

Ma apresenta uma tia materna (empregada doméstica) e os respectivos primos com 

quem conviveu na primeira infância no período em que residiu em São Paulo, como 

referências morais, e os irmãos por parte de pai (com quem não conviveu diretamente), como 
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referências de sucesso profissional, mas o que se nota mesmo é uma forte influência do pai no 

que tange aos investimentos em educação (referência de futuro, embora no presente se traduza 

numa certa opressão) e a pouca identificação com a mãe, no que tange ao capital cultural, 

incidindo em seus esquemas de ação e apreciação do mundo. Sua trajetória familiar destoa de 

todas as demais pesquisadas: pai culto com 27 anos a mais que a mãe (de origem modesta); 

divorciados dois anos após o nascimento de Ma; mãe não trabalha e é sustentada pelo pai (ex-

marido). 

K traz (em seu próprio nome) a figura marcante do avô materno (um armênio), que 

personifica uma tradição familiar a qual o jovem se esforça para manter viva. A ocupação 

pouco legítima do avô surge meio velada e a valorização do cultural parece contribuir para 

isto, embora haja indícios de que a família ainda usufrui dela. K demonstra uma admiração 

incondicional pela mãe e uma rejeição velada da origem social do pai, o qual aparece também 

como figura bastante severa na educação.  A madrinha (advogada), uma prima do pai, surge 

no relato como uma possível referência, sendo evocada nas lembranças do jovem como 

aquela que financia alguns de seus desejos, como ir ao show de uma banda musical.   

Na trajetória de LG a figura proeminente é, sem dúvida, a tia materna que cuidou dele, 

em auxílio aos pais que trabalhavam fora durante todo o dia. Esta tia professora foi 

determinante em seu processo formativo e LG apresenta este fato de forma muito consciente. 

Os pais surgem também como fortes referências, sendo mencionados como protagonistas na 

oferta de situações culturais e de aprendizagem em geral. Os primos mais velhos, já formados 

e bem sucedidos também se afiguram como referências para um futuro acadêmico de sucesso. 

O arranjo familiar no qual se insere o jovem LG é a expressão típica da pequena burguesia de 

execução. 

P apresenta uma profunda identificação com o pai, com quem aprendeu a tocar 

guitarra, com quem tem momentos particulares nos quais discutem sobre a conjuntura social e 

política e com quem divide os ideais da maçonaria. A família da mãe é marcada por uma série 

de tragédias, com mortes sucessivas (incluindo o suicídio de um irmão) que extirparam o seu 

núcleo central, sendo que as relações da mãe com estes familiares quando vivos eram, ainda, 

extremamente tumultuadas. P não apresenta qualquer sinal de afinidade com esse ramo da 

família. A mãe aparece como forte referência no estímulo a uma boa relação de P com a 

escola desde o início de seu processo de escolarização. Na família paterna, aparece destacado 

o irmão adotivo do pai, associado a situações que claramente o jovem considera reprováveis e 

desviantes (dentro de um ideal de educação que molda o caráter). Convive com os avós 

paternos (ambos formados em Direito e aposentados), mas não relata nada em especial acerca 
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dessa relação ao longo da trajetória até o momento. A família é a expressão do investimento 

em capital cultural transformado em econômico. Pode-se dizer que se trata de uma típica 

família burguesa brasileira: pai com sucesso empresarial, mãe com ensino superior, mas que 

só cuida do lar. 

Entre os desinteressados ocorre movimento semelhante no que se refere aos adultos 

marcantes em sua formação: são pessoas ligadas ao núcleo familiar restrito que emergem na 

situação de entrevista. 

L apresenta uma semelhança com Ma, porém trocando-se o papel da mãe com o pai e 

vice-versa. Ou seja, o jovem demonstra profunda admiração pela mãe por sua dedicação aos 

estudos, superação da origem cultural de seu grupo familiar, e busca constante por 

aperfeiçoamento pessoal e profissional; e demonstra total falta de afinidade com o pai, que 

julga conservador, “de direita” e até um tanto bronco e truculento. Embora trabalhe com o pai 

(medida socioeducativa tomada pela família devido ao envolvimento do jovem com a 

maconha) e apesar de ficar evidente a atração exercida pelo sucesso econômico do pai sobre o 

jovem e toda a família, a identificação maior é com a mãe (capital cultural). O irmão por parte 

de mãe aparece como forte referência do passado e, talvez por isso, receba certa indulgência 

de L para com suas atitudes desviantes (envolver-se com pessoas erradas, não conseguir 

concluir os estudos...). Uma irmã mais velha, por parte de pai também surge com certo 

destaque, por ter conseguido formar-se no ensino superior em uma área de sua livre escolha 

(reforçando a oposição de L a um pai que julga opressor). 

R demonstra, em seus relatos, uma identificação maior com o pai. Embora tenha sido 

bastante lacônico com relação a este e a tantos outros aspectos abordados na entrevista, foi 

possível notar a forte influência exercida pelo pai que agora se traduz na afinidade que R 

afirma ter com os negócios e a propensão a seguir, portanto, os passos dele no que se refere ao 

futuro profissional (o que pode, na verdade, ser considerado uma estratégia, já que o tipo de 

atividade não exigiria tanto do jovem no que tange aos estudos). A mãe conduz todo o 

processo de educação escolar de R decidindo à revelia deste pelas mudanças de escola que 

ocorreram ao longo de sua trajetória. Surge também como a pessoa que impõe limites e regras 

a R, sendo este fato e o anterior indicadores da presença marcante da figura materna no 

processo educacional do jovem. 

 M apresenta três homens como figuras centrais, verdadeiras referências positivas em 

sua formação: o pai, um tio paterno e o avô materno. O pai pelas inúmeras afinidades e 

semelhança no “jeito de ser”, o tio por incentivá-lo na profissão que deseja seguir, piloto de 

avião, e o avô por proporcionar experiências muito significativas a M na infância. A 
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admiração por essas figuras masculinas transfigura-se na posição que o jovem M assume 

perante as três mulheres (mãe e duas irmãs) com quem reside: a de homem da casa. Tudo na 

família do jovem M gira em torno da empresa do avô; todos usufruem ou usufruíram dela; 

embora pai e mãe possam ser considerados como pequenos burgueses que investem na escola, 

a âncora da empresa do avô é uma variável importante na busca de posição social. 

C encontra-se destacada do grupo na fração dos desinteressados ilustrada na figura por 

dar proeminência, em seu relato, a adultos-referência que extrapolam o núcleo familiar. Ou 

seja, em seu depoimento, não somente aparece a figura de uma mãe e uma irmã 

companheiras, de avós (mulheres) bastante ativas e de um pai extremamente ausente, como 

também são indicados casais de amigos dos pais como importantes referências desde a fase 

infantil. Fica bastante evidente que uma rede de relações sociais mais ampliadas participa do 

processo formativo de C, rede esta composta por pessoas de quem ela gosta muito, 

principalmente, nas palavras da própria jovem, pelo bom caráter que demonstram ter.  

Não se constatou na fala dos oito jovens nenhuma menção significativa a babás (já que 

ao menos cinco deles contaram com o auxílio delas na infância) que pudesse justificar sua 

inclusão como referências no trajeto educacional. Nem mesmo citações afetivas, que 

indicassem, talvez, uma substituição da atenção materna ou algo do tipo.  

Tampouco foram mencionados professores que pudessem se constituir em referências 

efetivas no processo educativo. Os únicos depoimentos mais sugestivos nesse sentido vêm 

justamente da parte de alunos cujas famílias investem fortemente no capital escolar como 

estratégia de reprodução: Ma se refere a uma professora de Língua Portuguesa do ensino 

fundamental que seria a responsável pelo incentivo à escrita, e a um professor atual de 

Química com quem fez um vínculo mais forte devido à questão das preferências musicais e 

que parece exercer uma influência positiva sobre a jovem; LG relata uma professora do 

período inicial de sua escolarização como sendo bastante marcante em sua trajetória e por 

quem se sentiu profundamente reconhecido e estimulado; e L descreve uma relação de muita 

proximidade e admiração com o atual professor de Geografia. Os demais entrevistados 

chegaram a citar os nomes de alguns professores, em geral os mais recentes, mas não 

sinalizaram situações marcantes que se configurassem significativas na composição dos 

esquemas de percepção e apreciação do mundo. 

 

1.2 Circulação social: rede de relações que reverte em capital social 
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INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Inexpressiva circulação social 

 

 

 

Expressiva circulação social 

 

 
Figura 5. Relações familiares e sociais mais amplas: circulação social 

 

 A circulação social, isto é, a intensidade e os modos com que os jovens alunos e suas 

famílias se relacionam no espaço social mais amplo, nos mais variados campos – o que 

garantiria uma maior extensão da rede de relações passíveis de serem mobilizadas para a 

transmissão da herança do grupo (capital social), – é distinta entre as duas frações de alunos. 

A inexpressiva circulação social configurou-se como uma regularidade entre os alunos 

interessados, incidindo nos depoimentos de três deles. Dito de outro modo, K, LG e Ma 

frequentam poucos espaços para além do familiar e do escolar onde se possa estabelecer uma 

rede de relações sociais mais amplas, o que revela também um típico padrão provinciano: 

fortes laços familiares. 

A frequência aos clubes sociais, já mencionados no capítulo 2 como um local onde as 

famílias poderiam garantir aos seus filhos a circulação nos meios almejados, como uma das 

estratégias de reprodução de seus grupos, não foi significativa para estes três jovens; ao 

menos não como possibilidade de estabelecimento de uma rede de relações que pudesse 

reverter em capital social. LG usufruiu por um curto período de dois clubes populares 

associados a categorias profissionais diretamente ligados aos empregos dos pais, e K relata 

raras ocasiões em que esteve com a família num clube da cidade onde reside “que valeria a 

pena”.  

A forte religiosidade presente entre os três jovens (explorada mais adiante), também 

não se traduz em oportunidade de ampliação de convívio com outros grupos sociais. LG, 

embora batizado e crismado (recentemente), vai à Igreja Católica apenas uma vez por mês, 

por ocasião da data do santo que o protege desde o nascimento a pedido da mãe. K realiza a 

maior parte das sessões de Umbanda e Candomblé juntamente com a família, em sua própria 
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casa. E Ma não se entrosou em nenhuma Igreja Evangélica desde que chegou a Guarujá, 

abandonando, portanto, esta prática.  

 P, entretanto, distingue-se um pouco do grupo no que tange a este subindicador. 

Apesar de também não frequentar grupos religiosos, seguindo apenas as orientações morais 

incutidas pelos pais a partir de suas convicções (espíritas e católicas), o jovem dá vários sinais 

que denotam uma maior circulação social, falando a favor de uma rede de relações um tanto 

mais extensa. Em que pese seu relato também privilegiar a ação do núcleo familiar restrito nas 

situações formativas, a presença de amigos, família de amigos, grupos de servir, clubes 

sociais é mais marcante. O fato de ele e o pai pertencerem à maçonaria é representativo dessa 

outra maneira de se movimentar no espaço social mais amplo, já que esse grupo baseia-se em 

códigos que se traduzem numa sólida teia de relações que define posições nos diversos 

campos. 

 A escola, por meio do convívio social que permite, configura-se, sem dúvida, como a 

grande oportunidade para aumentar a rede de relações. Porém, mesmo aí, K, LG e Ma 

apresentam um círculo bastante restrito de amizades, fechando-se praticamente no próprio 

trio, se levarmos em consideração o estreitamento de vínculos que permite transferir a relação 

para o espaço extraescolar. No entanto, vale lembrar que a chancela de “melhores alunos” 

lhes renderá reconhecimento por parte dos pares por muitos e muitos anos, o que poderá abrir 

algumas portas em outros campos sociais no futuro. P, conforme já mencionado na 

caracterização de seu perfil, realiza essa possibilidade já no presente ao transitar entre os 

grupos devido aos territórios comuns que consegue estabelecer (ex: banda, videogame, filme 

de ação e terror, festas, levar amigos para dormir em casa, frequentar grupo de jovens etc.). 

Embora esteja longe de ser o “garoto popular” (o caráter introspectivo é uma visível barreira), 

demonstra saber preservar uma sólida rede de relações.  

 Já entre os desinteressados notou-se uma expressiva circulação social, sobretudo nos 

depoimentos de M, C e R. É muito mais evidente neste grupo o que se costuma chamar de 

“fazer o social”. São situações frequentes de convívio em ambientes extraescolares, desde 

festas, academias, salões de cabeleireiro, casas de amigos, casas de praia, sítios, viagens, 

clubes sociais (os três frequentaram ou frequentam os mais tradicionais da cidade, apesar da 

perda de importância deles no cenário, conforme já mencionado no capítulo 2), enfim, toda a 

sorte de oportunidades de estabelecimento de uma variada gama de relações que, certamente, 

revertem em capital social. A escola faz parte deste contexto; é, na verdade, a extensão dele. 

Em que pese o fato de os pais buscarem um ensino forte capaz de aumentar o valor do 

certificado no mercado de capitais, a escolha da escola passa prioritariamente pelas 
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possibilidades que ela tem de oferecer a manutenção e o incremento dessa rede de relações 

que começa fora dela e se estende para além dela.  

O jovem L encontra-se destacado do grupo porque não apresenta em seu depoimento 

elementos que indiquem uma expressiva circulação social ou qualquer movimentação no 

sentido aqui explorado. Apesar de retratar uma expressiva rede de amizades e circular de 

maneira desenvolta nos mais variados grupos, seu momento de vida atual sugere certa 

reclusão (escola – trabalho no escritório do pai) e ações, voltadas para a busca de uma 

“autenticidade” e uma “autonomia” que caminham na contramão de um comportamento de 

submissão a regras sociais mais rígidas.  

 

2 - Situações de viagens 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Escassas situações de viagens 

 

 

 

Frequentes situações de viagem 

 

 
Figura 6. Situações de viagens 

 

 As situações de viagens também se constituem como um indicador das práticas a ser 

explorado nas análises à medida que se destaca nos depoimentos de sete dos jovens 

entrevistados e revela uma faceta dos investimentos familiares. As viagens podem ser 

encaradas como um poderoso meio de circulação e reconhecimento social traduzido em 

status, como oportunidade de lazer ou mesmo como um investimento cultural por parte das 

famílias. Aqui, conforme demonstra a figura, as regularidades foram observadas somente 

intragrupos, opondo, de certa forma, interessados e desinteressados no que se refere a esta 

prática. 

No plano objetivo, entre os jovens interessados, as viagens não se efetivam com a 

frequência que K, Ma e LG desejariam, restando latentes no plano ideal. Ma só consegue 
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viajar virtualmente, por meio da internet e programas de TV associados ao assunto, uma vez 

que, segundo ela, sua mãe não gosta de viajar e que as agendas dos três, pai, mãe 

(divorciados) e filha, não coincidem. K relata, com nostalgia, algumas viagens realizadas no 

passado quando a situação financeira da família era melhor que a atual, subentendendo-se que 

tal prática deixou de existir. LG viajou circunstancialmente, ou seja, em ocasiões bem 

específicas, como as formaturas dos primos e a viagem à Disney, ofertada de presente pelos 

pais. Em suma, as situações de viagem não fazem parte da rotina tampouco do rol de 

prioridades das três famílias, mas não por falta de desejo ou valorização de tal prática (muito 

pelo contrário), o que fala a favor de uma necessidade financeira de direcionar o investimento 

(no sentido econômico) para outros setores, como o educacional, por exemplo.  

Outro fator relevante é que não aparece nos relatos dos três jovens a frequência a 

sítios, chácaras, casas de praia da família ou de amigos, denotando que seu círculo de relações 

sociais é de fato restrito, bem como um encurtamento de seu poder aquisitivo. A imensa 

vontade de viajar para conhecer o que o mundo tem a oferecer emerge com muita força dos 

depoimentos de K, LG e Ma, configurando-se como uma meta futura que justifica todo o 

investimento educacional e cultural empenhados no presente; como se fosse realmente um 

prêmio para todo o esforço despendido. O desejo de viajar, para esses jovens, vem sempre 

associado a um fator cultural, como assistir aos musicais da Broadway, para LG, ou visitar as 

raízes de seus ídolos do rock na Inglaterra, no caso de Ma, que também alimenta o sonho de 

fazer viagens mais exóticas e conhecer, sobretudo, a África, o berço da humanidade. 

 Mais uma vez P distingue-se do grupo. Residiu fora do país durante a primeira 

infância e a partir dali realizou diversas viagens pela Europa, hábito que se mantém, embora 

com menor frequência, nas práticas da família. Esse fator, associado a outras escolhas e ações 

denota que a situação econômica da família de P é um pouco superior a dos demais jovens 

interessados, favorecendo um investimento em outras áreas além da educacional. Isso, sem 

dúvida, o aproxima, no espaço social, do grupo dos desinteressados. Quando P afirma, porém, 

que o que mais o estimula nas viagens é conhecer culturas diferentes, nota-se um uso social 

desse indicador que o distingue e, portanto, o afasta do tipo de uso que os alunos 

desinteressados fazem das situações de viagem; e o aproxima, em matéria de capital cultural, 

do grupo de interessados. 

 Entre os desinteressados, excetuando L, que não se manifestou suficientemente sobre 

o assunto, várias situações de viagem emergem dos depoimentos. Apesar da ênfase ao fato de 

os pais trabalharem demasiadamente e não poderem se ausentar, C relata duas viagens ao 

exterior, algumas para resorts no Brasil, viagens realizadas apenas pela mãe com as amigas, e 
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a prática de alugar ou frequentar casas de amigos da família no litoral e no interior. R também 

se refere a, pelo menos, duas viagens ao exterior, outras pelo Brasil, um cruzeiro de navio, 

além da frequência à casa de praia da família e da namorada. M destaca viagens constantes a 

Boituva para a chácara da família, três cruzeiros de navio, uma excursão à Disney e várias 

viagens pelo Brasil. Fica evidenciado, entretanto, que o foco das situações de viagens para 

esses jovens é totalmente diferente daquele observado entre os interessados. A diversão e o 

descompromisso emergem com muito mais força, configurando uma supremacia do lazer 

sobre o aspecto cultural. A menção recorrente às compras e a negação de visitas a aparelhos 

culturais como museus e teatros nas situações de viagem é emblemática do tipo de uso social 

deste indicador.  

E: E quando você vai nesses lugares, você visita o que? 

M: Eu odeio fazer visita. (risos) 

E: Qualquer visita!? (risos) 

M: Essa coisa de “ah, vamos conhecer a cidade”, também não curto muito não. 

E: Não tem essa curiosidade? 

M: Não. Conhecer a cidade, pô! 

E: Você vai até lá… 

M: Eu vou até lá…Tem alguma coisa pra fazer? Não, então fazer o que? Nada, então é isso. 

 

 Não é possível deixar de destacar a presença marcante das excursões à Disney entre os 

jovens entrevistados que relataram suas experiências de viagem, já que isso parece configurar-

se, por si só, como um vigoroso indicador de análise. Em realidade, no primeiro ano de uma 

escola de ensino médio que atende à elite dominante, dois assuntos são bastante recorrentes e 

invadem os espaços escolares, monopolizando não somente as agendas juvenis externas, mas 

também o foco das atenções nos corredores, pátios e até salas de aula: as viagens à Disney e 

as festas de quinze anos. Ambas as situações parecem funcionar como ritos de passagem que 

demarcam, como uma espécie de rituais da cultura urbana (e abastada), junto com a chegada 

ao ensino médio, um adeus à infância. A experiência nos famosos parques de diversão 

americanos exerce efeito profundamente simbólico, e é reforçada pela façanha que significa 

viajar pela primeira vez sem a tutela direta dos pais. Opera como um reconhecimento social 

dos pares e dos adultos, delimitando um antes (criança) e um depois (adolescente), e talvez 

por isso seja exibida como verdadeiro troféu pelos jovenzinhos. Processo semelhante se passa 

com a tão esperada carteira de habilitação, que, juntamente com o ingresso na universidade, 
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demarca o início de um novo ciclo e diz muito a respeito do que as frações dominantes 

valorizam e da forma com que se estruturam. 

 

3 - Padrão de consumo de bens materiais 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Baixo padrão de consumo de bens 

materiais 

 

 

 

Alto padrão de consumo de bens materiais 

 

Figura 7. Padrão de consumo de bens materiais 

 

 Não foi possível estabelecer com precisão um índice de consumo capaz de classificar 

os entrevistados e suas famílias dentro de uma posição bem definida. Mas pôde-se notar certo 

padrão de consumo de bens materiais que se configurou como uma regularidade interna aos 

grupos e os distinguiu entre si. O indicador consumo deve ser analisado em conjunto com a 

estrutura do patrimônio dos agentes, ou seja, da supremacia do capital econômico sobre o 

cultural ou vice-versa. É um conjunto de fatores que compõem os sistemas de diferenças entre 

os jovens sujeitos da pesquisa que integram este caso particular do possível. 

Para LG, Ma e P, alunos interessados, o consumo de bens materiais se coloca dentro 

de um patamar, digamos, plausível, não constituindo o foco para onde se dirigem os 

investimentos (nos dois sentidos). Todos possuem casa própria, automóvel, eletroeletrônicos e 

demais bens que consideram básicos para a garantia de uma vida confortável. O consumo de 

roupas aparece entre as prioridades, mas fica classificado na lista de necessidades e não como 

objeto de desejo, de ostentação, que poderia se materializar na preocupação em adquirir 

produtos certificados, ditos “de marca”. No caso de LG e Ma fica bem evidente que o 

consumo se dirige para bens culturais, como a aquisição de livros, filmes e CDs. Para P a 

situação parece bem tranquila, avaliando que não há exageros consumistas em sua família: 
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P: É, acho que minha irmã e minha mãe assim (pausa) gostam de fazer compras de roupa 

assim... Não é nada exagerado como essas mulheres assim que aparecem na TV. 

 

 Neste indicador é K quem se distingue um pouco do grupo. Evocando mais uma vez 

um passado de bonança financeira, K se considera um herdeiro da quase compulsão pelo 

consumo.  

 

K: Ai, olha, na época... Antes de eu nascer a minha vó, a minha mãe sempre diz: elas 

trocavam de móveis todos os anos na casa, todo natal ela trocava de móveis e carros. (pausa) 

Agora nós também. Olha, nós temos um nível alto. Sempre compramos computadores, a 

televisão. Televisão de led, essas coisas. Compra enfeite pra casa, compra roupa, sapato, 

perfume. A minha mãe era muito consumista quando jovem e ai com os fatores financeiros, 

diminuiu. Foi diminuindo. Agora, com uma... não uma reascensão, mas uma volta, né, aos 

padrões, ela voltou (risos) e aí acabei me estimulando a comprar. Então eu tenho que admitir 

que eu sou consumista. 

 

E penitencia-se por isso, numa reflexão claramente mediada pelos conhecimentos 

escolares:  

 

K: Eu não sou a favor... Eu sei de todos os valores marxistas, eu sei o que é o consumismo, o 

que é a exploração do trabalhador. Mas eu gosto de consumir, caraco! 

 

Esse desejo consumista assumido, porém, não significa, necessariamente, que as ações 

de consumo se realizem no plano objetivo, dada a saúde financeira da família, que ainda não 

se encontra totalmente restabelecida. Fato é que, por ocasião da entrevista, foi possível 

acessar a informação de que o aluno encontrava-se em atraso com as mensalidades da escola, 

o que evidencia uma posição ambígua da família no que tange às estratégias de investimento. 

 Entre os alunos desinteressados não se nota propriamente uma febre consumista ou 

uma busca frenética por bens materiais. Mas uma considerável inclinação – com valorização 

do “status” produzido por certas grifes – para a prática do consumo que se evidencia com 

maior força em seus discursos. Esse elemento é reforçado quando cruzado com o foco que 
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orienta as situações de viagens e a frequência a shoppings, e se expressa na aquisição das ditas 

roupas de marca e das novidades no setor da tecnologia da comunicação.  

 

R: Eu, bastante roupa, bastante roupa. Eu gosto muito de roupa... De marca... Não sei, acho 

que pela influência de amigo meu, que eu acabei conhecendo, “ah… tem essa blusa que é 

legal”. Aí acabei entrando pra isso. 

 

Essa inclinação se expressa, também, nas práticas de consumo das mulheres da 

família, relatadas com maior ênfase pelos rapazes entrevistados: 

 

M: É, minha irmã e minha mãe são muito, muito consumistas. Muito, muito. 

 

 A questão do consumo de bens materiais se manifesta, ainda, entre os desinteressados, 

na prática de presentear, muito forte nas famílias. São relatos em que os jovens assumem ter 

sido bastante estimulados a adquirirem as novidades oferecidas no mercado por meio de 

presentes constantes, fora de datas especiais, recebidos por familiares próximos. Esta é uma 

situação que se sobressai nos depoimentos de C e de R: 

 

C: Todo mundo furava, minha vó sempre foi de dar, até hoje, muito presente, muito dinheiro, 

essas coisas... A paterna, que mora aqui, sempre foi. Se eu quero alguma coisa, ela fala: “ah 

eu vou pagar pra você”; minha irmã quis fazer uma tatuagem agora, ela queria pagar pra 

minha irmã, aí pagou... Ela sempre foi assim, ela sempre me deu muito presente. Minha mãe 

também. 

 

R: ... Mas meu pai, por ele não me ver toda hora, por ele não estar sempre presente, ele 

sempre me deu muita coisa, muita coisa mesmo. Minha mãe sempre falou que achava errado 

meu pai me dar tudo, porque tudo que eu queria meu pai ia lá e me dava. 

 

 Outro aspecto que merece destaque é o fato de o jovem M trazer “o estudo” como um 

bem de consumo almejado pela família em seus projetos futuros. Restam bastante 

evidenciados, aqui, os investimentos da família nas estratégias educativas como possibilidade 

factível de aumento do volume global de seu capital: 
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M: Ah, já tá todo mundo garantido já, né!? 

E: Carro? 

M: Carro, casa... Ah, o principal, né? Eu acho que é isso... (pausa). O estudo! 

E: Isso é uma coisa valorizada? 

M: É, bastante. 

 

 

4 - Frequência a shoppings e restaurantes  
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Alta frequência a shoppings e restaurantes  

 

 

Alta frequência a shoppings e restaurantes  

 
Figura 8. Frequência a shoppings e restaurantes 

 

Este indicador aponta uma regularidade intra e intergrupos. Significa dizer que a alta 

frequência a shoppings e restaurantes foi um traço comum nos depoimentos dos oito 

entrevistados, aproximando-os em alguma medida no espaço social. Digo em alguma medida 

porque o uso social que interessados e desinteressados fazem do shopping distancia, de forma 

sutil, porém importante, os dois grupos. Em consonância com a relação que os jovens 

estabelecem com os bens de consumo e com suas preferências e gostos (explorados mais 

adiante), a alta frequência a shoppings, evidenciada nos depoimentos, indica um uso distinto 

desse local pelas duas frações.  

Entre os interessados a frequência ao shopping direciona-se prioritariamente para 

fins culturais, incluindo o uso mais constante e qualificado do cinema e de livrarias (sobretudo 

para LG). Entre os desinteressados a frequência ao cinema também aparece, mas tanto a 

periodicidade quanto a qualidade do uso (escolha de filmes mais comerciais) indicam que essa 

é uma prática mais voltada ao lazer (descontraído e descompromissado), do que propriamente 
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para fins culturais; no caso desses jovens e suas famílias, as compras, a aquisição de bens 

materiais em geral, constituem mesmo o foco principal das incursões ao shopping.  

 

M: Não, eu vou bastante no shopping com as minhas irmãs, comprar qualquer coisa assim, 

sempre vou. 

 

Embora cinemas e livrarias também se configurem em “produtos” a serem vendidos e 

comprados neste “templo” de consumo, exatamente o que ali se adquire é o que vai distinguir 

as práticas dos agentes e revelar diferentes disposições e, em última instância, estruturas. 

No presente indicador, o que de fato aproxima os dois grupos, é a utilização do 

shopping como uma grande praça de encontros, centro para o qual convergem todas as 

possibilidades de lazer. É o lugar de lazer com a família e é o lugar de lazer com os amigos. A 

frequência aos shoppings aparece com maior proeminência nos discursos desses jovens do 

que a frequência a clubes sociais ou à praia, por exemplo, o que é emblemático das novas 

relações que se estabelecem com o próprio espaço físico na sociedade contemporânea, 

incluindo a questão da oferta de bens de consumo e da segurança, conforme mencionado no 

capítulo 2.  

Interessante notar que o shopping surge, em vários dos relatos (sobretudo entre os 

interessados), como a alternativa para “fazer alguma coisa diferente” nos finais de semana ou 

mesmo como um passeio especial entre filhos e pais que não se veem diariamente, como no 

caso de Ma. 

 

Ma: Aí a gente vai pro shopping, a gente vê um filme, almoça fora. Geralmente é o que a 

gente faz, ou ele vem pra minha casa, ou a gente vai pro shopping. Fazer alguma coisa 

diferente. 

   

LG: Ah, normalmente, nós vamos ao shopping, fazemos alguma atividade diferente. Vamos 

pro Guarujá ou pra São Vicente, pra Praia Grande, nós costumávamos ir no shopping.  

 

De qualquer forma, a alta frequência a shoppings parece expressar uma incorporação 

do padrão metropolitano; especialmente no Brasil, em que as cidades oferecem poucos 

espaços públicos de lazer. Pode-se dizer que o shopping, que já era praia dos paulistas, parece 

ter “matado” a praia dos praianos. 
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 A alta frequência a restaurantes é também um ponto que se destaca. Não expressa 

nenhum tipo de apreço especial à gastronomia em si (os entrevistados não fazem referência à 

comida propriamente dita, como foco da situação), mas aparece como alternativa de lazer em 

família, nos finais de semana, para todos os jovens entrevistados. No caso particular de LG, os 

restaurantes não são apenas uma alternativa de lazer, mas uma prática adotada pela família no 

dia a dia para garantia de suas refeições, já que os pais trabalham fora em período integral e o 

núcleo não conta com auxílio de empregada doméstica.  

 Principalmente entre os desinteressados, que circulam mais, viagens à capital também 

ganham um caráter de lazer e consumo, sendo mais voltadas para as compras e para a 

frequência a restaurantes: 

 

E: O que vocês fazem em São Paulo? 

R: São Paulo é mais, a gente vai pra lá pra, "ah vamos sair, vamos pra um restaurante”, ou sei 

lá, “vamos pra vinte e cinco”... sei lá, pra passear. 

 

 

5 - Frequência a museus, teatros e exposições com a família 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Baixa frequência a museus, teatros e 

exposições com a família  

 

 

Baixa frequência a museus, teatros e 

exposições com a família  

 
Figura 9. Frequência a museus, teatros e exposições com a família 

 

 Este indicador também aponta uma regularidade intra e intergrupos. Ou seja, a não 

frequência a museus, teatros e exposições com a família foi um dado marcante nos 

depoimentos dos oito jovens, aproximando-os, de certa forma, no espaço social.  
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A visita a museus em família é praticamente inexistente entre os oito entrevistados, 

não somente na cidade em que residem ou estudam, mas também em situações de viagem ao 

exterior, quando é nitidamente colocada em segundo plano. Um exemplo claro foi dado pelo 

aluno R ao afirmar que numa viagem de navio feita com a família, tendo apenas dois dias em 

Paris, deu-se preferência a fazer as coisas “mais importantes” como visitar a torre Eiffel e ir à 

Euro Disney. O mesmo se dá com relação à apreciação de obras de arte e isso, evidentemente, 

em se tratando de jovens brasileiros, já era esperado, uma vez que tais práticas não são 

significativas na formação cultural deste povo. 

No entanto, a visita a museus e exposições aparece com certo destaque nos relatos dos 

entrevistados como prática desenvolvida pelas escolas por onde passaram, conforme ressalta 

Ma, uma das alunas interessadas: 

 

Ma: Às vezes eu..., algum lugar eu vou, quando vai a escola. 

E: Com a escola, né? 

Ma: É, Museu da Língua Portuguesa... Já fui uma vez no Museu do Ipiranga, que é o clássico 

da escola. (risos) 

 

O fato de a instituição escolar (ao menos a da elite) apostar em iniciativas de cunho 

cultural vem confirmar a tradição clássica e de origem burguesa que impregna, ainda hoje, o 

ensino brasileiro. Fala a favor, também, da legitimação que continua a receber das famílias 

que atende (ao menos de uma parte delas) no que se refere à promoção de tais atividades.  Em 

outras palavras, sendo a participação nessas saídas extracurriculares facultativa ao alunado, a 

adesão a elas demonstra, em si, uma valorização de tal prática que passa, certamente, por um 

estratégico investimento cultural adotado pela família. Mas, sobretudo, o que esse dado – 

colocado em relação com o primeiro indicador apresentado, que apontou a escola como o 

espaço das relações sociais em detrimento de outros – revela é a assunção, pela escola, de 

tarefas (transmissão da herança cultural, por exemplo) antes assumidas com maior ênfase pela 

família. Este é um dado que preocupa quando se leva em consideração um depoimento da 

Direção do colégio em que afirma estar enfrentando dificuldades para organizar excursões 

culturais, devido à baixa adesão dos alunos. Segundo as informações, no ano de 2010 e 2011, 

nenhuma das saídas para espetáculos teatrais e exposições, na cidade de São Paulo, (oito no 

total) planejadas pela escola tiveram êxito, porque não se formou um grupo mínimo de dez 

pessoas (tendo sido convidados também os familiares dos alunos), o que seria necessário para 

justificar o investimento.  
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Os teatros são também pouco frequentados pelos oito entrevistados, com ou sem a 

família. Entre os interessados, LG menciona duas situações em que esteve em São Paulo 

com os tios assistindo a musicais... 

 

LG: Eu adoro musicais. De todos os tipos, filmes e peças. Então, esse ano eu fui assistir Evita, 

com a minha tia. Os meus pais não gostam muito de musicais, assim, eles gostam de teatro, 

mas..., musical pra eles..., eles não gostam, realmente. Mas eu adoro. Adoro! Eu tenho trilha 

sonora. Então, é, eu fui com a minha tia e com o meu tio, assistir Evita; e quando eu tava na 

segunda série a gente foi ver Mágico de Oz, que foi aquela produção...então uma beleza!!! 

 

...e Ma rememorou a visita a uma exposição com o pai também na capital, mas isso foi 

considerado insuficiente para declarar que há uma efetiva prática cultural nesse sentido e, 

portanto, os jovens foram mantidos juntamente com os demais na composição deste 

indicador.  

O que vai diferir entre os dois grupos é a forma como essas ausências são abordadas 

na situação de entrevista. Da parte dos interessados notou-se certo desconforto ao assumir a 

baixa frequência a aparelhos culturais nos quais se veicula uma forma mais erudita ou 

requintada de arte, o que os levava a buscar avidamente por situações que os “salvassem dessa 

vergonha”, como tentar espremer a memória e encontrar algumas saídas dignas. Da parte dos 

desinteressados, foi até possível notar certa preocupação por parte de C, que remetera, 

rapidamente, para a mãe o papel de “culta” da família ao afirmar que ela mantém estas 

práticas em companhia das amigas e também para a escola onde completou o ensino 

fundamental que cultiva este tipo de prática. Mas M e R não tiveram nenhum pudor em 

assumir que não vão a esses lugares e não gostam nem um pouco deste tipo de atividade (da 

mesma forma com que M se expressou, no indicador 2, sobre as experiências de viagem).  

 

E: Você visitou algum museu, algum espaço assim marcante? 

R: Não. Visitei o negócio que teve lá do Pan Americano. 

E: A parte cultural assim você chegou a ir? 

R: Não muito. Na verdade já fui no Museu das Letras. (pausa) 

 Não gosto muito. 

E: Não é muito fã? 

R: Não. 
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E: Não é do seu interesse. 

R: Não. 

 

Ao que tudo indica, dentre os entrevistados: interessados não frequentam como 

gostariam os aparelhos culturais devido ao custo monetário agregado a tais práticas e buscam 

repor esta “cultura erudita” na escolha mais refinada de leituras, filmes e músicas, ou mesmo 

com a qualificação do uso da TV e da internet. Em contrapartida, desinteressados não têm 

vontade de frequentá-los, pois o tipo de arte ali apresentada não se constitui em sua área de 

interesses, especificada, cedo, no processo de socialização primária.  

Cabe ressaltar que a cidade de Santos oferece razoável gama de aparelhos e 

programações culturais, amplamente divulgadas e bastante acessíveis, embora se observe, 

conforme tratado no capítulo 2, certo atraso inscrito na condição de província, e embora se 

constate, também, que as políticas atuais não investem em cultura com a mesma intensidade 

de antes. Mas, pode-se afirmar que os produtos da cultura legítima estão dispostos para 

consumo. Ainda assim, somente LG afirmou conhecer e já ter assistido a algumas montagens 

nos teatros da cidade. M também declarou ter ido ao teatro Coliseu, mas apenas uma vez e 

para assistir ao stand up de um famoso humorista da TV. Ou seja, os usos dos aparelhos 

culturais, quando acontecem, também diferem entre os dois grupos e, é evidente, a oferta 

pública dos produtos culturais varia na mesma proporção, visando atingir os distintos 

usuários. 

É interessante notar, neste momento da análise, que a “fome” provinciana de imitar a 

metrópole, abordada no capítulo 2 ao se delinear a cidade como espaço de produção 

simbólica, não repercute positivamente quando se trata de reproduzir hábitos culturais, ou 

mesmo de buscar na metrópole aquilo que falta na província, culturalmente falando. Essa 

atitude detectada, que poderíamos chamar de uma quase “inanição cultural”, pode estar, 

portanto, associada a outros fatores como a própria origem sociocultural das famílias 

analisadas, e/ou ainda, uma radical mudança nos focos de investimento libidinal que solapa as 

novas gerações e definem uma maneira de se relacionar com a cultura legítima fortemente 

marcada por valores vigentes na sociedade do consumo (aspecto explorado em análises 

subsequentes).  

 Uma última observação possível a partir desse indicador: nos relatos dos jovens ficou 

bastante evidenciado que o cinema e os shows musicais constituem-se em alternativas aos 

museus e aos teatros no que tange às práticas culturais empreendidas; ainda que, aqui, 
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também as preferências distingam-se radicalmente entre alunos interessados e 

desinteressados, como se poderá notar mais adiante.  

 

6 - Frequência à praia, considerando a moradia em cidade litorânea 
 

  

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Baixa frequência à praia, considerando a 

moradia em cidade litorânea 

 

 

Baixa frequência à praia, considerando a 

moradia em cidade litorânea 

 
Figura 10. Frequência à praia, considerando a moradia em cidade litorânea 

 

Como se pode verificar na figura, três dos quatro alunos interessados não costumam 

frequentar a praia, apesar de residirem muito próximo a ela, seja em Santos (caso de LG) ou 

no Guarujá (caso de K e Ma). LG relata que a frequentava quando criança, na companhia de 

um tio, mas depois abandonara a prática. Ma afirma que sua mãe faz caminhadas diárias na 

praia, mas ela mesma não possui o hábito. K declara que “pegou o gosto”, graças a uma 

amiga, de caminhar uma vez por ano, no verão e que pretende repetir o feito nas próximas 

férias em companhia de Ma (mas isso não foi considerado, para efeitos deste estudo, como 

uma alta frequência à praia).  P foi excluído da figura por não se referir a esta prática em seu 

depoimento. Mas a ausência de menção à praia numa situação bastante insistente para que 

relatasse suas alternativas de lazer, tende a significar que ele, realmente, não frequenta a praia. 

 

E: Praia vocês curtem, não?  

LG: Não muito. Nunca... Assim, quando era menor meu tio me levava muito, mas, hoje em 

dia... nunca mais tive vontade. 
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Entre os desinteressados, também foi considerada baixa a frequência à praia porque 

todas as situações relatadas reunidas não foram suficientes para configurar a praia como parte 

efetiva do dia a dia dos entrevistados, como prática habitual. L relata uma infância mais 

próxima da praia, já que residia em frente a ela em Itanhaém (litoral sul do estado) e 

acompanhava seu irmão e respectivos amigos quando eles a frequentavam; depois, mais 

crescido, já em Santos, a utilização da praia surge apenas quando relata sua experiência com o 

uso da maconha. R afirma ir à praia de vez em quando para jogar bola e, mesmo quando conta 

das férias que costuma passar na casa da família, num condomínio fechado na praia de 

Guaratuba (litoral norte de São Paulo), destaca as amizades e a “zoação”, mas não inclui o uso 

da praia propriamente dita em seu discurso. C também relata que a família alugava casa na 

Riviera (litoral norte de São Paulo) todos os verões quando ela era menor e que, quando não 

alugavam, frequentavam muito a casa de amigos no mesmo condomínio, mas não faz 

nenhuma menção à praia em seu cotidiano ou como alternativa destacada de lazer; lembrando 

que C reside em São Vicente, mas realiza todas as suas atividades em Santos. M afirma que 

costuma ir à praia com certa frequência, próximo ao canal 3 (local onde se reúne a elite 

santista) onde sua avó reside e, embora esta afirmação justifique o seu lugar de destaque na 

figura, distinguindo-o dos demais no que tange a esta prática, é importante ressaltar que o 

jovem não foi muito convincente no relato, transparecendo, na verdade, tratar-se de algo bem 

esporádico. Essa percepção se reforça quando o jovem admite, logo em seguida, preferir o frio 

ao calor: 

 

E: ... Você gosta de praia? 

M: Gosto. 

E: Médio? 

M: Ah, eu gosto, mas prefiro frio. 

 

Cabe ressaltar que essa prática, ou essa “não prática”, que exclui ou não prioriza a 

praia no rol de possibilidades de lazer numa cidade litorânea foi detectada de maneira 

generalizada entre os jovens da escola pesquisada, em situações diversas nas quais se pôde 

inquiri-los a respeito do assunto; e foi também notada na observação do próprio espaço, 

quando se constatou a presença de uma faixa etária mais avançada fazendo uso da praia 

(esquadrinhados os diversos pontos ao longo dos 7 km de praia e os mais variados horários de 

permanência). De fato, confirmando os depoimentos de R e L, os jovens (mas não só eles) são 

encontrados na praia ou jogando futebol num final de tarde, ou fazendo uso da maconha. 
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No capítulo 2 já foi mencionado que na cidade de Santos o uso da praia não 

necessariamente faz parte da rotina dos moradores que geográfica e simbolicamente a 

“possuem”. E que o fato de deixarem de usufruir a praia que se encontra em frente às suas 

residências e se dirigirem a praias do litoral norte do estado (o litoral sul é considerado 

“brega”), adquirindo inclusive imóveis ali, pode representar uma “mentalidade provinciana” 

que busca adotar o padrão de necessidades e anseios da metrópole.  

Mas cabe, aqui, agregar outras informações que podem interferir no direcionamento 

dessas práticas, definindo escolhas e preferências. A conceituação de “popular” atribuída à 

praia de Santos, que recebe legiões de turistas a cada fim de semana, oriundos, sobretudo, da 

capital paulista e do interior do estado, constitui-se em dado relevante. Os modos de uso do 

espaço praiano por parte desses turistas, geralmente de baixa renda (denominados “farofeiros” 

pelos moradores da cidade) são, com certeza, elemento de afastamento da elite que pretende 

fazer um uso distinto e distintivo deste espaço. Em que pese, ainda assim, a praia ser um 

espaço bastante democrático, não se pode ignorar essa realidade já que se trata da análise das 

práticas da fatia dominante.  

Para além dos usos sociais desse espaço, é preciso considerar mais um dado 

pertinente: o índice de balneabilidade das praias de Santos, por muito tempo registrado como 

estando abaixo dos padrões aceitáveis, colaborou para uma negação do “santista letrado” com 

relação à sua própria praia, considerando-a suja, imprópria, indigna. E se hoje esta situação 

encontra-se praticamente contornada (instalação de comportas como parte de um sistema de 

despoluição que regula a qualidade das marés que circulam no estuário), não se nota um 

impacto positivo na reversão desta imagem historicamente construída sobre a praia pelos 

santistas bem aquinhoados ou culturalmente privilegiados (a imagem negativa da praia é 

ainda agravada pelo aspecto escuro de suas águas em função de variáveis naturais típicas da 

região). 

A relação da atual juventude com os espaços públicos em contraposição ao espaço 

doméstico, privado, também deve ser considerada na análise. Em que pese já no projeto de 

“modernização” do país imposto pela ditadura militar estar demarcada a emergência do 

cidadão doméstico e do telespectador que trocariam o espaço público pelo privado, a rua pelo 

shopping (Kehl, 2008, p. 121), não é possível ignorar que o mapa da violência que se desenha 

nos centros urbanos, hoje, associado à possibilidade que a internet traz de “se relacionar” com 

o mundo sem sair de casa, delineia uma nova configuração na movimentação dos agentes pelo 

espaço físico das cidades, o que repercute no espaço social e na produção dos sistemas 

simbólicos.  
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7 – Religiosidade 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Presença de religiosidade 

 

 

Ausência de religiosidade 

 

 
 

Figura 11. Religiosidade 

 

O traço religiosidade se destacou nos discursos dos jovens entrevistados – quer pela 

presença quer pela ausência – e constitui importante indicador de análise à medida que 

possibilita apreender mais uma forma de expressão do ethos familiar, ou seja, do conjunto de 

valores que os orienta.   

Entre os interessados foi notada uma forte religiosidade, ainda que ela não se traduza 

diretamente em prática efetiva e contínua. P é batizado na igreja católica, mas não frequenta 

qualquer tipo de igreja ou templo, nem mesmo seus pais; ressalta, porém, que ambos, pai e 

mãe, “pegam um pouco de cada religião [catolicismo e espiritismo] e põem em prática na 

vida”. K se declara um estudioso de religiões e afirma que, embora os pais deem a ele total 

autonomia de escolha nesta e em todas as demais áreas, ele se decidiu por seguir as práticas 

dos pais, afiliando-se à umbanda.  

 

K: Eu gosto muito de espiritismo. Nós todos gostamos dessa... Vamos nessa reunião espírita. 

E levamos minha irmã, que... Minha irmã agora tá um...  Não perde uma sessão! Gostamos de 

cultura africana. Religiões africanas, enfim. Nós estudamos, enfim. Minha mãe sempre foi 

mais voltada pra religiões africanas, como Candomblé, Umbanda. E eu costumo também ir 

pra centros de candomblé, centro de umbanda branca, essas coisas. Poucas vezes. Fazemos 

nós mesmos. 
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LG e seus pais são católicos, devotos de São Judas Tadeu e embora não frequentem a 

missa com tanta assiduidade e LG afirme não ter disponibilidade de tempo para participar do 

grupo de jovens da igreja, nota-se que a religião tem papel proeminente na dinâmica familiar 

e, portanto, em sua formação. Ma é evangélica e rememora o tempo em que frequentou a 

igreja, quando morava em São Paulo, de forma bastante afetiva, lamentando não ter 

encontrado em Santos e no Guarujá um grupo com o qual ela e sua mãe se vinculassem da 

mesma forma. 

Entre os desinteressados, C aparece destacada porque o traço religiosidade, ao 

contrário de L e R, aparece de forma semelhante à dos interessados.  A forte presença da 

religião católica na família, relatada por C, e os momentos em que ela enaltece a prática do 

bem e o caráter das pessoas como condição fundamental para o merecimento de sua 

admiração e respeito, a aproxima dos jovens do outro grupo. Os pais de R são judeus, mas 

eles não seguem a religião; embora o jovem afirme ter conhecimento dos princípios, que 

foram passados pelo pai, não houve qualquer outro destaque sobre o assunto em seu 

depoimento.  

A posição de L com relação à religião coaduna-se com seu empenho em sempre agir 

de acordo com sua consciência, em formar uma opinião própria sobre as coisas do mundo, 

baseada em muita reflexão, sem se deixar dirigir por pessoas ou instituições (ao menos é o 

que ele acredita). L, assim como o grupo dos interessados, associa a ideia de religião à prática 

do bem, mas discorda que a religião seja o único caminho para tal prática. Ele entende que 

algumas pessoas precisam de religião para fazer o bem e outras não; este último seria o seu 

caso e, dessa forma, o jovem justifica a sua não adesão a qualquer prática religiosa. 

 

L: Eu faço, quando é pra fazer alguma coisa de, de certo eu não faço por religião, tipo, o 

pessoal...; tem gente que pra mim, na minha cabeça, tem gente que precisa de religião, mas 

tem gente que não precisa de religião...Tem gente que só faz o que é bom pros outros, alguma 

coisa assim, pra quem dá alguma coisa a mais, assim. Eu não..., não..., não ligo muito. Eu só 

faço porque eu gosto, porque pra mim eu me sinto bem fazendo... o bem. É uma outra 

questão, sei lá. Chega, até, a ser meio egoísta, porque eu me sinto bem fazendo o bem. Então 

no final das contas, é isso, eu me sinto bem comigo mesmo. 
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8 - Prática de atividades físicas 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Inexpressiva prática de atividades físicas 

 

 

Intensa prática de atividades físicas 

 

 

Figura 12.  Prática de atividades físicas 

 

 A dedicação a atividades físicas é evidente traço distintivo entre os dois grupos. Entre 

os interessados, LG chegou a praticar natação na infância e a pedalar na adolescência, mas 

relata ter abandonado as atividades físicas que, segundo ele, não cabem dentro do quadro 

diário de cumprimento das tarefas escolares e mais o curso de inglês. Ma relata ter iniciado e 

interrompido várias vezes as atividades físicas e atribui isso ao fato de logo se desinteressar 

pelas coisas que se propõe a fazer e que não digam respeito à escola. K é taxativo ao afirmar 

que “detesta” a prática de exercícios físicos, tendo sempre que possível fugido deles. Somente 

P se destaca do grupo, pois afirma realizar treinos com um personal trainner três vezes por 

semana, jogar futebol com os amigos e praticar dança de salão. Neste indicador, o 

afastamento de P das práticas do grupo o aproxima do grupo dos desinteressados, assim como 

em várias outras situações. 

 No caso dos desinteressados, tanto C, quanto M e R mergulham intensamente nas 

práticas físicas. L também relata jogar futebol com os amigos, mas ao longo da entrevista não 

houve ênfase a respeito de práticas diárias de atividades físicas, por isso sua ausência na 

figura. C fez, ao longo de sua trajetória, absolutamente todo tipo de atividade que envolve o 

corpo, incluindo esportes e dança, e atualmente frequenta diariamente a academia, sorvendo 

tudo o que ela tem a oferecer; a jovem associa este gosto pela prática do exercício físico à 

habilidade que apresentou desde cedo nos esportes, sobretudo na natação e na corrida, quando 

sempre obtinha resultados de destaque. R fez natação, capoeira, futebol, basquete e vôlei; 

atualmente faz musculação, boxe e tênis, ocupando quatro dias da semana com a prática de 

atividades físicas. M também vai à academia diariamente onde faz musculação e aeróbico, 
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sendo que o único esporte praticado, o futebol, ficou para trás, uma vez que o jovem se 

convenceu de que joga muito mal; pratica também a dança de salão.  

Aqui, mais uma vez, a distinção entre interessados (na figura do jovem P) e 

desinteressados se dá no uso social do indicador, que expressa o conjunto de valores, o ethos, 

que sustenta a ação. O que motiva a adesão a atividades relacionadas ao corpo por parte dos 

alunos desinteressados não se assemelha àquilo que aparentemente mobiliza o jovem P, único 

jovem do grupo dos interessados a se exercitar fisicamente. Este último parece incluir o 

cuidado com o corpo no cerne de uma preocupação central que passa pela busca de um 

equilíbrio entre corpo e mente, uma experiência de autovalorização e autoaceitação que traz, 

na outra face da moeda, a posterior e imprescindível aceitação pelo outro, ampliando suas 

possibilidades de integração social.  

Em contrapartida, a motivação dos desinteressados para a prática das atividades físicas 

parece residir mais no âmbito de uma moral hedonista, afinada com os valores emergentes em 

uma sociedade que vive a, digamos assim, “ditadura da imagem”, em que se substitui a 

experiência pela aparência. Além disso, fica evidenciado nas entrelinhas dos depoimentos dos 

jovens desinteressados que o foco primordial de sua atenção, de seu desejo, de seu prazer, de 

seu interesse enfim, é externo à situação escolar, e a prática da atividade física, juntamente 

com outras, compõe o quadro dos investimentos que se opõem ao escolar, da vida carnal que 

pulsa fora da intelectual e que vem ao encontro de suas pulsões primárias.  

A adesão de M à Dança de Salão é mais um exemplo de usos distintos de práticas 

semelhantes, no caso, relacionadas ao corpo: vem compor, juntamente com seu cavaco, o 

pagode e os filmes cômicos, uma postura relaxada, mais solta, mais leve e descolada diante da 

vida. Já para P, a adesão a esta atividade é motivada por uma conduta séria, retilínea, uma 

busca por realizar o que julga necessário e correto – dentro da perspectiva do equilíbrio 

supracitado – para ser uma pessoa melhor. Ambas as formas de investimento, entretanto, 

reverterão naquilo que os dois jovens certamente perseguem: a aceitação do grupo de pares. 

Nesse sentido, a participação deles nesta atividade só foi possível na medida em que ela se 

tornou quase uma febre na escola, quebrando a barreira do preconceito e suspendendo antigos 

julgamentos, o que a levou a reunir as mais variadas tribos. 

Caberia, aqui, uma análise mais qualitativa dos tipos de esportes praticados pelos 

jovens desinteressados, já que seriam também elementos de distinção de classe. Mas, num 

país pouco estratificado e atravessado por diferentes culturas, como o Brasil, tal análise ganha 

complexidade, por se ter linhas menos demarcadas, o que, certamente, repercute na formação 

dos habitus. R, por exemplo, pratica capoeira e tênis, o que representaria, na geografia social, 
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posições antagônicas no espaço. Da mesma forma, pode-se compreender a coexistência da 

umbanda com a ópera nas práticas do jovem K. 

 

 

9 - Preferências em matéria de música, cinema, literatura, programas de TV 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Certa erudição nos gostos (padrões 

“adultos” e “cultos”): leituras, músicas, 

cinema, programas de TV 

 

 

Gostos mais comerciais: leituras, músicas, 

cinema, programas de TV 

 

 
Figura 13.  Preferências em matéria de música, cinema, literatura, programas de TV 

 

As preferências em matéria de música, cinema, literatura e programas televisivos 

configuraram-se como uma alternativa profícua e bem atual para capturar os gostos distintivos 

dos agentes e dos grupos analisados.  

O gosto, conforme já ressaltado no capítulo 1, é aqui entendido como uma construção 

social e não uma qualidade inata do indivíduo. Ou seja, é o produto dos condicionamentos 

associados a uma classe ou fração de classe e o princípio da distinção nas sociedades 

modernas (para além do fator econômico), sendo construído a partir da familiaridade dos 

indivíduos e dos grupos sociais com a cultura legítima. 

Sabe-se bem que a utilização primária deste conceito pelo autor relaciona-se mais 

estritamente à arte. Mas sabe-se, também, que ele mesmo inaugurou os caminhos para que a 

disposição estética – adquirida pelo agente no longo processo de formação do gosto como 

elemento de distinção de classe – pudesse ser apreendida em qualquer campo da prática, nas 

mais triviais manifestações cotidianas (em matéria de sabores de comida, música, literatura, 

decoração, esportes, lazer, roupas, turismo, etc.), já que extrapola o âmbito das artes sendo 

incorporada ao habitus.  
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Este é o objetivo das análises neste indicador: por meio da apreensão dos gostos e 

preferências que emergiram como regularidades busca-se identificar, dentro de uma mesma 

fatia social, como se distinguem as práticas culturais e, portanto, como a adesão estética a 

certo estilo de vida (gerado por uma visão de mundo cultivada como universal) pode interferir 

na relação do aluno com o conhecimento ou definir sua posição no jogo escolar.  

Entre os interessados, os dados apresentam certa erudição nos gostos, preferências 

mais requintadas, em maior conformidade com a cultura legítima, se comparadas às dos 

alunos desinteressados. Três dos quatro jovens apreciam músicas, filmes e livros bastante 

incomuns para sua faixa etária, sobretudo quando se toma por referência os padrões atuais de 

consumo de bens culturais entre a juventude. Na contrapartida, tais padrões aparecem no tipo 

de consumo de bens culturais de três dos quatro desinteressados, que apresentam escolhas 

aqui denominadas “mais comerciais”. Trata-se do consumo de produtos que têm maior 

circulação no mercado cultural por veicularem mensagens mais palatáveis ou conteúdos que 

apelam à fruição, aos sentidos, às pulsões primárias e reforçam a supremacia da imagem, tão 

cara à sociedade do consumo.  

 

Cinema 

Considerando a origem social e a estrutura do capital dos jovens interessados, 

percebe-se que a disposição estética, apreendida de forma acentuada em seus depoimentos, 

foi forjada a partir do lento e contínuo trabalho de inculcação levado a efeito pela escola. Essa 

disposição geral e transponível tende a aplicar-se para além dos limites do escolar, assumindo 

a forma de uma propensão “desinteressada” para acumular experiências e conhecimentos que 

nem sempre são rentáveis diretamente no mercado escolar (Bourdieu, 2007b, p 27). Nesse 

sentido, caberia afirmar, por exemplo, que a propensão e a aptidão, demonstradas por Ma e K 

para acumular saberes “gratuitos” – como o nome dos diretores de filmes – estão associadas 

de maneira estreita à posse do capital escolar. 

 

Ma: É, eu gosto muito de cinema também, então às vezes eu procuro... Eu gosto de ter o meu 

filme, comprar. O original... Filme às vezes você pega um diretor e você já sabe a história 

dele, você sabe que você vai comprar aquele, você vai gostar... Às vezes eu leio na internet 

alguma crítica de algum filme, aí às vezes eu compro. 

 

 O conhecimento do nome dos diretores de filmes está muito mais estreitamente 

associado ao capital cultural possuído do que a simples frequência às salas de cinema. A 
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posse desse capital se expressa também na busca dos três jovens interessados por produtos 

seguros e certificados, como os clássicos do cinema, estruturando seus esquemas de 

apreciação e definindo, portanto, suas preferências:  

 

LG: E filmes! Adoro assistir filme. Então, é difícil, porque eu gosto de filmes clássicos, né, 

então às vezes não encontro, então tem que baixar. Então eu sempre tô procurando filmes, 

assim pra baixar mesmo. 

LG: ... Hoje em dia nós [mãe, tia e LG] costumamos ir ao posto quatro, que fica na praia. 

Muito legal. Porque passa vários clássicos lá, ou, é, cult, então a gente sempre vai lá. É um 

cinema de arte. 

 

K: Adoro cinema. Filmes. De fato, gosto de todos os tipos de filme. Quer dizer, menos ação 

que eu acho que não nos passa nenhuma mensagem, e não incrementa em nada nossa cultura. 

Então eu busco filmes que me incrementem algo. Se não, não teria nenhuma função eu apenas 

assistir a vida alheia. Sendo assim eu gosto de clássicos, admiro muito os grandes atores, as 

grandes atrizes, como Beth Davis, a Marlene Dietritch, Marlon Brandon. Adoro ver os filmes 

deles. Pessoas mortas. 

  

  Entre os desinteressados, os filmes de ação e terror fazem parte das preferências de 

R e as comédias são as escolhidas pelo jovem M. As salas de cinema são, na verdade, pouco 

frequentadas por este grupo, e sempre com o intuito exclusivo de diversão, como uma 

alternativa de lazer com os amigos. Ao se expressar sobre o assunto, C remete o gosto pelo 

cinema para a sua mãe e afirma que costuma acompanhá-la neste programa, mas não 

especifica mais claramente os gêneros apreciados. O jovem L deverá ser analisado 

separadamente do grupo neste e nos demais quesitos, uma vez que a lógica de suas escolhas e 

a manifestação de suas preferências no relato das práticas culturais difere bastante dos demais 

jovens (inclusive dos interessados, de quem L parece aproximar-se em vários outros 

indicadores aqui apontados). 

 Fato é que os três alunos desinteressados desenvolveram pouco o assunto cinema, o 

que se reflete, agora, na ausência de dados objetivos que pudessem ser trazidos para o texto 

com o intuito de análise, conforme se fez com os trechos das falas dos alunos interessados 

compilados acima. Isso, por si só, demonstra o quanto esta prática é mais significativa entre 

os jovens K, LG e Ma. Em matéria de cinema, o jovem P aproxima-se dos três alunos 

desinteressados, nutrindo um gosto especial por filmes de ação e terror. 
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Música 

A música, “forma mais radical, mais absoluta de denegação do mundo e, em especial, 

do mundo social que, segundo o ethos burguês, deve ser obtida de todas as formas de arte” 

(Bourdieu 2007b, p. 24), compõe de forma emblemática o quadro dos gostos distintivos dos 

jovens interessados K, Ma e LG.  

Mais do que um gosto musical, aprendido, primariamente no seio familiar... 

 

Ma: ... Meu pai também, quando eu era bem pequena, ele me colocava pra ouvir música 

clássica... Porque... eu não sei, meus pais quando eu era, sei lá... Antes de eu nascer, eles 

leram em alguma revista que música clássica ajudava alguma coisa na formação da criança. E 

eles colocavam pra ouvir, eu lembro que eu ouvi música clássica até uns seis anos. Depois eu 

parei. 

E: Mas isso você acha que teve uma influência no seu gosto por música? 

Ma: Acho que sim. Acho que sim. Porque aí eu fui ouvindo coisas menos, é, características de 

criança, né? 

 

LG:... Eu sempre gostei muito de música, assim, de todos os tipos, e quando eu era bem 

menor, eu lembro que a minha tia, ela adora Elis Regina, adora Música Popular Brasileira, 

então eu ouvia bastante. Então acho que isso foi um fator também... Meus pais gostavam 

muito de Djavan, Marisa Monte, então eu sempre cresci ouvindo isso. 

 

K: A minha... Eu e minha mãe, nós gostamos muito de óperas, outro fator que é óperas. Não 

preciso nem comentar, né? Minha mãe ele adora óperas. Temos uma boa coleção. [cresci] 

Ouvindo óperas. 

 

 ... e, secundariamente, reforçado a partir da experiência escolar... 

 

Ma: Eu gosto muito de rock, mas assim eu gosto de rock de todas as épocas, desde os anos 

cinquenta. Desde (risos) Elvis Presley (risos)... Assim, porque ano passado ele (o professor V. 

de Química) fez um encontro em que ele falava sobre rock e tudo mais. Era dos anos sessenta, 

setenta. E eu me identifiquei com ele, a gente às vezes conversa sobre isso. Então... 
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 ...configura-se claramente como elemento de distinção, de busca da forma mais culta 

de estar no mundo, de sublimação, de requinte. Tal distinção encontra-se materializada na 

rejeição da música eletrônica que anima as “baladas”, manifestada unanimemente pelos 

quatro jovens (nesse aspecto P posiciona-se próximo ao grupo); e demarca também um espaço 

de posições distintas e distintivas no universo juvenil, tornando evidente o movimento 

empreendido por eles rumo ao sublime em oposição ao mundano. 

  O gosto um tanto mais eclético assumido pelos jovens desinteressados, que varia do 

pagode ao sertanejo, passando pela música eletrônica e das paradas, fala a favor de uma 

abertura ao mundano, do consumo de produtos fartamente oferecidos no fantástico universo 

dos sucessos meteóricos, no qual ídolos fabricados se sucedem infinitamente. Entre esses 

jovens, a exemplo do que se notara no quesito cinema, não se fala da música de forma muito 

analítica, não se expressam conhecimentos específicos sobre música, mas se percebe a 

presença marcante dela em suas vidas. Tal fato corrobora a ideia de que a música é a mais 

espiritualizada das artes, estando estreitamente relacionada com a interioridade; a cultura 

musical é algo diferente de uma simples soma de saberes e experiências, acompanhada pela 

aptidão para discorrer a seu propósito (Bourdieu, 2007b, p 23).  

 

C: Ah, eu sou bem eclética... [De techno a...] É, eu gosto, eu gosto de pagode, sertanejo... 

Eletrônica. Curto de tudo.  

E: Você gosta bastante de música? Você escuta música na sua casa? 

C: Escuto. Sempre que eu lembro assim, eu tô tomando banho eu ligo, ou... 

 

A aprendizagem de um instrumento musical mais “nobre”, como o piano, por 

exemplo, que poderia simbolizar uma inserção precoce e distintiva na cultura musical mais 

refinada, não foi encontrada entre os entrevistados. Dos oito jovens, apenas três se dedicam a 

instrumentos musicais, e começaram na prática tardiamente: M toca cavaco, L toca violão e 

guitarra e P toca guitarra. LG chegou a aprender flauta na infância, mas não levou adiante e o 

mesmo se deu com Ma que tentou aprender violão, mas desistiu. Em que pese não ter se 

configurado como uma regularidade que indicasse a análise, a aprendizagem de um 

instrumento musical pode revelar muito sobre a relação do jovem com a arte e a cultura. No 

caso, os três instrumentos escolhidos (cavaco, violão e guitarra) sugerem, além da 

possibilidade de expressar-se no universo juvenil, a intenção de inserção social e ampliação 

da rede de relações, já que se trata de instrumentos reconhecidamente socializantes. 
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Literatura 

 Com relação à literatura é possível destacar dois aspectos distintos para a análise: o 

hábito da leitura, em termos de frequência, e o estilo literário, ou seja, a qualificação do que se 

lê. Os quatro jovens interessados declaram-se pertencentes a famílias leitoras e avaliam que 

este fator foi determinante no desenvolvimento de seu gosto pela leitura: 

 

E: A sua tia lia bastante pra você? 

LG: Lia..., lia... 

E: Sua mãe também? 

LG: Lia, é. Eu acho que como eu vim de uma família de professores, né? Então... Sempre teve 

essa... Fermento, vamos dizer. 

 

K: Meus pais eles me estimularam muito a ler. Minha mãe também adora ler, ela sempre foi 

muito interessada em música, filme e leitura. E meu pai também. Teve uma época. Sabe 

quando você...? Eu digo, minha família é de época... Teve uma época em que meu pai era 

viciado em livros, ele passava o dia lendo, voltava do trabalho ia ler. Sempre me estimularam 

a ler, quando eu era pequeno, minha mãe sempre dizia: “leia, isso um dia vai fazer diferença”; 

eu acho que de fato fez, me interessei cada vez mais pela leitura. 

 

As suas preferências literárias aparecem condicionadas à escola, seja numa relação de 

subordinação explícita,... 

Ma: Eu gosto, eu gosto muito de ler. Eu não pude ter tantos livros assim da minha escolha, 

porque eu passei muito tempo lendo os do colégio, né? Os que vão cair em vestibular... Li 

todos... Inteiros. (risos) (...)  

Ma: Eu gosto de muito de biografias... 

 

 ...seja como produto do encontro entre um estímulo e um interesse pressuposto. 

 
 

P: Último livro que eu li assim foi o do O Manifesto Comunista, né? Do Karl Marx. Porque, 

assim, tá tendo aula de Sociologia sobre isso, me interessei bastante e fui ler o livro. 

  

Ainda com relação a este aspecto, K declara sua dificuldade com os livros infantis 

quando de suas primeiras experiências com a literatura, demonstrando evidente desajuste 
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entre seus interesses e necessidades precoces, indicativas de um capital cultural, e a oferta de 

mercado: 

 

K: Leio bastante desde pequeno. Desde... Não tão pequeno, desde dez, onze anos, que eu 

comprei meu primeiro livro que não era infantil... Chatinho... Nunca gostei dos livros 

infantis... Eu sempre achei as histórias muito (pausa) não sei, não que eu fosse superior, mas 

sabe aquela, aquela coisa que... Não era estimulante pra você... 

 

Nos depoimentos é também mencionada a leitura de revistas científicas e de 

curiosidades, prevalecendo com relação à leitura de jornais. A dificuldade em transpor o 

desafio das leituras exigidas pela escola de ensino médio em função do vestibular é 

comentada pelos quatro alunos. Duas críticas se sobressaem por retratarem uma tentativa 

exitosa e outra frustrada de realização de tais leituras: a da jovem Ma que não apenas realizou 

as leituras, mas também demonstra sua apropriação do conteúdo literário ao comentar a obra 

preferida dentre as lidas até o momento, e a de P que explica porque não conseguiu terminar a 

leitura dos livros, tendo que lançar mão de resumos, videoaulas e conferências para cumprir 

com a exigência escolar: 

Ma: Que eu gostei mais foi Dom Casmurro. Eu achei o mais legal assim. Com uma história... 

Não é tão original, mas ele foi tratado de uma forma original, né? De um ponto de vista, um... 

um ponto de vista que é misterioso até hoje, né? ... Não sabe se o livro fala a verdade ou não. 

Eu achei ele o mais intrigante. 

 

P: Eu acho que esses livros são muito (pausa) maçantes, assim; são de progressão muito lenta. 

Então, assim, não consegue prender a minha atenção. Acho que fica meio tedioso. 

 

Esta consideração do jovem P sobre a leitura dos clássicos pode ser compreendida 

melhor quando combinada com sua predileção por filmes de ação e terror, o que o remete a 

uma apropriação mais ética, ligada aos sentidos, às sensações, do que propriamente estética 

das obras culturais. Por este motivo e também por sua preferência em matéria de música 

(Heavy Metal), P mais uma vez distancia-se de seu grupo e aproxima-se do outro e, assim, 

encontra-se fora das intersecções traçadas na fração esquerda da figura. Abrindo um breve 

parêntese, é interessante notar a contradição que está posta no fato de P demandar fortes 

emoções, velocidade, ação em suas práticas de consumo cultural e, ao mesmo tempo 
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exprimir-se por meio de uma fala intermitente, entrecortada por longas pausas, apresentando 

um fluxo de pensamento de “progressão muito lenta” (expressão por ele mesmo cunhada na 

análise dos livros de literatura clássica).  

Fechado o parêntese, nota-se, então, que os gostos, traduzidos nas práticas culturais do 

jovem P, parecem coadunar-se mais com os dos jovens desinteressados e isso se deve, 

provavelmente, pela convivência num círculo de amizades que nutre gostos semelhantes. São 

as “afinidades eletivas”: 

 

Esta identificação do habitus pelo habitus que se encontra no princípio das 

afinidades imediatas que orientam os encontros sociais, desencorajando 

relações socialmente discordantes, incentivando as relações ajustadas, sem 
que estas operações tenham de se formular, algum dia, de outra forma que 

não seja na linguagem socialmente inocente da simpatia ou da antipatia. 

(Bourdieu, 2007b, p. 226) 

 

 Três dos quatro jovens desinteressados declaram não apreciar muito a leitura. M não 

se recorda de ter sido estimulado a ler na infância e as experiências literárias foram tão raras 

que ele se lembra da única vez em que teve iniciativa de comprar um livro por conta própria e 

ler: ocorreu por volta dos dez anos de idade quando M foi com a escola numa bienal do livro. 

Depois disso nunca mais teve vontade de ler e confessa que realiza a leitura dos clássicos 

exigidos pela escola por pura obrigação; surpreendentemente, o jovem garante que leu todos 

eles, na íntegra. 

 

M: Olha, no comecinho assim eu até lia alguns livros. Muito pouco, mas eu lia. Eu tinha, pelo 

menos, um pouquinho de vontade. Mas agora não, agora eu não tenho vontade não. Eu leio 

esses livros daqui, que é obrigado a ler. 

 

 Os jovens C e R relatam experiências semelhantes no que tange à literatura. Ambos 

afirmam que os pais são leitores assíduos, mas que eles mesmos não conseguem desenvolver 

o hábito e acreditam que é porque ainda não encontraram livros que prendam a sua atenção.  

 

C: É, jornal eu leio, mas assim em livro em não sou muito chegada, tem que gostar mesmo do 

livro. 

E: Que tipo de livro? 

C: Ah, eu gosto de..., não sei..., acho que de histórias mais de adolescente...sabe, não gosto 

daqueles livros antigos, gosto de história que... Que consiga me... 
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R: Eu tô tentando achar tipo uns livros que me prendem, entendeu?  Mais ação, que eu 

consiga ler. Porque o Harry Potter eu conseguia ler, não sei, cinquenta páginas por dia; a hora 

que eu sentava, eu lia, lia, lia, lia… 

 

 Dos clássicos, C tentou ler apenas O Cortiço, mas não obteve êxito, optando sempre 

por recorrer aos resumos. R afirma ter conseguido ler Memórias de um Sargento de Milícias e 

O Cortiço na íntegra, mas confessa que A Cidade e as Serras e Iracema foram obstáculos 

intransponíveis. 

 

R: Tentei ler, não consegui, duas, três vezes. Não consegui porque é… é muito parado, não 

tem nada, nada que acontece que te… Você lê cinco minutos do livro, você tá dormindo já, 

porque não tem ação no livro, não tem nada que acontece. 

 

 

Televisão 

A televisão, visivelmente, ocupa lugar secundário nas práticas dos oito jovens 

entrevistados, ao menos no momento atual. Quando aparece nos depoimentos, vem em último 

lugar na lista das atividades cotidianas, sendo claramente substituída pelo computador. Ainda 

assim, é possível notar diferenças no uso deste veículo, sendo que a maior oposição entre os 

dois grupos aparece personificada em LG, aluno interessado, que assiste a documentários, 

filmes e seriados e R, aluno desinteressado, que assiste aos canais de esporte e programas 

voltados a carros e construções.  

Ma afirma que utiliza a televisão de vez em quando apenas para relaxar; então prefere 

programas sobre viagens e competições (culinária, design...) e gosta também dos Simpsons. 

Ao reforçar essa ideia de descompromisso quando trata do assunto televisão, parece querer se 

justificar por fazer escolhas incoerentes com a postura mais cult que vinha apresentando ao 

longo da entrevista: 

 

Ma: Aqueles programas [de competições]. Não, é mais pra passar o tempo mesmo... Quando 

você quer dar uma relaxada. Eu vejo muito (pausa) Os Simpsons... Acho divertido, é mais pra 

descontrair. Então vejo programa mais sem compromisso, menos... 
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A jovem enfatiza, ainda, que suas preferências em matéria de programas de televisão e 

de tudo o mais são antagônicas às da mãe que, segundo Ma, são puramente comerciais, como 

novelas e comédias românticas ou “aqueles dramalhões”. 

 O jovem K não só não costuma assistir televisão, como tem posição bem definida 

com relação ao impacto que a maneira como é conduzida sua programação pode causar na 

formação, nas formas de pensar e agir das pessoas:  

 

K: Então, televisão... (pausa) Televisão, eu acredito que haja muita manipulação. Eu acho que 

há muita opinião alheia. Eu não vejo a televisão como uma boa forma de instrução. Não gosto 

de televisão, não gosto de novelas. Acho divertido, negócio de novela, devo admitir que eu 

acho uma coisa divertida. Só que eles te passam muito uma ideia de perfeição, uma ideia de 

“aquilo você deve seguir” e isso vai conduzir os princípios... Então eu prefiro evitar. Por 

exemplo, a mídia, Jornal Nacional: eles passam a notícia que eles pretendem passar, da forma 

que eles querem... Eles gostam de nos persuadir a acreditar naquilo. Que não necessariamente 

é verdade, ou é, enfim. Ao invés de editar uma entrevista, porque não passar na íntegra? 

 

C declara quase não assistir televisão, a não ser que seja motivo para um programa em 

família: 

 

C: Ah, lá em casa ninguém é muito chegado em assistir TV, então, nossa, quase..., fica até 

desligada durante o dia... Mas à noite, assim, quando a gente..., momento família assim, a 

gente assiste, depende, novela, assiste jornal, um filme. Quando tá todo mundo junto assim, a 

gente senta pra assistir um filme. 

 

Esta colocação de C, que emerge também em outros depoimentos, é indicativa de uma 

situação, no mínimo, intrigante. A televisão, não muito distante demonizada como a principal 

responsável pela desagregação da família – por manipular a atenção e eliminar, assim, as 

possibilidades de diálogo –, agora reaparece como suposto elemento de coesão, configurando-

se como uma alternativa para reunir os membros da família, arrancando-os de seus aparelhos 

móveis ou particulares e lançando a todos num espaço de compartilhamento (ao menos 

físico!). Trata-se certamente de uma recomposição de valores que requer novos instrumentos 

para análise e compreensão. 
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O jovem L destaca a MTV e o canal Futura como suas preferências nas poucas horas 

que dedica à televisão e lamenta não ter muita paciência para acompanhar a programação da 

Discovery. Por opções como esta e por manter uma relação com as práticas culturais muito 

diferentes do grupo dos desinteressados, L encontra-se, mais uma vez, em posição distinta na 

figura.  

Na realidade, sua maneira de se relacionar com a cultura expressa uma necessidade 

constante de se distinguir, talvez não no sentido burguês dos gostos distintos e distintivos que 

afirmam e perpetuam a dominação simbólica da classe, mas como parte da busca por uma 

autenticidade, pela distinção de uma massa que julga alienada. Sua mãe joga papel 

fundamental nesse processo, ao incentivá-lo a questionar tudo, a pesquisar, buscar 

informações seguras capazes de garantir ações coerentes e um consumo mais consciente. Por 

este motivo, ao longo da entrevista, não foi possível tratar da mesma forma que os demais os 

assuntos abordados, sendo que L encaminhava o diálogo de modo a enfatizar mais esse 

constante exercício e, ainda, a sua maior característica (por vezes aliada, por vezes inimiga, 

segundo ele): a curiosidade. L é portador de uma inquietude intelectual, alavancada pelas 

experiências vividas ao longo de sua trajetória, que o leva a se relacionar com o mundo social 

de maneira singular.  Quando aborda suas preferências musicais, por exemplo, afirma estar se 

desvestindo de preconceitos e procurando ouvir uma música e julgá-la apenas com base na 

emoção ou mensagem que transmite, e não pautado na imagem que vem associada a ela 

(referindo-se à banda que a executa).  

 

L: É... meio preconceito sim, eu tinha mais preconceito, porque eu escutava só por ser metal, 

sei lá, rock, pagode ou nananã... Hoje em dia eu já nem ligo. Eu só escuto o som, 

independente da imagem, o som em si... se eu gostei, gostei. Tirar a imagem do, da música. 

Que hoje em dia tem bastante a imagem, não a música. 
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10 - Adesão a programas “típicos” de jovens: baladas, festas, vida noturna 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Baixa adesão a programas “típicos” de 

jovens: baladas, festas, vida noturna 

 

 

 

Intensa adesão a programas “típicos” de 

jovens: baladas, festas, vida noturna 

 

 

Figura 14.  Adesão a programas “típicos” de jovens: baladas, festas, vida noturna 

 

Este indicador apresenta uma regularidade intragrupos e demarca bem como as formas 

de comportamento e de lazer constituem-se em marcadores distintivos que criam, por 

identificação de habitus, solidariedades de um lado e preconceitos de outro. Sobretudo no 

meio juvenil, onde a afirmação da identidade passa pela pertença a grupos que se diferenciam 

de outros e onde os principais códigos de identificação e diferenciação passam pela aversão e 

pela intolerância às preferências dos outros. 

É verdade que a chamada “vida noturna” com seus programas que incluem boates e 

bares, não deveria fazer parte do rol de possibilidades de lazer de jovens menores de idade, 

sujeitos dessa pesquisa, se consideradas todas as implicações morais e jurídicas que daí 

advêm. Mas é verdade também que a adesão cada vez mais intensa a este tipo de programa é 

uma realidade que se impõe em nosso país e que não participar dela chega a ser motivo de 

constrangimento para os que não comungam da prática.   

A adesão ou não a programas juvenis como a frequência a baladas, festas e bares 

revelou-se um indicador importante à medida que proporcionou mais uma oportunidade de 

manifestação dos jovens entrevistados a respeito de suas preferências e modos de se 

relacionar socialmente. Em conjunto com os demais indicadores, é possível delinear as 

trajetórias dos jovens agentes, e apreender, no movimento, o sistema de valores expresso em 

seu conjunto de disposições, compreendendo sua posições nos variados campos. 

Na fração esquerda da figura pode-se notar que os quatro jovens interessados não 

aderem a esses programas aqui referidos como “tipicamente juvenis”. Os principais motivos 
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apontados recaem sobre o tipo de música presente nas baladas, o ambiente em si (o acúmulo 

de pessoas) e o comportamento das pessoas que ali estão. São os argumentos de P, Ma e K: 

 

P: Não, eu não gosto muito assim, de música eletrônica e de, assim, pessoas abarrotadas 

assim. 

 

Ma: Nas baladas, além da música... Aquela..., aquelas músicas que já me deixam zonza 

quando eu entro. Às vezes, as pessoas, sei lá! Bebem e ficam ignorantes e... Sempre tem 

briga, inevitável, e tem gente agindo estupidamente, sabe? Eu sei lá, eu... 

 

K: Minha opinião sobre balada? Eu acho que são pessoas que não estão interessadas no seu 

futuro, em sua maioria é claro. Não vou generalizar, claro... mas..., não é um fato constante... 

Então são pessoas que não estão interessadas. Elas querem ir lá pra causar. Eles querem curtir 

a sua juventude, ou então tomar um porre. Entrar em coma alcoólico. 

 

Na realidade, K nunca foi a baladas. Relata que experiências anteriores fizeram com 

que não sentisse sequer vontade de frequentá-las: 

 

K: Porque na época da minha irmã, eu ia junto levar lá. A minha mãe sempre a levou, deixava 

na porta e ia buscar. Eu ia junto, eu via coisas horríveis, sabe? As pessoas em coma alcoólico. 

Ou então acidentes, pessoas que morreram. Pessoas sendo desrespeitadas lá dentro, que minha 

irmã contava... Eu vi que não era ambiente pra mim, que eu não me sentiria à vontade. Então 

não vou.  

 

Como se pôde perceber, o jovem P posiciona-se em concordância com o grupo de 

interessados; justamente num quesito que talvez fosse imprescindível em suas estratégias de 

inserção no grupo social e ampliação da rede de relações. Fato é que nem este propósito é 

capaz, de acordo com os dados, de modificar a aversão que P sente com relação às baladas. 

Em seu depoimento, porém, imediatamente após esta constatação, o jovem descreve as 

estratégias auxiliares de que lança mão para se manter junto ao grupo de amigos (cujas 

práticas sempre se aproximam mais do grupo dos desinteressados): 
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P: ... Eu gosto de, é, eu gosto de sair com os meus amigos assim, pra ir em restaurantes ou no 

cinema. A gente combina bastante vai, churrasco, é e (pausa) a gente joga bastante 

videogame. 

 

LG afirma que apesar de ser uma pessoa muito expansiva e de, portanto, gostar 

bastante de circular em festas – que muitas vezes acontecem nas chamadas baladas –, só o faz 

quando é para encontrar amigos (e não “simplesmente conhecidos”!). Como seu círculo de 

amizades não gosta de frequentar estes lugares, ele também acaba não frequentando. 

Acrescenta, ainda, que a adesão a este tipo de programa seria motivo de preocupação para sua 

mãe, e que, então, tenta evitar; ou seja, ele mesmo se interdita da possibilidade dessa prática. 

Questionado se a mãe teria expressado claramente esta preocupação, o jovem revela que não, 

que a mãe nunca foi de falar, mas que sabe que ela se preocupa muito com ele. 

Este não foi um fator impeditivo, entretanto, para que LG realizasse o desejo de ir a 

um mega show em São Paulo (“...show da Kate Perry, que é uma cantora que eu adoro”), 

juntamente com K e outros jovens.  

 

LG: Fui com o K, é, meu amigo e... Com um pessoal aqui do Delta. A gente, é, fez um 

esquema de uma van, alugamos uma van, pra tranquilizar um pouco mais os pais. 

 

K comenta, em seu depoimento, a evidente ruptura que a ida ao show significou na 

vida do amigo LG: 

 

K: A primeira vez que ele foi num show... Porque os pais dele são aquela coisa, não 

superprotetores, mas sabe aquela coisa de cordão umbilical? 

 

O gosto por shows de artistas famosos como Madonna e Kate Perry parece revelar 

uma faceta mais juvenil – atravessada, portanto, por preferências e práticas mais mundanas, 

sensoriais –, no comportamento dos dois jovens que, na maioria das situações relatadas, se 

assemelham muito a “homens velhos”, no que tange à postura e à sobriedade das opiniões, das 

preferências e das atitudes. 

K, LG e Ma, no conjunto de suas práticas, demonstram ter a realização de seus desejos 

mais primários, em boa medida, submetida à vontade. Explicando: há uma diferença 

significativa entre o que se quer, vontade que embute um julgamento e habita o plano do 
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ideal, e o que se deseja, em cuja esfera fazemos coisas que não gostaríamos de fazer. O desejo 

nos faz pensar e agir de maneiras nas quais não queremos nem ao menos nos reconhecer, 

ações que escapam ao nosso juízo normal. Por isso, o seu recalque muitas vezes se justifica: 

uma forma de evitar que a realização das fantasias inconscientes nos ameace e ameace o 

vínculo com nossos semelhantes, de quem dependemos para nos reconhecer humanos. 

“Oferecer a um homem a realização completa de seus desejos é confrontá-lo com o horror” 

(Kehl, 2008, p. 153). Portanto, mesmo quando realizam pequenos prazeres como ir a um 

show, consumir bens materiais em demasia ou assistir a programas televisivos pouco 

culturais, os jovens interessados demonstram fazê-lo de maneira controlada, submetida à 

vontade, como riscos calculados que não os dissociam de sua capacidade de julgamento. 

Menos direcionados ao recalque de suas pulsões, os quatro jovens desinteressados 

apreciam e costumam frequentar assiduamente as baladas. M o faz semanalmente e quando o 

dinheiro está “curto”, dá preferência às que tocam pagode, pois são mais baratas do que as 

que tocam música eletrônica. R frequentava bastante as baladas, mas com a atual fase de 

namoro deu uma diminuída na prática, afirmando, porém, gostar muito desse tipo de 

programa. C também é assídua nas baladas, sendo que costuma ir acompanhada das amigas, e 

L dá preferência aos “barzinhos” quando quer curtir a vida noturna com os amigos. 

O jovem M é o único a mencionar a questão da minoridade e revela suas estratégias 

para entrar nas baladas, estratégias reconhecidamente utilizadas por todos os jovens menores 

de idade, inclusive com o conhecimento e a anuência dos responsáveis (quando não com o 

incentivo deles, conforme relatos espontâneos coligidos em diversas ocasiões no cotidiano 

escolar): 

 

M: Ah, Seven, Giv. Não pode entrar ainda, né, mas a gente entra. (Risos) 

E: Como é que é isso? Consegue entrar?  

M: Consegue, né? 

E: Como consegue? 

M: Barba na cara. (Risos)... Conhecer o dono, com RG falso também. (Risos) 

 

 Alguma forma de limite com relação à vida noturna dos filhos, só aparece, entre os 

desinteressados, no depoimento de R: 
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R: Então, minha mãe antigamente ela era: “tem que voltar esse horário”. Aí depende [agora] 

com que amigo que eu vou, ela já deixa voltar tarde, às vezes já deixa dormir na casa do 

amigo já. 

 

 A questão dos limites e transgressões, que emerge desses depoimentos é reveladora de 

estruturas que podem ser imprescindíveis ao exercício de compreensão do desinteresse 

manifesto no ambiente escolar. Deverá ser, portanto, abordado com maior profundidade mais 

adiante. 

 

11 - Uso da internet no computador 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Uso da internet voltado mais para 

pesquisa do que para jogos e redes sociais 

 

 

Uso da internet voltado prioritariamente 

para jogos e redes sociais 

 
Figura 15.  Uso da internet no computador 

 

 Como era de se esperar, o uso do computador aparece como uma regularidade, tanto 

entre alunos interessados como entre os desinteressados. A desenvoltura que esses jovens 

apresentam no uso das tecnologias, sobretudo do computador, artefato que é quase uma 

extensão de seus corpos, leva a nos indagarmos se não se teria adquirido, por um trabalho 

contínuo e duradouro de inculcação, uma disposição tecnológica, que, incorporada ao habitus 

juvenil reconfigura sua maneira de se relacionar com o mundo e, inclusive, de se relacionar 

com o conhecimento e com a cultura legítima. Esta é, entretanto, uma trilha a ser aprofundada 

em futuras investigações.  

 O que emergiu dos depoimentos dos entrevistados e que é possível de ser aqui 

analisado, foi a questão do tempo e da qualidade no uso da internet, como variantes que 

podem revelar elementos distintivos entre os grupos. O excessivo tempo de uso, não ilustrado 
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na figura, mas abordado nas entrevistas, impôs-se de forma marcante nos oito depoimentos. 

Todos afirmaram utilizar o computador mais do que gostariam ou deveriam, reconhecendo-o 

como veículo extremamente sedutor e que interfere sobremaneira em suas práticas cotidianas. 

Abaixo, as declarações de C, aluna mais votada pelos professores como desinteressada e de K, 

o mais votado como interessado, estão destacadas a título de exemplo. 

 

C: Não, antigamente não usava muito, entrava assim..., aquela coisa, “normal”; agora eu uso 

bastante, agora... Acho que sim [usa mais do que deveria]. É [sedutor], você vai ficando e 

nem vai percebendo, aí quando você vê, já tá noite, já tá na hora de dormir... 

 

K: Ah, eu uso, era uma coisa que quando eu era pequeno eu também não gostava. Quando eu 

era pequeno eu era um ET, mas agora eu viciei... Vicei não, é uma coisa que prende, o 

computador, sabe? Site de relacionamento. A cultura de blogs, enfim, isso prende as pessoas. 

Facebook... Não percebe o tempo passar... E você, por exemplo, você tem que estudar 

determinada coisa, aí, “eu já vou, só vou entrar nesse site rapidinho...”. Você se prende 

naquilo. 

 

De pronto, se pode dizer que a percepção de que o tempo passa rapidamente durante o 

uso do computador é resultante de um pleno ajuste entre expectativas e o que vem preenchê-

las. Mas no caso dos desinteressados, na comparação com sua penosa relação com as práticas 

de leitura, a percepção do tempo, oposta nas duas situações, parece evidenciar, ainda, uma 

nova maneira de se relacionar com o conhecimento, baseada em novas formas de pensar. 

Aparece, pois, como um indicativo de que a temporalidade engendrada nas práticas de leitura 

difere significativamente da que se entranha nas práticas midiáticas. Nas primeiras, 

experimenta-se um tempo cumulativo, linear e ascendente, ou seja, no estudo, na leitura e na 

escrita cada momento requer uma etapa anterior que lhe dá sentido e coerência. Nas segundas, 

habita-se um tempo que não provém do passado nem tem evolução, pois cada imagem 

substitui a seguinte sem requerer um antecedente e, por sua vez, é substituída por outra 

(Sibilia, 2011, p. 90).  

Quanto a uma possível limitação no tempo de uso do computador como ação 

educativa no seio da família, emergiram posições antagônicas nos depoimentos de dois dos 

quatro jovens desinteressados: 
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R: Tinha, tinha [limite de horário para uso]. Antigamente, quando eu tinha sei lá doze, treze 

anos, minha mãe falava: “você vai usar duas horas por dia”. Agora não, agora é liberado. 

 

E: Uhum. E a tua mãe, como é que é a relação dela com isso? Ela controla? Controlava? 

M: Não, acho que ela nunca fez nada, não... 

E: Deixou à vontade? 

M: É, à vontade. 

E: Qualquer dia, qualquer hora? 

M: É, isso mesmo. (pausa) É. 

 

Há também o caso de L, que relata a interferência da mãe, auxiliando no 

estabelecimento de limites mais claros e efetivos com relação ao uso do computador, quando 

a situação de abuso já estava instaurada e trazendo sérios prejuízos ao jovem. Um trecho do 

relato vem transcrito mais adiante, quando se está tratando da questão dos jogos. 

Se o uso excessivo da internet foi uma unanimidade, a qualidade do uso vai diferir um 

pouco entre os dois grupos. Na verdade, a diferença é bem sutil, já que quase todos (exceção a 

Ma) declararam fazer uso das redes sociais. K, por exemplo, apesar de ser incluído nas 

intersecções apreendidas quanto ao uso da internet para pesquisas e busca de conhecimentos, 

destaca que aderiu fortemente às redes sociais como meio de diversão: 

 

E: Então você fica nas redes sociais...? 

K: Redes sociais. Facebook, blogs divertidos. Acho que tem que ter um pouco pra quebrar 

aquela rotina... Não pra quebrar a rotina, mas uma coisa pra relaxar. 

 

O que se notou foi uma priorização, por parte dos interessados, de um uso mais 

voltado para pesquisas, leituras, estudo; não necessariamente relacionado a assuntos escolares, 

mas uma utilização mais direcionada para aspectos culturais ou para a aquisição de novos 

conhecimentos. Ma chega a teorizar sobre o assunto, destacando o potencial de um uso mais 

qualificado desta ferramenta e como isso vai se modificando e aprimorando de acordo com a 

idade do usuário. 

  

Ma: Jogava, gostava, né, jogava quando era pequena. Agora, tenho outros interesses. Então, 

acho que vou..., vai utilizando o computador de uma maneira melhor, né? Conforme vai 
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passando... Quando você é muito nova, você não...  Aquilo é uma ferramenta meio inútil. 

Você usa pra fazer a pesquisa da escola, pra jogar, pra ver coisa de criança e tudo mais. 

Agora, quando você vai crescendo, você vai usando aquilo de uma maneira melhor, mais 

consciente do que tá fazendo. Então..., você vai usando de uma maneira mais construtiva, o 

computador. Acho que é uma ferramenta bem legal, o computador. Porque integra com coisas 

de outros países, você vê pessoas de outros lugares, culturas diferentes. Então, você pode... 

Acho que ele, o computador promove uma globalização que você não teria se ele não 

existisse. É uma..., é um meio muito mais integrado, mais dinâmico. Eu acho que é uma das 

grandes invenções o computador. 

 

A prática dos jogos no computador (que introduz o relato acima) ou fora dele, em 

videogames, apareceu em todos os depoimentos, mas a maioria dos jovens se reporta a ela 

como tendo sido muito mais frequente no passado. P, entretanto, dá proeminência aos jogos 

no relato de sua vida atual e, por isso, apesar de também fazer outros usos do computador, foi 

considerado de forma destacada na fração da figura que representa os alunos interessados. 

Esse é mais um indicador no qual P se posiciona de forma mais próxima dos desinteressados 

do que dos interessados e, nesse caso, a proximidade se dá exatamente em função da 

qualidade do uso. Considerado o círculo de amizades do jovem, pode-se pensar este como 

mais um fator de integração social, claramente valorizada por P.  

Entre os desinteressados, os jovens M, R e L mencionam a prática dos jogos, mas 

conforme já destacado, mais como uma atividade frequente do passado. L relata uma 

experiência vivida em torno desta questão, que para ele parece estar muito distante no tempo, 

mas que, na realidade, acontecera apenas um ano e meio antes da entrevista. Segundo ele, o 

jogo ocupava tal lugar em sua rotina diária, que teria sido o responsável por sua reprovação na 

escola anterior: 

 

L: Já ocupou bem mais, cara. Puta, eu era meio que viciado em jogo. Tinha um joguinho de 

computador que era... Tanto que eu bombei de ano exatamente por isso. É que eu era meio 

que viciado em um jogo. Tíbia. É, era um jogo tosco, só que não sei, aquele jogo tem uma 

magia. Eu era bem meio viciado naquilo ali. Foi por isso que eu bombei. Daí... (pausa) Ah, 

hoje em dia computador, então eu parei com esse negócio de jogo. Jogo era tipo meu crack. 

Eu tava... A droga mais forte pra mim. Daí, eu parei de vez, minha mãe também me ajudou a 

sair, a parar o... Brigava comigo, pra eu sair do computador e tãnãnãnã. 
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Mesmo L tendo relatado que o uso atual que faz da internet volta-se mais para a 

produção e a pesquisa, e C tendo destacado que costuma acessar notícias online para manter-

se informada, os dois foram posicionados na intersecção ilustrada na figura, porque no 

conjunto das declarações de cada um dos quatro desinteressados o uso da internet apareceu 

mais fortemente associado às redes sociais e aos jogos do que à pesquisa e produção. 

 

E: O que você usa do computador? 

M: Ah, conversa com os amigos só! 

E: Redes sociais? 

M: É. 

 

R: Só… rede social (falam juntos). É, MSN, Facebook, Orkut, essas coisas. 

 

Seria interessante e pertinente avaliar também, se os tipos de uso das redes sociais – 

qualitativamente falando – diferem entre os dois grupos de jovens, mas não houve acúmulo de 

dados para explorar esta possibilidade. 

 

 

12 – O estudo e atividades culturais na distribuição do tempo diário 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Priorização do estudo ou atividades 

culturais na distribuição do tempo diário  

 

 

Pouca dedicação aos estudos ou atividades 

culturais na distribuição do tempo diário  

 
 

Figura 16.  O estudo e atividades culturais na distribuição do tempo diário 

 

 Um traço marcante foi a diferença na forma de organização do dia a dia dos oito 

entrevistados e o espaço que o estudo e as atividades culturais ocupam na escala de 
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prioridades de cada um dos agentes que, aqui, se posicionaram de forma diametralmente 

oposta, reforçando as semelhanças intragrupos.  

 Para além do aspecto valorativo, pesquisas já demonstraram que o empenhamento dos 

alunos nas atividades escolares é fundamental para a manutenção e desenvolvimento futuro 

das competências adquiridas, sendo o uso dos tempos livres em atividades relacionadas aos 

domínios (por exemplo, leitura), um dos indicadores desse empenhamento (Krapp e Lemos, 

2002, p. 86-87). Portanto, mais do que das práticas cotidianas dos alunos, fala-se, aqui, da 

formação de disposições duradouras que compõem o habitus, e que permanecem ativas – 

ainda após a interrupção de uma intervenção pedagógica –, em forma de aptidão. 

A análise deste indicador fica bastante facilitada se os dados que emergiram nos 

indicadores anteriores, sobretudo, nos de número 8 e 11, forem levados em consideração. Ou 

seja, entre os interessados, o tempo poupado com a não realização de atividades físicas 

associado ao uso mais qualificado da internet, coaduna-se com a priorização das atividades 

voltadas à aquisição do conhecimento na distribuição do tempo diário. Na fração oposta da 

figura, é possível estabelecer a mesma correlação, porém em sentido oposto: o tempo 

dedicado aos exercícios físicos e à utilização da internet e dos videogames para fins de 

entretenimento indica uma menor dedicação aos estudos e demais práticas culturais.  

Entre os interessados, P poderia, mais uma vez, se distanciar do grupo a que pertence 

e aproximar-se dos desinteressados se, de fato, apenas a quantidade de horas dedicadas a cada 

atividade fosse levada em consideração; pelo acúmulo de compromissos diários que o jovem 

relatou possuir poder-se-ia tranquilamente supor que o tempo restante seria insuficiente para 

os estudos e práticas correlatas. Mas a percepção aponta em outra direção: inferior ao tempo 

dedicado pelos demais membros do grupo, sim, com certeza; mas insuficiente não. P 

demonstrou, em outros momentos da entrevista, que a escola e toda a sua demanda é 

prioridade número um em seu cotidiano e manifestou também, a facilidade (e, portanto, maior 

rapidez) com que resolve as questões escolares. Além disso, considerou-se, no indicador, a 

prioridade, no sentido de investimento libidinal, dada a cada conjunto de atividades e não 

somente o número de horas efetivas designadas a cada uma delas. Nesse tocante Ma também 

se destacaria do grupo, já que afirmara não precisar despender muitas horas de seu dia para 

desenvolver as tarefas escolares ou estudar para provas, pois apresenta grande facilidade para 

lidar com o que é proposto pela escola; a jovem, entretanto, dá evidências de que passa os dias 

a buscar conteúdos que incrementem seu cabedal cultural, o que também reverte em benefício 

na relação com a escola. 
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Os jovens K e LG dedicam todo o seu tempo diário aos estudos. O período da manhã é 

reservado à frequência à escola propriamente dita e as tardes e noites, excetuando o período 

em que frequentam a aula de inglês, são dedicadas prioritariamente ao cumprimento das 

exigências escolares. LG justifica a pouca variedade de atividades desenvolvidas ao longo da 

semana afirmando que prefere fazer menos coisas para fazer bem cada uma delas, ou seja, 

dedicar-se efetiva e integralmente. K comenta um pouco de sua rotina diária e ali se torna 

evidente que até um mero cochilo após o almoço encontra-se dentro de um planejamento que 

visa o melhor rendimento escolar possível:  

 

K: Geralmente, em dia de semana, o colégio ele me exige muito. Hum, então, os filmes eu 

deixo mais pra final de semana. Então eu chego do Delta, eu tomo meu banho, né? Almoço, e 

eu já vou fazer alguma coisa prática, eu durmo geralmente. Antes eu não dormia, eu não 

dormia. Mas eu acho que é essencial, eu aprendo melhor e mais rápido se eu descansar; eu 

assimilo a matéria muito mais rápido. Então vale a pena perder uma hora descansando... E 

ganhar muito mais tempo estudando.  

E: Aí você dedica o resto da tarde...? 

K: Pra os meus estudos. 

E: Fazer tarefas... 

K: Trabalhos, história, geografia, matemática. Eu faço todas as minhas lições. Estudo pra 

todas as provas, faço todos os trabalhos. 

 

 Já os jovens desinteressados C, M, R e L, até pelo tempo diário que dedicam a outras 

atividades, conforme já se destacou, ocupam uma porção mais reduzida dele para o estudo, a 

realização de tarefas escolares ou atividades culturais. Mas, além de um tempo objetivamente 

mais limitado, os jovens apontados como desinteressados julgam de forma diferente a 

relevância das exigências impostas pela escola. 

L sinaliza que só executa as tarefas e estuda os conteúdos que ele considera serem 

realmente importantes para o seu efetivo aprendizado.  

 

L: Por isso que eu só estudo quando, pô! [é pra aprender]. Pra tirar nota mesmo eu não ligo. 

Só pra aprender mesmo. 
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R afirma claramente que só cumpre os exercícios e deveres escolares em caso de 

dúvidas que tenham persistido após as aulas, quando realmente acha que não está 

compreendendo as matérias.  

 

R: Às vezes eu faço a lição, às vezes quando eu acho… Ah, tipo eu não tô sabendo mesmo a 

matéria, aí eu vou pra casa de um amigo, pra ele me explicar. Porque meus amigos me 

explicam a matéria quando eu não sei. E às vezes eu faço exercício também. 

 

M assume que só passa a se preocupar com os estudos e afazeres correlatos depois do 

mês de julho, concentrando algum grau de esforço e dedicação em casa apenas no terceiro e 

quarto bimestre do ano letivo.  

 

E: Você estuda pra essas situações? [de provas] 

M: Tem que estudar, né? (Risos) No segundo até o quarto bimestre. (Risos) 

E: O seu ano letivo é composto do terceiro e quarto bimestre? 

M: Ele começa depois de julho mais ou menos. (Risos) 

 

Esses são, sem dúvida, indícios de que esses jovens adotam outras prioridades em suas 

práticas cotidianas e que os verdadeiros focos de interesse enraízam-se fora do universo 

escolar. Ainda que C afirme ser uma reconhecida (pela mãe) cumpridora das tarefas escolares 

e os demais destaquem que computador, videogame, televisão e afins só são acionados 

quando “não tem mais nada pra fazer”, percebe-se nitidamente que a composição do tempo 

diário desses quatro jovens obedece a um critério distinto do utilizado pelos alunos 

interessados, privilegiando práticas mais relaxantes, leves, numa clara oposição entre diversão 

e cognição. 
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13 - Aprendizagem da Língua Inglesa 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Valorização da aprendizagem da Língua 

Inglesa 

 

 

Valorização da aprendizagem da Língua 

Inglesa  

 

 
 

Figura 17.  Aprendizagem da Língua Inglesa 

 

 A valorização da aprendizagem do Inglês na sociedade globalizada e no mercado 

inflacionado dos certificados escolares não é novidade para ninguém, muito menos a 

emergência desse dado em pesquisa realizada com jovens pertencentes à elite. Foi, porém, 

destacada como um indicador, porque sua configuração como uma regularidade intra e 

intergrupos revela que, por trás de uma aparência de descompromisso e até de indiferença 

para com a escola e os estudos, os alunos apontados como desinteressados encontram-se sim 

posicionados no jogo educacional, participam da illusio, apostando suas fichas em todas as 

credenciais que se ofereçam a eles para continuarem concorrendo com boas chances no 

mercado de capitais. 

 Fazer um curso de inglês em escolas específicas e adquirir a certificação é, para sete 

dos oito entrevistados (M não abordou o assunto), algo quase “natural”, e quase tão 

compulsório como frequentar a escola regular. É uma necessidade, portanto, uma 

obrigatoriedade, fora do alcance de qualquer discussão. Ainda que boa parte deles assuma não 

gostar dessa atividade, concordam que é uma regra do jogo que deve ser, cedo ou tarde, 

cumprida. 

 É o caso de R, entre os desinteressados, que revela ter parado de estudar Inglês por 

achar um pouco “chato” e cansativo, mas que deve retornar no ano que vem porque sabe da 

importância desse domínio para “arrumar emprego”. É o caso também de Ma, entre os 

interessados, que persiste no curso mesmo sem muita empolgação, sendo esta uma das poucas 

atividades extracurriculares em que se mantém firme, justamente por reconhecer nela uma 
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importante aliada no alcance do sucesso futuro, referindo-se à profissão e às oportunidades de 

viagem que pretende ter.  

 

Ma: É. (risos) Esse [curso de inglês] eu tive que ficar. (risos) Esse é o que mais pega mesmo, 

né? O que mais é cobrado, então... 

 

 C faz aulas particulares de Inglês em sua própria casa e P certificou-se rapidamente 

uma vez que residiu no exterior (alfabetizou-se na Inglaterra) e já estava bastante avançado 

quando ingressou no curso, no Brasil.  

 LG encara o aprendizado do Inglês com grande seriedade, mencionando-o várias vezes 

durante a entrevista, sinalizando tratar-se mesmo de uma de suas prioridades na agenda atual. 

O jovem não se refere diretamente à suposta importância desta aprendizagem para o mercado 

de trabalho ou algo do tipo; apenas afirma realmente gostar do idioma: 

 

LG: Eu sempre gostei muito do inglês... Muito mesmo! 

 

 K trata o assunto com a mesma seriedade e revela que teve dificuldade em encontrar 

uma boa escola na cidade em que reside, fato que o levou a ficar parado durante alguns anos, 

retardando sua formação. Até que encontrou uma escola em Santos que correspondeu às suas 

expectativas: 

  

K: Eu procurava algo mais substancial, aí encontrei a Cultura Inglesa! Eu estou bastante 

satisfeito, aliás, com toda... Com tudo aquilo que eles nos oferecem. 

 

 O jovem R tece um comentário muito recorrente entre os jovens, associando a 

facilidade na aprendizagem do Inglês com a utilização sistemática dos jogos de videogame e 

computador e vice-versa: 

R: ... porque quando eu fazia inglês eu achava que eu não sabia nada, porque era muito 

“decoréba”, essas coisas, e eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar videogame, o 

videogame era tudo em inglês. E eu acabei me virando no videogame, tanto que hoje eu sei 

bastante coisa, que eu já viajei, e eu já sei falar com as pessoas em inglês e…por causa do 
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videogame. É que você tem que ler o que você tem que fazer, você acaba...aumentando seu 

vocabulário. 

 

 

14 - Relação com as escolas ao longo do cursus 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Estabilidade na relação (positiva) com as 

escolas ao longo do cursus  

 

 

Instabilidade na relação com as escolas ao 

longo do cursus 

 
Figura 18.  Relação com as escolas ao longo do cursus 

 

Um traço marcante a ser analisado é a forma como cada um desses jovens se 

relacionou com a instituição escolar ao longo de sua trajetória, até chegar à escola atual. A 

diferença entre os dois grupos nesse caso é bem evidente e pode ser apreendida numa análise 

geral dos dados. 

Entre os quatro alunos que compõem o grupo dos interessados, percebe-se uma 

estabilidade na relação com as escolas ao longo do cursus. Os problemas eventualmente 

enfrentados nos ambientes escolares pelos quais passaram não chegaram minimamente a 

arranhar o seu gosto pelos estudos e sua adesão ao jogo escolar. Os jovens fazem uma análise 

retrospectiva das experiências que vivenciaram com a isenção e a imparcialidade de quem se 

posiciona fora, longe da situação. O gosto pela escola (enquanto representação) é 

incondicional, ou seja, é uma disposição que se manifesta apesar de variáveis ou fatores 

externos. A ação dos professores e dos colegas aparece nos discursos, mas apenas como 

intercorrências esperadas, como parte do jogo. A análise que sucede o relato dessas situações 

é sempre positiva, revelando uma inclinação (tendência, disposição) a valorizar a escola 

acima e apesar de tudo. 
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Nesse sentido, LG, K, P e Ma mudaram de escola algumas vezes ao longo do trajeto, 

sempre em busca de um ambiente mais adequado aos seus propósitos (acumular capital 

cultural); mas em todas elas mantiveram a excelência, sendo sempre reconhecidos como bons 

alunos e construindo relações afetivas com os professores. Nada do que possa ter acontecido 

foi suficiente para abalar sua relação com a escola; ao contrário, tudo contribuiu para reforçar 

essa relação encantada, que não se submete nem aos conteúdos escolares propriamente ditos: 

 

LG:... Eu acho que a escola, principalmente, é um lugar onde você nunca vai sair a mesma 

pessoa. Você entra e você sai, todo dia você sai uma pessoa diferente, porque você aprende a 

ver as coisas de um modo diferente. Eu acho isso bárbaro, muito legal. Eu acho que não 

importa o que você aprenda na escola, aquilo com certeza vai te tornar outra pessoa. Porque 

nem, não só o conteúdo que é passado, mas simplesmente a convivência com outras pessoas 

da sua faixa etária, a convivência com os professores, com os diretores, com... Esse ambiente 

escolar, eu acho que por si só já encaminha um, já fazem é, um ser humano, né? 

 

Excetuando uma experiência negativa vivida por K com uma professora nos primeiros 

anos de escolaridade (a professora que se recusava a trocar suas fraldas), as mudanças de 

escola desses alunos, em geral, passaram por motivações voltadas ao ambiente escolar...  

 

K: É porque minha mãe sempre gostou de colégios pequenos. Sabe aquilo? Vai, ensino 

fundamental ela gostava de ter um controle maior. Que os professores tivessem um controle 

maior... Que os diretores estivessem mais envolvidos. 

 

..., ao nível de exigência do ensino (movimento sempre em direção a um ensino mais 

exigente) ou a desajustes na relação com o grupo de pares (pela incongruência das motivações 

ou no “jeito de ser”, no habitus), que será tratada mais adiante. 

 Entre os quatro alunos desinteressados a relação com a escola se revelou mais 

instável, isto é, sempre dependente de variáveis; condicional, portanto. Sua vinculação ou não 

à escola e, em consequência sua aprendizagem, está claramente associada ao que a escola tem 

a lhes oferecer de modo objetivo. Se o professor for bom eles prestam atenção à aula; se eles 

acordarem dispostos a estudar, demonstram interesse em classe; se o conteúdo agradar, se 

dedicam ao estudo; se no horário do dia as matérias forem “legais”, participam; se tiverem 
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dúvidas, fazem as tarefas de casa; se precisarem de nota, realizam os trabalhos e leituras, e 

assim sucessivamente. 

 

E: Você vem estimulada? 

C: Não. Depende do dia, depende das aulas, de quando olho pros horários... 

 

E: Você acha que você seria classificado como um aluno interessado, na aula? 

M: Depende. Depende do bimestre. (Risos) É, depende do dia também! 

E: Depende do… 

M: É, tem dia que eu tô de saco cheio, não querendo fazer nada. Aí venho pra escola, não 

tenho vontade nenhuma. Aí… 

E: Depende do que mais? Depende do professor? 

M: Depende do professor. 

E: Depende da matéria? 

M: Depende. (Risos) 

E: Então depende de tudo né?! 

M: Depende de tudo! (Risos) 

 

R: Até hoje, se eu sentar, sei lá se um dia eu tiver, é… não um dia, se eu falar “hoje eu vou 

estudar”, e prestar atenção, eu entendo, eu participo, eu falo na aula. 

E: E isso está mais relacionado ao dia, ou ao conteúdo, ao livro, ao professor? 

R: Normalmente é o dia, mas às vezes tem professor que você não gosta e você: “ah, de novo 

esse professor!”, e você acaba desanimando, mas independente do conteúdo... 

 

Um olhar mais desatento pode apreender dos relatos de C e M, que adoravam a escola 

na qual cursaram o ensino fundamental, uma estabilidade positiva nesta relação. Mas não é o 

caso; na realidade, os dois mantiveram essa vinculação com as escolas porque os fatores 

condicionantes estavam plenamente satisfeitos: conteúdos mais fáceis, professores 

acolhedores, métodos de ensino facilitadores, valorização das relações interpessoais. 

Entretanto, a fórmula “pouco esforço = alcance de resultados satisfatórios”, utilizada como 

estratégia escolar até os 14 anos de idade, revelara-se insuficiente para resolver as equações 

que se impuseram no ensino médio. E a frustração emerge em seus discursos, às vezes de 

forma direta e consciente, às vezes de forma difusa, quase inexplicável: 
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E: Você se sentia estimulada pra estudar? 

C: É, né, era mais fácil, não precisava se esforçar tanto e conseguia ir bem, era diferente. 

Fazia, conseguia o resultado, tal... Nem percebia tanto... era assim, você não precisava fazer 

aquele esforço, sabe? Tinha que estudar, tinha que..., mas nada que, sabe, que nem o Delta 

assim... Eu conseguia ir bem. 

 

M: É porque eu acho que sou muito agitado assim, sempre gostei de falar com todo mundo. 

Gostava de brincar toda hora, aí não tinha muita atenção pra aula... Eu..., assim, eu falava 

muito, mas não chegavam a reclamar porque eu ia muito bem nas matérias. Só de prestar 

atenção assim, eu já… Na hora de estudar em casa eu já não preciso tanto. De prestar atenção 

na aula assim eu já aprendo bastante. Por isso que eu acho que eu falava, falava muito, já me 

ligava que se eu prestasse atenção um pouco na aula, em casa eu já ia estar garantido. Aí… 

E: E aí você chegou ao ensino médio, você tava falando que o primeiro ano…? 

M: O primeiro ano foi um baque, né? Porque é muito diferente o Delta e o Deltinha... Os 

professores não tem mais aquela… Vai, não são tão pacientes como eram antes, é, as matérias 

começaram a ficar mais difíceis, tem que prestar mais atenção, fazer lição... Se não, você vê 

que... não vai, ... não aparece mesmo o resultado. 

 

 Segundo M, o fato de a escola Delta ser muito liberal, acrescentou uma dificuldade a 

mais para que suas antigas estratégias continuassem a dar certo. O encontro dessa liberalidade 

com a forma descontraída, descompromissada com que M costumava se conduzir na escola 

levou a uma desestabilização, inclusive, em sua relação com o conhecimento escolar: não 

consegue mais prestar atenção à aula, o que o leva a não entender a matéria e, portanto, a não 

conseguir se interessar por ela, resultando num esforço dobrado para recuperar o conteúdo e 

as notas baixas. Esse círculo vicioso foi descrito por M de forma até humorada, mas com 

evidente preocupação. 

 

M: É, aqui eu já não prestava atenção na aula, então não tinha como estudar em casa, aí foi o 

problema... Pô, não sei. Aqui, por ser mais, mais difícil é bem mais liberal do que era antes... 

Isso pra mim foi o que me piorou a minha relação com as aulas, né? Por ser muito liberal 

assim… Aí a gente começa a zoar, zoar, zoar e ver que o buraco é mais embaixo. (Risos) 
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O professor W, o mais rigoroso da escola Delta, é enaltecido por M
10

 justamente por 

fornecer a ele o limite que necessita para se concentrar, não somente na questão disciplinar, 

mas também no encaminhamento metódico da matéria, por ser bem diretivo. Mais um forte 

indício de dependência condicional ao contexto na relação com a escola.  

A relação do jovem R com as escolas ao longo do cursus é um tanto mais difícil de 

apreender, forjando a necessidade de uma análise nas entrelinhas da entrevista. O aluno 

mudou de escola cinco vezes, sempre por decisão de sua mãe e por motivos que ele não sabe 

explicar muito bem. É como se o processo não lhe dissesse respeito, como se fosse um 

espectador que só acompanha o desenrolar dos acontecimentos.  

 

R: Não, ela falou: “ah, eu vou te mudar de escola”. Ela falou: eu acho que vou te colocar no 

Deltinha, falam que é uma escola boa. Eu falei: “tá bom”. 

 

Não há evidências de que isso tenha resultado em uma ataraxia, muito pelo contrário, 

o jovem demonstra estar bem ativo no jogo, empenhando diversas estratégias (mais de 

sobrevivência do que de vitória, é certo) para se movimentar nele. Mas, certamente, essa 

“ausência na presença” interferiu na maneira como R se vê no jogo escolar, como percebe sua 

real posição e chances objetivas de sucesso nele, ou pelo menos na forma como as expressa 

verbalmente. Tal fato fica bastante evidente quando o aluno declara, prontamente, que se 

considera um aluno interessado. Dessa passagem na entrevista e de outras tantas, restou uma 

nítida impressão de que R nem desconfiou que foi indicado pelos professores por apresentar 

uma postura de alheamento nas aulas. O que se revela é uma total falta de visão de jogo, uma 

fratura na illusio, que tem se refletido no momento atual em que R não consegue sustentar 

sequer suas estratégias de sobrevivência.  

 

R: Acho mais difícil. Não sei se estou estudando do jeito certo pro segundo ano. Porque no 

primeiro ano eu achava muito fácil, então eu pegava o livro, estudava meia hora, fazia alguns 

exercícios e ia bem na prova. Mas no segundo ano não é assim, fazer alguns exercícios e ir 

pra prova, porque é bem difícil... precisa fazer mais. 

E: Mas no ensino fundamental, você também levava recuperação? 

R: Uma, duas assim, sempre por, sempre… “Ah, não quero estudar isso aqui”… 

E: Você sempre administrou assim? 

                                                             
10

 E por parte expressiva de todo o alunado da escola Delta, já que no ano de realização da pesquisa ele obteve 

95% de aprovação, expressos no instrumento de avaliação institucional já mencionado no capítulo 2.  
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R: É… sempre uma ou outra. Nunca de seis, que nem eu tô ficando esse ano. 

 

 O jovem L carrega na bagagem uma relação conturbada com a escola onde cursou o 

ensino fundamental. Tudo se resume, mais uma vez, em sua dificuldade de se ajustar a 

sistemas rígidos de controle, já que sua alma curiosa, artística e libertária busca cada vez mais 

a aquisição de uma autoconsciência e não se submete a regras sem discussão, conhecimentos 

sem reflexão tampouco a relações verticais e autoritárias. Enquanto permaneceu sob o jugo da 

escola onde cursou o ensino fundamental, não conseguiu se adaptar ao jogo.  

E: Do que você se lembra da escola, o que é marcante positiva e negativamente, da segunda 

série até o primeiro do ensino médio? 

L: Era muito... em cima eu acho, que era muito... (gaguejou) marcação bem forçada assim, 

muita lição. 

E: Era muito conteúdo? 

L: ...não era nem a questão do conteúdo assim, era de pegar muito no pé. Era muita lição, toda 

lição valia nota e se não fazia, mandava cartinha que você não fez. Mandava cartinha se não 

fez. Se ele fez tudo, também mandava cartinha pra estimular. Sempre tinha a cartinha. Tudo 

valia nota. Eu lembro que era bem, bem, bem puxado... Era muito chato, porque toda hora 

vinha comunicado. Era muito chato, qualquer coisinha ligava. Tudo bem tem, tem que ter 

isso, né? Só que era muito lá, lá era bem puxado. 

E: Era competitivo? 

L: É! Acho que era muito isso, e tinha, acho que na segunda série, tinha um negócio de 

tabuada que você, a professora mandava e você tinha que responder na hora. Tipo, mó pressão 

no meio de todo mundo assim na classe. Aí mandava a conta você tinha que responder, se 

demorasse era ponto negativo, ganhava uma estrelinha, negócio assim. Bem coisa de filme. 

E: E isso é um aspecto negativo. Tem alguma lembrança positiva?  

L: Tinha umas professoras que eram legais assim. Ah, de aspecto positivo mesmo no 

colégio... (sinal negativo com a cabeça). Mais o negativo que era essa coisa do controle 

mesmo. Eles até te estimulavam, mas depois era tudo cobrado, era pra ganhar...ganhar... 

 

Nesse sentido, a transição para a escola Delta foi muito favorável, pois permitiu que L 

arriscasse novas jogadas e se movimentasse melhor em campo. Mas ainda assim, o jovem 

aluno apresenta uma relação com a escola bastante condicional: faz a lição se achar que é para 

aprender, presta atenção quando “está a fim” e daí por diante.  
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E: Se te perguntasse assim: você se considera um aluno interessado? 

L: Interessado? 

E: Na sala de aula? Como é que você se avaliaria? 

L: Ah, às vezes sim e às vezes não, ou eu sou interessado ou eu não sou interessado, não tem 

meio termo. 

 

Duas diferenças se afiguram entre L e os demais desinteressados, embora estejam 

reunidos na intersecção da figura: (1) os fatores que condicionam as suas ações parecem ser 

menos dependentes de variáveis externas; (2) suas estratégias sugerem uma ação de 

resistência a um poder instituído (quadro que se completa quando L tece suas críticas ao 

sistema e ao currículo escolar). 

Há uma convergência total entre os alunos quando o assunto é a escola atual, a Delta. 

A aprovação unânime dos portões abertos, por exemplo, conta com os mais variados 

argumentos e expressam importantes facetas do comportamento juvenil: 

 

L: Porta aberta, também, que é uma coisa legal. Porque no meu outro colégio era, nossa, você 

não podia ir na padaria pra comprar alguma coisa. Você tava no colégio, tinha que tá tudo 

trancado. Você não podia sair, você tinha que pedir permissão pra não-sei-lá-o-que e tãnãnã 

pra sair e ir na padaria e voltar. 

 

R: Eu acho, eu acho bom porque dá responsabilidade, né! Sei lá, eu não quero ir pra aula de 

Português, você não vai, mas você tem que arcar com as consequências de não ir pra aula de 

Português. Tem escola que você não pode sair, que você tem que assistir a aula de Português, 

porque você tem. Eu acho mais certo ter o portão aberto, porque se o aluno não quer, ele não 

assiste, mas depois ele corre atrás, sei lá… Ele se vira depois. 

 

LG: Olha, eu sempre fui a favor. Eu nunca, eu nunca saí. Mas eu acho que é interessante, é 

uma proposta legal, porque eu acho que mostra um pouco da escola, é... Não no meu caso, 

mas eu acho que pra outras pessoas... mostra esse lado de escola amiga, né? Esse lado mais: 

“Ah, se você quiser pode sair”. Acho que mostra essa liberdade realmente, que... a gente 

ganha no ensino médio. Eu acho que isso é fundamental. Porque é assim..., a partir dessas 

mudanças que a gente vai percebendo que a gente tá crescendo, e que agora as nossas 

responsabilidades e prioridades são outras, então... 
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Ma: Eu gosto disso. É, acho que dá, além da sensação de liberdade, né, dá a responsabilidade 

pros alunos. Porque se eles saírem e ficarem na rua o tempo todo e eles voltarem, eles não 

entram mais. Então acaba criando... Acho que quanto mais você limita, mais você infantiliza 

as pessoas, acho. E ninguém gosta de ser infantilizado, principalmente quando você é um 

adolescente. Você quer sempre ser tratado como um adulto, então acho... É bem legal porque 

a gente sai, a gente vai comer no outro lado, encontrar as pessoas do terceiro ano. Então acho 

que além de você ter essa liberdade, você cria responsabilidade, você dinamiza mais, né? ... 

Sabe, você tem o seu horário, então você vem... Você pode resolver seus problemas, sei lá, se 

eu esqueço de xerocar alguma coisa, eu posso ir até a banca e xerocar. É, você tem 

mobilidade, você não fica mais restrito à sala de aula e ao pátio. Você pode ir pra outros 

lugares, desde que você consiga voltar no horário. Então é muito mais de você ter a 

responsabilidade e coordenar o seu horário. Acho que é um ponto positivo da escola.  

 

K: Sempre fui a favor, antes mesmo de vir pra cá e agora continuo defendendo. 

 

 Este depoimento de K revela outra regularidade na relação dos entrevistados com a 

escola Delta, o fato de conhecerem antecipadamente o conjunto de ações e características 

singulares de sua proposta pedagógica. Tal conhecimento prévio mostrou-se, também, 

importante fator de interferência no momento de escolha da escola quando do ingresso no 

ensino médio. Nesse sentido, outras iniciativas foram unanimemente citadas de forma 

favorável, como a prática dos laboratórios e as disciplinas optativas.  

É importante sublinhar, nesse ponto, o fato de que três dos quatro alunos considerados 

desinteressados frequentam as disciplinas optativas e participam de outras iniciativas da 

escola como as ações do núcleo de ação social (C, M e L), os seminários de orientação 

profissional (C e L) e os encontros do núcleo de música (M e L). Essa atitude sugere que o 

desinteresse desses alunos aplica-se estritamente à sua relação com o conhecimento escolar.  

Mas ainda com relação à aprovação do trabalho desenvolvido pela escola Delta, é 

possível observar argumentos como o transcrito abaixo, do jovem LG, que denotam também 

um domínio acerca da concepção de ensino que subjaz a ele.  

 

LG: Então, a gente sabe que tem pessoas que aprendem melhor ouvindo ou outras que 

aprendem melhor fazendo uma atividade referente àquilo. É, vendo, na prática realmente, nos 
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laboratórios. Por isso que eu acho que aqui o Delta tem... um maior suporte, porque a gente 

tem os laboratórios pra ajudar com as outras matérias.  

 

 A apropriação da proposta pedagógica e a concordância com a filosofia da escola 

Delta foi o fator predominante, juntamente com o fator tradição e ensino forte, na escolha dela 

pelos quatro alunos interessados. 

  

K: Ah! A fama, do colégio né? Porque tem na Baixada Santista inteira, a fama de ser o melhor 

colégio, de ter uma estrutura ótima. Os professores, todos falam: “O Delta é o melhor 

colégio!”. Então o sonho das pessoas, eu acho, é vir estudar aqui. 

E: E quando você veio isso se concretizou? 

K: Claro. Com certeza... é uma estrutura, é um colégio de fato grande. Um colégio onde tem 

é… tipos diferentes de pessoas, todos os tipos de… Com informações culturais, tem 

oportunidades diferentes aqui. Então assim, definitivamente, me realizei. 

 

 A questão da cultura mencionada no depoimento acima é de fato elemento 

diferenciador da escola Delta no cenário educacional da região, conforme fora abordado no 

capítulo anterior. Para além de um trabalho ostensivo com o conhecimento escolar que 

permite o acesso às melhores universidades, a escola edifica-se sobre uma proposta mais 

ampla, que pretende formar o homem culto, “humanista”, capaz de se destacar por 

propriedades únicas, depois de formado, no mercado de trabalho e na sociedade. Opera, 

porém, com uma cultura legítima que conversa com a cultura juvenil e que cria uma espécie 

de solidariedade e cumplicidade entre todos os agentes que ali estão, levando-os a se sentirem 

especiais por pertencerem a um grupo que de fato se distingue no espaço social.  

Esse sentimento, aliado aos bons resultados alcançados pelos egressos do Delta nos 

exames vestibulares, são fonte de prestígio e, conforme demonstraram Costa e Kolinsky 

(2006) em sua pesquisa, o prestígio de uma escola atua como fator relevante na configuração 

da percepção e da manifestação da opinião do aluno. 

 Entre os desinteressados, entretanto, detectou-se que o fator primordial para a 

escolha da escola foi o círculo de relações sociais. A maior parte deles seguiu o fluxo imposto 

pela escolha feita por amigos que se matriculariam na escola. Uma decisão, portanto, de 

grupo. R e M já estudavam no Deltinha – escola que, conforme já abordado, atua sob a 

mesma insígnia embora não pertença à mesma mantenedora e nem conte com a mesma 
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direção pedagógica – e, portanto, se encaminharam com os amigos para aquilo que seria a 

sequência mais lógica. C seguiu os passos da irmã e dos amigos e L, embora apresente uma 

avaliação sobre a proposta da escola, menciona em primeiro plano a escolha dos amigos 

interferindo em sua decisão: 

 

C: Aí depois vim pra cá, porque minha irmã já estudava aqui também, um monte de amigo 

meu veio, então eu acabei vindo pra cá também. 

 

L: Eu já tava pensando em vir pra cá antes, que os meus amigos, todo mundo já tava pensando 

em vir pra cá. Eu não conhecia muito o colégio, eu sabia que era mais liberal, assim, era um 

jeito diferente de, do estudo, não era só preencher lição de casa. Padronizado assim. 

 

 

15 - Relação com o grupo de pares 
 

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Fracas identificações horizontais 

 

 

 

Fortes identificações horizontais 

 

Figura 19.  Relação com o grupo de pares 

 

A relação dos alunos entrevistados com seu grupo de pares, ou seja, com os colegas de 

classe e escola, foi marcada de forma distinta ao longo das trajetórias dos dois grupos e é 

indicativa, juntamente com os outros fatores já sublinhados, de sua posição e relação com o 

campo escolar.  

Nos depoimentos dos interessados, a relação de K, LG e Ma com o grupo de pares 

aparece, na maioria das vezes, de forma conflituosa, sugerindo uma relação tensa e permeada 

por rupturas em um constante processo de autoafirmação e afirmação no espaço das posições. 
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Para Ma e LG, as identificações horizontais se enfraqueceram ao final do ensino fundamental, 

à medida que seus firmes propósitos voltados ao estudo foram perdendo prestígio no grupo de 

amigos – que passaram a valorizar outros aspectos das relações –, e acabaram se tornando um 

empecilho na continuidade de tais relações.  

 

Ma: Eu lembro que até o oitavo ano eu tinha muitos amigos assim. Eu sempre fui muito 

inteirada desde o pré até o oitavo ano. Aí no nono ano eu diminuí o número de amigos, eu não 

sei por que, acho que foi porque entraram alunos novos... Então a minha série, desde a quinta 

até nono ano foi praticamente a mesma. Só que no último tiveram algumas alterações, 

entraram alguns alunos novos que eu não me dei tanto, não me dei bem. Eu não sei por que, é 

uma coisa meio, você olha pra pessoa e não se dá bem.  

 

LG: Sim, sim. Nós éramos um grupo que praticamente permaneceu inalterado, do, da primeira 

à sexta série. Então, assim, nós tínhamos uma convivência de alguns anos. Só que com o 

passar do tempo, né, eu acho que vai mudando, vão mudando. Porque as próprias pessoas 

mudam, principalmente nessa idade... E até, até naquele ano se alteraram pessoas que eram, 

hum, ótimos alunos, ficaram péssimos alunos, entendeu? 

 

Já para o jovem K, os problemas com os colegas se iniciaram mais cedo, lá pela quarta 

série: 

 

E: Teve motivo específico para a mudança do A pro O? Você lembra?  

K: Não tive muitos amigos. 

E: Você falou que não se dava muito bem nos colégios... 

K: Não tive muitos amigos no A. 

E: No sentido do grupo? 

K: Isso. Não fui muito bem aceito... Não me lembro por que, mas eu lembro que eu não era o 

mais querido lá (risos)... Traumas de infância (risos)... Talvez eu, eu contrariasse os valores 

sociais. Sabe? Eu fosse um pouco diferente do que todo mundo é, ou gostasse de outras 

coisas. Fosse diferente! 

 

No ensino médio, os três alunos, fortalecidos num grupo restrito eleito por afinidades, 

puderam se impor no espaço da sala de aula (auxiliados também pelos professores), 
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garantindo a consecução de suas estratégias no jogo escolar.  Questionados sobre sua situação 

na sala de aula perante os pares, se haveria algum tipo de desconforto em se demonstrarem 

interessados e participarem ativamente das aulas, os jovens se posicionam da seguinte 

maneira: 

 

K: Minha opinião, atualmente minha opinião é forte. Então se eles [os colegas de classe] me 

disserem algo, a resposta será dada. Estou [fortalecido], psicologicamente falando, em relação 

a tudo na minha vida, eu estou. Porque quando eu era pequeno eu deixava que as pessoas 

falassem. Agora, não que eu seja violento, bruto, eu me imponho, e o meu limite é aquilo, eu 

não ultrapasso esse limite.  

 

Ma: Mais ou menos..., assim... Porque o... a minha sala ela é muito bagunceira, então acho 

que é bem inconveniente. As pessoas talvez, da minha idade, elas não prestem tanta atenção 

no que tá acontecendo aqui, sabe? Elas não veem que isso vai fazer falta pra elas daqui a um 

tempo. Então a minha sala bagunça muito, ela fala muito. E isso acaba prejudicando às vezes, 

é... Eu e os meus amigos, a gente tenta prestar atenção, então às vezes isso deixa um pouco 

desconfortável. Eu... Não tenho uma relação íntima com outros alunos, mas também não é 

nada caótico. Se ninguém mexe comigo, eu fico na minha... eu falo, não me sinto inibida 

pelos outros alunos, sabe? Quando eu preciso falar eu falo...  

 

E: Você costuma participar? Você se sente à vontade pra participar? 

LG: Totalmente. 

E: Como que é o ambiente? 

LG: Ah, eu acho que às vezes depende do professor (pausa), mas pelo menos aqui no Delta 

não existe nenhum professor assim... que estabeleça uma relação de distância. “Ah, sou 

professor e vocês são os alunos”. Não. Acho que todos os professores aqui permitem uma 

relação aberta, assim, não digo de amizade, mas assim, realmente uma relação boa assim, de...  

Troca, de conhecimento. Aqui nunca me senti inferiorizado por algum professor ou distante, 

sempre foi uma relação de igual pra igual.  

 

 Note-se no depoimento acima, que, na relação escolar, a identificação vertical é tão 

mais forte do que as identificações horizontais para LG que sequer lhe ocorreu mencionar sua 

satisfação ou insatisfação com relação aos pares na situação de sala de aula. De fato, o grupo 
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de pares ocupou lugar muito restrito na trajetória de LG, conforme já foi destacado no 

indicador de número um, ao se tratar da circulação social: 

E: Vocês frequentavam casa um do outro? 

LG: Olha lá já tinham pessoas...  Eu nunca fui assim de frequentar casas. 

E: Nem de frequentarem a sua? 

LG: Não, não. Assim, eu me encontrava com as pessoas pra brincar, mas não realmente tive... 

tive aquele amigo que sempre tava na minha casa, que eu sempre tava na casa dele. Mas 

tinham amizades assim lá. 

 

 O mesmo não se observou no jovem P e, por esta razão, mais uma vez ele se encontra 

destacado na figura. Embora as relações verticais em forma de reconhecimento do adulto 

exerçam forte pressão sobre as condutas de P, o grupo de pares também se apresenta com 

muita força, remetendo à impressão de que boa parte das estratégias do jovem se dirige para a 

manutenção das amizades conquistadas na infância. Sua situação com os colegas de classe 

revela um esforço no sentido de se fazer aceito e respeitado e, para tanto, P se utiliza de sua 

facilidade nos estudos: 

 

E: Como é a sua relação na sala de aula com os colegas? 

P: É, acho que eu tenho o meu grupo de amigos mais próximos, que é os que eu converso, 

assim..., tudo. Eu não, com o resto da classe eu tenho uma relação boa, eu não, pelos menos, 

eu nunca fiz nada pra ninguém, ninguém nunca fez nada pra mim, assim. Sempre ajudei quem 

tivesse dúvidas em alguma coisa, assim, que eu pudesse ajudar. (pausa) Acho que é uma 

relação harmoniosa. 

E: Esse grupo mais próximo seu, é um grupo mais focado no estudo como você? Ou é 

diversificado? 

P: Hum…(pausa) Eu acho que é, um pouco assim, acho que nem todos gostam tanto assim, 

mas, acho que, no geral, a gente é bem parecido. 

 

Nos depoimentos dos jovens desinteressados evidenciou-se uma forte relação com os 

pares em sua trajetória escolar. Nos casos de M e R os amigos chegam a se constituir na razão 

primordial da frequência diária à escola, no sentido da mobilização de um desejo, de uma 
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motivação efetiva, uma vez que o conhecimento escolar propriamente dito não se configura 

como combustível (libidinal) para uma relação prazerosa com a escola.  

 

E: E aí do que você gostava na escola? 

M: Ah... bem difícil lembrar. Ah... eu gostava mesmo de, de ficar com os amigos, sempre foi 

isso. Nunca gostei muito de ter aula não. 

 

R: Ah, não sei. É que..., não sei explicar, você vem pra escola, não é que você vê seus amigos. 

Você tá com seus amigos, você acaba tendo um estímulo a mais pra vir pra escola, tá ligado? 

... Falar com eles, sei lá… 

 

A adesão mais enfática dos jovens desinteressados ao grupo de pares pode indicar 

muitas análises. Uma delas corrobora as contribuições de Dubet, exploradas na Introdução, e 

aponta para o fato de que a experiência escolar se transforma ao longo do tempo sendo que a 

natureza e o peso das diversas lógicas de ação acompanham tal transformação. O lugar 

ocupado pelos jovens no grupo de pares num determinado ponto da trajetória escolar faz parte 

desse processo e pode ajudar a entender a posição e a relação do aluno com a escola e o 

conhecimento escolar no momento atual. No caso em pauta, o sentido da experiência escolar 

está fincado basicamente na convivência com o grupo de pares, já que (ou por isso mesmo!) a 

referência à cultura, parte constitutiva da lógica de subjetivação que designa a relação com o 

saber, parece se encontrar em plano secundário no arranjo das estratégias. Essa 

supervalorização das relações com os pares poderia ser tomada como uma reação desses 

jovens às fortes tensões que constrangem os colegiais na experiência escolar, e comporia um 

mecanismo de defesa que o autor chamou de “face” (Dubet, 1996, p. 164). A face não é 

propriamente uma máscara da qual os jovens estudantes se servem para manipular os outros 

ou as situações, mas uma forma de dissimulação que os protege daquilo que potencialmente 

pode representar humilhação: por exemplo, os contínuos insucessos nas provas, traduzidos em 

notas baixas, que os colocaria de frente para a assunção de uma falta (no caso de inteligência, 

como eles costumam encarar e denominar tal fato). Projetar para o grupo de pares a 

verdadeira fonte de realização da experiência escolar seria demonstrar que o que importa são 

os amigos e não o desempenho, escondendo sob essa face, algo que efetivamente sabem que 

não estão cumprindo a contento e que efetivamente os incomoda, mas que não podem ou não 

querem assumir.  
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Outra direção de análise aponta para uma provável substituição do papel de pai. 

Explica-se: é que o apelo ao reconhecimento geralmente é endereçado ao pai (simbólico), e na 

falta dele, é a circulação libidinal entre os membros da fratria que produz o lugar de onde o 

sujeito se vê, visto pelo olhar do outro. Evidentemente, não é somente quando o pai “vira as 

costas” que o reconhecimento dos semelhantes assume um papel importante; são de fato os 

semelhantes que legitimam, no campo social, não só o que o pai inaugura para o sujeito como 

também o que este sujeito faz para se diferenciar do pai (Kehl, 2008, p. 88). É fundamental, 

porém, que a questão de uma possível ausência do pai simbólico nessas relações aqui 

analisadas fique devidamente anunciada, pois, mais adiante, será abordada como parte do 

exercício analítico em torno dos valores que se engendram na sociedade contemporânea e de 

como eles podem interferir nas relações escolares.  

Mais um aspecto detectado na relação com os pares destaca-se na passagem do 

depoimento, transcrita abaixo. Quando L explica sua postura em sala de aula e, ao tentar se 

isentar de qualquer responsabilidade em situações de indisciplina que possam ocorrer, acaba 

revelando, nas entrelinhas, uma faceta das relações um tanto caóticas que os jovens estudantes 

travam nas salas de aula observadas:  

 

E: E quando você não tá interessado qual a sua... Como... fica na sua...? 

L: Eu tento não atrapalhar a aula, pra quem tá interessado participar. Se eu tô atrapalhando, 

alguém me fala, eu fico de boa, não tem essa de “ah, o cara reclamou, vou ter que reclamar, 

vou ter que responder”. Eu, sem dificuldade, tranquilo. Não fico nessa de querer rebater. 

 

O que acontece é uma verdadeira disputa pela definição do princípio de dominação 

legítima entre alunos que querem prestar atenção, os ditos “bons alunos”, e aqueles que 

querem “zoar”, os chamados “maus alunos” (tipificação recíproca, porém reforçada pelos 

professores, direta ou indiretamente). Trata-se de um espaço de lutas simbólicas no qual se 

estabelece uma intensa “queda de braço” entre alunos interessados e alunos desinteressados 

que lutam para fazer valer suas cartas no jogo escolar. Geralmente, a oposição mais acirrada 

se dá entre dois núcleos restritos, numericamente falando, enquanto a grande massa de alunos 

que compõe a sala não se expressa, e via de regra engrossa as fileiras de acordo com as 

conveniências. 

A potência do grupo de pares nas relações juvenis é anunciada por Snyders (1988, p. 

26-27), que destaca suas venturas e desventuras; de início se busca no grupo a possibilidade 

de igualdade, esperança de trocas, de comunicações sobre um pé de igualdade e de não ser 
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mais julgado pelo adulto: “O grupo é o lugar onde cada um pode medir-se, confrontar-se com 

os outros e ter confiança de que esta comparação não lhe é sempre desfavorável”. É o lugar 

também de fazer coisas juntos, terminar com sucesso um esforço comum. Mas, alerta o autor 

– justificando a importância da interferência de um trabalho escolar que forneça a satisfação 

da cultura legítima –, é também o espaço das manifestações do negativo: o indivíduo pode 

unir-se tanto para o melhor como para o pior, e também para o indiferente e o intermediário. 

Confrontos que muitas vezes começam no plano lúdico podem rapidamente transmutarem-se 

em rivalidades e aqueles considerados fracos podem ser lançados para fora do jogo. 

 Um último aspecto observado, que parte dos depoimentos, mas o extrapola avançando 

para a escuta nos corredores, salas de professores e salas de aula, reside na questão do reforço 

que se opera na forma de direcionar a atenção a esses grupos de alunos mais herméticos 

(porque amparados subjetivamente pelos membros do próprio grupo). São situações onde 

condutas negativas desses grupos estão sempre sendo enfatizadas pelos educadores da escola 

e nas quais se reafirma a todo instante o desajuste desses alunos com relação aos propósitos 

escolares. Isso aponta para a estigmatização revelada por Elias (2000); aquela capaz de 

fornecer a um grupo os elementos de plena realização das expectativas lançadas sobre ele. 

“Dê-se a um grupo uma reputação ruim e é provável que ele corresponda a essa expectativa” 

(p. 30). O estigma imposto pelo grupo mais poderoso – no caso o grupo de professores que 

representa a autoridade pedagógica – aos grupos menos poderosos – no caso, os alunos 

classificados como desinteressados – penetra na autoestima deste último e pode, com isso, 

enfraquecê-lo e desarmá-lo (p. 24), no que se refere à mobilização para os estudos. 

 

16 - Relação com o conhecimento escolar 
 

 Elementos significativos da relação dos alunos com o conhecimento escolar, objeto 

deste estudo, foram apreendidos nos depoimentos dos alunos entrevistados e aqui se 

exprimem como um indicador das práticas sociais desses jovens. Foi possível identificar dois 

aspectos distintos a serem explorados: a relação com o conhecimento escolar de uma forma 

mais geral, e a afinidade dos alunos com determinada área do conhecimento. 

 

16.1. A relação com o conhecimento escolar 
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INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

 

Relação prazerosa 

 

 

 

Relação conflituosa 

 
Figura 20.  Relação com o conhecimento escolar 

 

 Na relação dos oito jovens entrevistados com o conhecimento escolar revelou-se um 

traço demarcador que opõe claramente o dever e o prazer. A relação com os conteúdos a 

serem aprendidos na escola, com o saber ensinado, ou, conforme aqui designado, com o 

conhecimento escolar, define claramente os dois grupos de alunos, distinguindo-os entre si.  

A diferença se evidencia, de partida, nos excertos abaixo, nos quais LG, aluno 

interessado e R, aluno citado como desinteressado, demarcam com precisão o que os mobiliza 

na escola: 

 

E: Do que você gostava na escola? 

LG: Olha, (pausa) eu gostava… Quando eu comecei a realmente ter atividades, não era só 

(pausa) brincadeiras, como no jardim. Eu gostava bastante, acho que de tudo. Eu gostava de 

matemática, eu gostava e também quando eu comecei a ler e escrever..., eu adorava! 

 

R: [gostava] Do ensino, do ensino primário mesmo. É. Porque eu não tinha muita 

preocupação com a escola, não sei. É, eu ia pra lá pra pintar, pra brincar, pra jogar. 

E: Você ia com vontade pra escola? 

R: Ia, lá no JP tinha a sexta-feira do brinquedo. Então você levava um brinquedo e não tinha 

aula, então todo mundo esperava sexta-feira pra… 

E: Ham, e aqui, você não vem com tanta vontade? 

R: Aqui não tem sexta-feira do brinquedo. (Risos)  
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Aí se resume a relação dos alunos interessados com o conhecimento escolar: eles 

sentem prazer em realizar o trabalho cognitivo; mais do que uma alegria pelo ato de conhecer, 

eles encontram prazer no dever e daí decorre também uma extrema facilidade para lidar com 

os conteúdos das disciplinas. Os desafios escolares, exercícios, provas, elaborações teóricas 

são fonte de prazer para estes jovens que se veem instigados em sua curiosidade e 

aprendizagem: 

 

LG: Sim. Sim. Eu acho que tudo é bem interessante. Não existe nenhuma matéria hoje que eu 

fale: “ah...” “não...não ligo” ou “não gosto”. 

E: Não te aborrece ter que ver... 

LG: Não me aborrece. 

E: Detalhes da biologia, sendo que você vai fazer Engenharia? 

LG: Não, não. Pelo contrário, eu adoro Biologia. Aqui com o W, é ótimo. E... E assim, são 

coisas, do dia a dia assim mesmo que a gente vê. Animais, assim..., que a gente nem imagina que 

aconteça. Acho que são curiosidades mesmo. 

 

O jovem LG é o típico caso mencionado por Bourdieu e Passeron (2003) em “Os 

Herdeiros” quando investigam os universitários: para ele, longe de ser um meio, a 

aprendizagem é ela mesma o seu fim. Seu modo de se relacionar com o conhecimento escolar 

pode ser compreendido, também, dentro do quadro, citado na mesma obra, de uma 

autonomização do “tempo dos estudos”, a qual forneceria ao aluno a ilusão de que ele vive 

plenamente uma vocação intelectual; isso porque o sistema de ensino, por sua natureza, é 

mais próximo do jogo do que do trabalho (p. 66-67). 

Mesmo uma situação adversa pode se transformar numa oportunidade de aprofundar 

os conhecimentos e de crescer como pessoa, conforme LG exprime ao relatar sua experiência 

com a única recuperação que enfrentou em sua trajetória escolar: 

 

LG: Foi a primeira recuperação que eu tive. E eu acho que assim, o que poderia ter 

representado pra mim uma coisa ruim... Negativa, foi uma experiência muito boa. Porque, é, 

(gaguejou) eu sempre tinha feito... Conforme eu ia estudando biologia, é, naquele trimestre, 

eu pensava que eu sabia as coisas, só que depois, quando que eu tive que estudar realmente 

pra recuperação, eu percebi que não era daquele jeito. Eu tinha (gaguejou) eu não sabia tanto 

quanto pensava que sabia. Então acho que isso me mostrou que nem sempre eu tô certo, no 
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que, no que eu penso. Me tornou um pouco mais cauteloso. E também acho que pela 

experiência, né? As pessoas passam por isso, e depois elas já se esforçam mais pra não passar, 

ou... é um estímulo mesmo... Eu achava, por exemplo, que meus pais iam ficar assombrados 

(gaguejou) quando eu falasse que eu tinha ficado de recuperação, mas não, pelo contrário. 

Eles falaram: “ah, tudo bem, recuperação não é o fim do mundo, você pode fazer...”. O 

próprio nome já diz, você tem que recuperar sua nota. Até tirei dez na recuperação que eu fiz 

depois quando eu fiz a prova. 

 

A reação dos pais relatada por LG também é emblemática do papel que o 

conhecimento ocupa no sistema de valores que se engendra na família e como isso pode 

repercutir na relação da criança/jovem com o conhecimento escolar. 

O jovem K se considera totalmente estimulado na busca por novos conhecimentos e na 

condução de suas estratégias de estudo costuma, inclusive, antecipar-se ao professor: 

 

K: Costumo [antecipar o conteúdo]. 

E: Dá uma lida no que vai ter ainda? 

K: Isso. Mas não porque... Também porque se eu já souber a matéria quando o professor falar, 

eu posso assimilar muito mais... Muito melhor. Porém eu não estudo antes, porque às vezes o 

tempo não permite. Então, vamos ver, eu tenho três semanas pra estudar seis capítulos, vou 

começar agora, mesmo que o professor não tenha começado. Eu sei que daqui a pouco eu vou 

estar apertado, então eu prefiro estudar com antecedência. 

 

A relação desses alunos interessados com o conhecimento é totalmente baseada no 

esforço e na dedicação, valor, aliás, considerado em falta na sociedade, pelos jovens LG e K. 

Este último remete, ainda, a uma reflexão sobre a difícil situação enfrentada pelo professor, 

representante do saber na escola, diante da desvalorização social do mesmo, revelando, na 

crítica ao outro, aquilo que ele próprio estabelece como escala de valores na relação que 

empreende com o conhecimento e o espaço escolar. 

 

LG: Eu acho que hoje em dia a sociedade meio que, é... como eu posso dizer (pausa)..., não dá 

importância ao esforço, mas sim a... Ao sucesso. 

E: Imediato. 
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LG: Imediato! É isso, é exatamente isso. Então, por exemplo, (gaguejou) não importa se uma 

pessoa passou na faculdade, na melhor faculdade do país, e teve que estudar a vida inteira pra 

isso. Ela... hamm..., aquele que passou, é, sem estudar nada e... só foi pra festa, durante a vida 

dele inteira e passou, então ele tem mais mérito do que as outras pessoas. Porque ele foi mais 

esperto... Entendeu? Ou (pausa) mais malandro, por assim dizer. 

 

E: Você acha que o valor reinante numa sala de aula hoje, na sua, na sua experiência é o do 

estudo ou é o do não estudo? 

K: Não estudo. Com certeza. 

E: A maioria… 

K: Ninguém... ninguém não, claro, a maioria não é focado, ou então é focada uma minoria 

quando tá de recuperação... Mas ninguém respeita o professor, ninguém... As pessoas não 

demonstram interesse, é… Chega a ser constrangedor. Eu imagino o profissional que vê, 

porque as pessoas acham que o professor não vê, mas é óbvio que vê, o desinteresse deles, 

então o professor apesar de estar se esforçando, ele deve pensar que ele, ele não está tendo o 

retorno, ele deve achar que a culpa desse não retorno é dele. 

 

A jovem Ma também aponta para a baixa valorização do estudo pelos jovens que a 

cercam: 

 

Ma: Então, mas acho que a ... a sala toda, às vezes, ela prejudica. Às vezes as pessoas que 

ainda não têm consciência de que eles já tão virando quase adultos, e que eles têm que tomar, 

sabe... consciência do... de como agir. Tem gente que age muito como criança, na minha 

sala... 

 

Mas é o sentido – certamente pautado no ethos familiar – que esses jovens procuram 

imprimir em sua relação com o conhecimento escolar o que de fato os mobiliza a prosseguir 

com afinco e prazer em sua trajetória. A aquisição de conhecimentos se enquadra numa 

plataforma de ação que visa, antes de tudo, a realização pessoal e o exercício de cidadania, 

que poderão se materializar na escolha da carreira. Em outras palavras: é preciso dominar os 

conhecimentos escolares para ingressar na carreira desejada e, por meio dela, realizar seus 

sonhos. Esse movimento, sozinho, não explica o gosto pelos estudos tampouco a evidência da 
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realização do prazer no dever, mas é uma expressão importante do sentido das trajetórias dos 

jovens interessados. 

 

Ma: Numa profissão? Assim, eu acho que é muito mais realizar aquilo que você gosta de 

fazer. Você ter o reconhecimento daquilo. Eu acho que quando a gente vive, a gente tem que 

ter metas, e uma dessas metas é você conseguir achar um emprego que te pague bem, que 

você goste de fazer, que você tenha prazer de fazer. Então acho que é uma conquista. Uma 

das maiores conquistas, né? Antes, sei lá, de você ter um filho e se casar, é você ter um 

emprego que ele, talvez você não ganhe tanto, mas que ele te preencha, entende? Você faça... 

(gaguejou) ... Você faz algo pra você, e você faz algo pra outra pessoa. Porque todo emprego, 

ele, ele acaba ajudando outras pessoas de maneira direta, ou indiretamente, né? A gente na 

sociedade a gente tem uma... uma rede, né? Uma corrente de coisas, de um auxiliando o outro, 

então... Acho que quando você consegue um emprego que te faz bem, você acaba fazendo o 

bem pra outras pessoas, que você faz aquilo com mais vontade, e melhor também, né? 

Quando você se identifica com o seu trabalho, você faz aquilo melhor. E como outras pessoas 

dependem do seu trabalho, você acaba ajudando elas melhor também. 

 

P: Sim, eu quero trabalhar pra (pausa) fazer, é, o melhor pra tentar melhorar um pouco. É, 

ajudar o mundo, assim, sabe? 

E: Uhum. E aí você acha que através da medicina, você tem essa possibilidade? 

P: Uhum.  

E: Então além da sua facilidade na área, interesse, você tem essa meta? 

P: Uhum. É, trabalhar pro bem comum. 

 

Mas o jovem P deixa bem claro que não é por todas as disciplinas escolares que se 

interessa, e que não é, portanto, por gosto que se dedica igualmente a elas, mas sim para ter 

um bom desempenho na escola: 

E: Você estuda e se dedica porque você gosta, porque te faz bem ou porque é necessário? 

Como, como é que é ? Qual é a tua motivação na verdade? 

P: Depende da matéria assim. As que eu gosto, é, se eu gostar eu..., é por vontade própria, 

porque eu gosto, porque eu quero aprender mais. Mas… vai, as que eu não gosto, assim, que 

eu não tenho afinidade, mas porque elas são importante e acaba se relacionando com as outras 

matérias, pra, acho que principalmente pro, pra ir bem na escola. 
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Krapp e Lemos (2002) referem-se a esta questão quando apresentam investigações 

empíricas que demonstraram que apesar de muitos alunos serem capazes de trabalhar com 

estratégias de processamento profundas (referindo-se a diferentes classificações das 

estratégias de aprendizagem), frequentemente só o fazem quando têm interesse na 

aprendizagem de dado conteúdo (p. 85-86). Ou seja, nem sempre o cumprimento das tarefas e 

o alto desempenho apresentado por um “bom aluno” ligam-se a um interesse genuíno pelo 

conhecimento em si, podendo responder apenas a uma lógica de ação estratégica (no sentido 

proposto por Dubet). 

Entre os desinteressados, evidenciou-se como regularidade a sua relação conflituosa 

com o conhecimento escolar, que se complementa, ou se confunde um pouco com a própria 

relação que desenvolveram com as escolas ao longo do cursus. Os conteúdos escolares 

apresentam-se a esses jovens quase como elementos de tortura. 

 A relação aversiva, muitas vezes, se inscreve nas propriedades de cada disciplina, nas 

particularidades da relação professor-aluno, e se mistura com a angústia gerada a partir do 

processo avaliativo, sendo efetivamente expressa em cada pedacinho dos depoimentos dos 

alunos considerados desinteressados. 

 

C: ...mas Física é a que eu mais odeio..., disparado... 

E: Você tem bastante restrição. Você não gosta do conteúdo? 

C: Nem do professor. 

E: E nem dos professores. Nem do primeiro, nem do segundo? 

C: Não, do primeiro eu gostava 

E: Do primeiro você gostava? 

C: Gostava no final, nos primeiros bimestres eu não gostava muito, ele pegava muito no meu 

pé, mas depois eu comecei a gostar. 

E: E você acha que isso interfere? 

C: Acho, muito, eu não consigo, não gosto dele. Não consigo. Quando eu olho pra frente, ele 

tá explicando, sei lá, eu sinto raiva, eu não consigo. 

 

 As reflexões e considerações sobre o conhecimento escolar se resumem, para os 

jovens desinteressados pesquisados, a preocupações concretas referentes à possibilidade de 

alcançar ou não as notas exigidas, ficar ou não de recuperação e, no máximo da projeção 
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futura, passar ou não no vestibular. Reconhecem um valor relativo desse conhecimento para a 

vida, mas não conseguem expressar exatamente o quê e, além disso, não apresentam nenhuma 

relação de prazer no processo de aquisição do saber escolar. 

 

M: Eu acho que é importante sim [Biologia]. Muita coisa cai no vestibular também, né? 

E: Importante, principalmente, pro vestibular? 

M: É, o resto das matérias eu acho também que são (gaguejou) Português, Matemática. 

Também o que mais cai no vestibular é isso. 

E: Você acha que esse tempo todo dentro da escola na sua vida, melhorou você como pessoa 

dentro do mundo? 

M: Com certeza. (pausa) Com certeza. 

E: Em que sentido? 

M: Ah, no sentido de ouvir mais as pessoas. 

E: Uhum. 

M: De... Trabalhar em grupo. 

E: Uhum. 

(Silêncio 3 segundos) 

M: Pô, eu acho que o principal é isso. 

E: E o conhecimento? 

M: Também, muito. Porque os professores ensinam também... Pô, sei lá, eu acho que é muito, 

o conteúdo também é (pausa) muito importante. 

E: Tem situações na sua vida que você passa e fala “ah, isso daqui eu aprendi na escola”? 

M: Tem, muitas vezes. 

E: Tem? 

M: Tem, tem. 

E: Então tem relação? 

M: Tem, tem. 

E: Você acha que o que a gente aprende na escola muda o jeito da gente ver o mundo? 

M: Muda. (pausa) Muda, eu acho que muda sim. 

  

Este trecho do depoimento de M transcrito acima foi preservado na íntegra, a fim de 

que o leitor perceba não somente a prevalência do fator “sociabilidade” sobre o fator 

“trabalho com o conhecimento” na escala de valores atribuída à escola, mas também a 
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dificuldade, detectada na fala de pelo menos três dos quatro alunos desinteressados (exceção a 

L), em aprofundar a crítica e detalhar os possíveis benefícios advindos da aquisição do 

conhecimento escolar.  

O jovem M tem também dificuldade para explicar o seguinte fato: gostava muito mais 

de ir à escola antes, mas se considera um aluno mais interessado no momento atual: 

 

E: Mas se for comparar um ensino médio com o ensino fundamental e o infantil, você era 

mais interessado antes ou agora? 

M: Agora. 

E: Agora você é mais interessado? Mas você ia pra escola com mais alegria antes ou agora? 

M: Antes. 

(Risos) 

E: Explique-se! 

M: Ah, eu não tinha tanta obrigação assim, né? Tinha, mas não, é, não é cobrado igual hoje, 

tem a pressão também, né? Eu..., é isso… 

 

 O depoimento nos confronta com uma evidente distinção operada por M entre prazer e 

interesse. Este último é concebido pelo jovem como o esforço empreendido para se sair bem 

ante os desafios cognitivos estabelecidos pela escola, com vistas a alcançar a certificação. 

Apresentar interesse, para M, significa focar nos conteúdos, preocupar-se em cumprir com as 

exigências, obrigações, cobranças; selar um compromisso, enfim. O interesse estaria, 

portanto, na ordem do dever, opondo-se mais uma vez ao prazer da irresponsabilidade, da 

leveza, da fruição. Nesse ponto, pode-se recorrer, também, às contribuições de Krapp e 

Lemos (2002), exploradas na Introdução, que alertam sobre a possibilidade de haver uma 

profunda reestruturação dos interesses em conformidade com as novas situações que se 

apresentam em cada momento de vida. Tal processo estaria submetido, ainda, a uma 

modulação dos interesses em função das competências próprias e das possibilidades 

profissionais futuras (p. 83), que ao final do cursus exercem maior força. Os interesses 

vivenciados como experiências prazerosas nos primeiros anos de escolarização se especificam 

então de distintas maneiras, e recebem novos significados que conferem outro sentido à 

experiência escolar.  
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16.2. Afinidade com determinada área do conhecimento 

 

INTERESSADOS DESINTERESSADOS 

 

Afinidade com os conteúdos reflexivos, 

com a área das Humanidades 

 

 

Afinidade com as disciplinas escolares da 

área das Exatas 

 
Figura 21.  Afinidade com determinada área do conhecimento 

 

A afinidade dos alunos com determinada área do conhecimento foi um elemento 

surpreendente que emergiu dos depoimentos. Não se esperava em absoluto que este fosse um 

traço demarcador dos grupos, e muito menos que a preferência pela área de exatas surgisse 

como uma regularidade justamente entre os alunos considerados desinteressados, já que as 

disciplinas que compõem essa área carregam a marca histórica de apresentarem um alto grau 

de complexidade e, normalmente, fazerem parte dos piores pesadelos entre os estudantes em 

geral. O que se fez, então, foi trabalhar com a realidade do dado, cotejando-o com os demais 

indicadores e com o referencial teórico com vistas a estabelecer algumas possíveis análises. 

Entre os alunos interessados, a inclinação para a área de Humanidades se revela em 

diversos momentos de seus relatos: a paixão de K por História e Geografia, desde a primeira 

infância; o gosto pela produção escrita, em forma de redações e poesias, e o gosto pela leitura 

de LG e Ma; a recente e apaixonada adesão de P aos conteúdos filosóficos e políticos.  

 

P: Acho que além disso eu gosto bastan… Assim, atualmente desenvolvi um lado assim 

mais… é, assim, de Filosofia e Sociologia. Comecei mais a pensar sobre política, esse tipo de 

coisa. E eu gosto bastante dessa parte da reflexão sobre o (pausa) Sentido das coisas assim... 

Da filosofia. 

 

Mas, apesar dessa predileção, os quatro alunos demonstram apreciar também as outras 

áreas do conhecimento e até pensam em seguir carreiras voltadas a elas, como é o caso de LG 

que pretende cursar Engenharia e de P que deseja formar-se médico. Ma demonstra sua 

identificação com a Química, ao participar de um grupo de estudos paralelo nas aulas 

P 

Ma 

LG 

K 
L 

R M 

C 
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optativas e K declara gostar muito da área de exatas, explicitando alguns motivos para 

justificar tal afinidade: 

 

K: ... e apesar de o meu foco na minha carreira ser a geografia, ser a história, enfim, as 

ciências humanas, eu me interesso muito por ciências exatas. Eu acho que é essencial. Pra 

uma elevação social... Não financeira, mas uma elevação no caráter psicológico da 

sociedade... Se interessar pela ciência, se interessar pelos assuntos... [acha importante] Todas 

as áreas. Não menosprezo nenhuma. [se interessa por tudo] Por achar importante. E também 

porque são interessantes, como astronomia, astrologia até mesmo. Adoro astronomia.  

 

A identificação dos interessados com a área do conhecimento que trata das 

Humanidades destacada nos depoimentos, denota que esses jovens possuem um especial 

gosto pela reflexão. Tal propriedade pode incluir-se entre os gostos opcionais, aqueles que, 

opondo-se aos gostos naturais (entrega aos sentidos e à fruição), servem para dominar a 

natureza biológica, afirmando a pretensão legítima para dominar a natureza social (Bourdieu, 

2007b, p. 453). Esta inclinação – que é na verdade a expressão de um feixe de disposições – 

para se debruçar sobre assuntos reflexivos, apresentada pelos quatro jovens, só é possível para 

aqueles que conseguem exercer a liberdade propriamente humana de colocar em suspense a 

adesão imediata ao sensível e encontrar o prazer no adiamento da resolução da tensão. Dito de 

outro modo, o exercício do pensar pelo puro prazer do exercício do pensar, tensão provocada 

e alimentada (prazer ascético).  

Evidentemente, na qualidade de disposição, foi inculcada no longo processo de 

socialização primária, no seio da família (o estímulo à leitura desde cedo, por exemplo) e 

secundária, na escola: 

 

Ma: Pois é. Eu sempre gostei muito de humanas. Eu gosto. Eu lembro que uma professora 

minha, que depois virou coordenadora, ela era professora de Português e Redação. Ela falou 

que eu era muito boa em escrever. Em redação. Ela falou que quando eu lançasse meu livro, 

ela ia comprar. 

 

Na outra extremidade alcançada pelo pêndulo, é exatamente essa imprecisão, melhor 

dizendo, essa imponderabilidade, que aterroriza os alunos desinteressados na sua relação 

com os conhecimentos encerrados na área de Humanas. E, como na aversão também, se 
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constrói a afinidade e se instaura o gosto, esses jovens encontram nas Exatas, em especial na 

Matemática, o seu porto seguro. Embora a Matemática seja disciplina das mais abstratas, para 

esses alunos a possibilidade de saberem rapidamente se estão acertando ou errando, ou seja, a 

concretude dos resultados é fator decisivo para estabelecer a preferência: 

 

M: Ah porque assim, né, quando você tá, por exemplo, na Matemática, assim, quando você 

vai, você tá fazendo a conta, você vê que você acertou. Eu acho mais legal do que, vai… você 

pegar um livro, começar a ler, ler, ler... E você ter que gravar. Você não sabe se tá certo, 

depois, o que você escreveu. Então quando você tá fazendo lá, vê o resultado, eu acho mais 

fácil. 

 

E: Você tem facilidade mais em alguma área ou você gosta geral? 

R: Matemática. 

E: Então aula de História, Geografia? 

R: É acaba sendo mais pesado, mas eu ainda... Biologia eu gosto também (pausa longa). 

Porque acabo vendo, aprendendo. 

 

As justificativas que sustentam a aversão por disciplinas como Sociologia e Filosofia 

recaem principalmente sobre as dificuldades relacionadas ao vocabulário e a quantidade 

excessiva de conteúdos. A expressão do desagrado se dá na forma de qualificativos como 

“chato” ou “inútil”. 

 

M: Que não... (pausa) Filosofia eu acho uma matéria muito inútil...  É porque Filosofia 

assim… Eu não consigo entender. Não consigo, é, eu já tinha falado: quando você não 

entende, você não gosta. Mas eu acho que assim, é muito difícil você conseguir entender 

alguma coisa. Porque é muito... As palavras que o professor fala que você não entende. Eu 

desde o primeiro ano eu já comecei a não gostar de estudar filosofia porque eu não entendia 

nada, nada, nada. 

 

E: Você gosta da aula de Sociologia? Não?! 

R: Não. 

E: Não interessa a você? 

R: Não, é porque, não sei, é que… É muita coisa, muita… 
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E: Muito conteúdo? 

R: É… é muita coisa...,que é tudo junto e acabo, sei lá, não me interessando muito por… 

E: Mas você acha difícil? 

R: Não difícil, eu acho que é meio chato entendeu? Não tem uma coisa que te… tipo 

Matemática x + y igual a z, sei lá.  

 

 A tal ponto o suposto gosto pelas Exatas é construído única e exclusivamente pelo 

antagonismo com as disciplinas mais reflexivas e interpretativas, que em nenhum dos três 

jovens ele reverte em desempenho satisfatório, sendo suas notas, em Matemática e Física, 

muito baixas. A preferência pelas Exatas manifestada por C, M e R parece ser reveladora de 

uma relação mais pragmática com o conhecimento, que se traduz na busca por resultados 

imediatos e palpáveis em contraposição ao “angustiante” esforço cognitivo exigido pelo 

trabalho reflexivo. A Matemática surge como uma disciplina “segura” e gratificante, pois o 

esforço sabe onde concentrar-se e porque aí o efeito do trabalho é medido com mais 

facilidade.  

O jovem L distingue-se mais uma vez do grupo, e nesse caso é porque em sua relação 

com os conhecimentos escolares, não fixa nenhum tipo de gosto preferencial. Afirma gostar 

de todas as matérias, ou melhor, de um pouco de cada uma delas, enaltecendo novamente a 

questão da curiosidade.  

 

L: É que... tudo pra mim, eu meio que tento encontrar um ponto legal em tudo. Tudo tem uma 

certa, um certo, uma curiosidade que faz a gente querer aprender. Em toda matéria tem 

alguma coisa legal. 

 

L parece ser um daqueles casos, comentados por Jackson (1996), em que o estudante 

consegue manter sua agressividade intelectual ao mesmo tempo em que se submete às leis que 

governam o tráfico social nas escolas. Ou seja, consegue realizar as operações necessárias ao 

exercício da curiosidade num ambiente que exige resignação e conformismo. 

Esse não é, entretanto, um processo tranquilo para L, que quase se sente culpado por 

não ter um foco mais definido que o auxilie a se concentrar em uma área e, portanto, futura 

carreira. A obsessão por especialização, vício escolar que mata todos os prazeres e alegrias do 

aprender, já denunciado pelos alunos de Barbiana em “Carta a uma Professora” (1994), 

aterroriza o jovem L. Seus maiores interesses estão na arte, na música e L não vê como 
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concatenar tal fato com a necessidade de se especializar em alguma área do universo 

acadêmico, ciente de que é isso o que lhe abrirá as portas para um presente mais organizado e 

para um futuro com maiores garantias. O substrato é uma profunda sensação de desajuste. 

 

E: O seu interesse tá mais pra que área, assim? 

L: Eu ainda não sei. 

E: Não sabe? (risos) Mas de matéria, o que é que você gosta mais? 

L: Pô, toda matéria quando eu vou estudar tem alguma coisa legal, eu gosto. Tem coisas... que 

eu sei que eu sou bom. Mas coisa de gostar, pô, eu gosto muito de coisa de, de..., eu não 

gosto, é, de... Não tem nada a ver com matéria, não. Eu gosto de arte, essas coisas, música... 

Eu gosto de tudo, eu sou curioso. Não tem jeito. Isso, isso que é complicado, eu gosto de tudo, 

eu preciso centrar em alguma coisa. Gosto de tudo e não dou atenção pra nada. Se eu não 

desse atenção pra tudo, eu podia centralizar em alguma coisa... É, eu tô no caminho, um dia 

eu vou centralizar. 

 

 

17 - Crítica ao ensino médio 
 

 Este último indicador receberá tratamento diferente dos demais, porque embora ele 

também revele regularidades e singularidades entre os agentes e entre os dois grupos, não 

materializa propriamente um conjunto de práticas, preferências e escolhas, mas sim uma teia 

de concepções. A intenção, aqui, é fornecer uma visão integrada da percepção dos jovens 

entrevistados a respeito da forma como o ensino médio está estruturado no Brasil e como isso 

os afeta; na realidade, não somente apresentar como os alunos percebem a estrutura, mas 

também as sugestões que oferecem para solucionar os aspectos que consideram 

problemáticos. Para tanto, optou-se por reunir num único quadro os resumos das falas dos 

alunos, já expostos no capítulo 2 quando da descrição individual de cada agente, permitindo, 

com isso, uma leitura comparativa do conteúdo dos depoimentos.  

 

INTERESSADOS 

 

DESINTERESSADOS 

K - Propõe que haja um enxugamento no 

conteúdo que, em sua opinião, embora 

importante, é excessivo, sendo que “a 

C - Critica o currículo do ensino médio 

afirmando que há muito conteúdo a ser 

aprendido que servirá apenas para passar 
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gama de matérias pode ser em algum 

momento chamada até de desnecessária 

pra quem não quer seguir aquilo”. Avalia 

que se deveria “perder mais tempo, ficar 

mais tempo estudando uma determinada 

coisa que seja mais útil” ao dia a dia. 

Entende que uma saída seria apostar mais 

na integração das disciplinas afins e 

defende que é melhor tratar de menos 

conteúdos, porém com maior 

profundidade. Ressalta que apesar da 

escola Delta, em relação às demais, adotar 

uma composição curricular mais suave e 

em ritmo mais adequado, ainda assim, 

apresenta um currículo bastante inchado 

com uma abordagem muito corrida dos 

conteúdos. Critica também a forma como 

a escola desenvolve o ensino, avaliando 

que a “disposição napoleônica” na qual os 

alunos ficam enfileirados prestando 

atenção durante horas no professor que se 

posiciona a frente da sala é 

contraproducente para a aprendizagem.  

 

no vestibular. Avalia que muito do que se 

exige que o aluno aprenda não tem 

relação com a vida e jamais será utilizado. 

LG - Admite que haja excesso de 

conteúdo no ensino médio, atribuindo isso 

a uma falha na distribuição dos conteúdos 

ao longo de toda a educação básica. 

Acredita que alguns deles já deveriam ser 

puxados para o ensino fundamental, 

respondendo, inclusive, a demandas dos 

próprios alunos que por vezes querem 

saber mais e recebem como resposta do 

professor: “ah, isso você só vai ver no 

ensino médio”. Na visão do jovem, o 

sistema de notas, provas, controle faz-se 

ainda necessário porque a escola não 

conta só com alunos interessados, que 

realmente estudem pelo simples prazer de 

aprender mais. Além disso, a instituição 

de um “ensino livre”, no qual professores 

e alunos decidiriam o que e como 

aprender, esbarraria nos concursos 

vestibulares e nos padrões “instituídos 

pelo governo”. Para LG, a instituição 

escolar (pelo menos as que ele 

frequentou, ressalta) vem se esmerando 

para atrair a atenção dos menos 

interessados. Segundo ele, há muito mais 

conhecimento sobre os “modos de 

R - Acredita que muitos dos conteúdos 

são desnecessários porque determinadas 

carreiras não irão exigi-los. Admite, 

entretanto, que é muito cedo, aos 14 anos, 

para o jovem ter clareza da profissão que 

vai seguir. A saída para R seria, então, a 

proposição de um currículo um pouco 

mais enxuto, que eliminasse, por 

exemplo, conteúdos que não caem no 

vestibular. 
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aprendizagem”, o que leva as escolas a 

lançarem mão de novas linguagens, 

mídias, tecnologia, métodos realmente 

alternativos. Ressalta iniciativas da escola 

pesquisada, como a biblioteca e as aulas 

no laboratório, como importante suporte 

para o aluno buscar a melhor forma de 

aprender. 

 

Ma - Afirma que “é muita carga pra três 

anos”. Entende que o saber acumulado 

“ao longo da história” precisa ser 

transmitido, inclusive por causa do 

“desenvolvimento tecnológico”, mas 

ainda assim acredita que a posição do 

aluno de ensino médio é muito tensa, 

estressante, por ter de assimilar conteúdos 

de dez matérias e depois ter que 

“canalizar todo esse seu conhecimento em 

vinte e quatro folhas de uma prova de 

vestibular”. Avalia que é importante ter 

“uma cultura geral”, mas que “talvez não 

devesse ter tanto conteúdo específico de 

todas as matérias”. Afirma, por fim, que 

se fosse escolher para “dar menos ou dar 

mais conteúdo”, escolheria “dar mais”, 

porque a exemplo do que ocorreu na 

época da ditadura, quando conteúdos 

reflexivos importantes foram cortados do 

currículo, pode-se incorrer numa 

“população muito mais propensa à 

alienação”. Ainda assim, acha que esse 

volume de conteúdo que compõe o 

currículo do ensino médio hoje, “não é 

justo com pessoas que não conseguem, 

que têm que aprender tanto quanto as 

pessoas que conseguem”. 

 

M - Manifesta concordância com quase a 

totalidade da estrutura atual. Afirma 

apenas, e em tom jocoso, que modificaria 

o currículo do ensino médio retirando as 

disciplinas de Filosofia, História e 

Educação Física. M entende que provas 

no colégio são extremamente importantes 

porque preparam para o vestibular. E a 

existência do vestibular é fundamental 

para selecionar melhor aqueles que 

ingressam nas faculdades o que, segundo 

ele, garante a formação de profissionais 

mais gabaritados: “se fica igual escola, 

qualquer um entra”.  

 

P - Avalia que, de um modo geral, há 

uma falha no trato dos conteúdos que 

deveriam ser integrados para fazerem 

mais sentido. Entende que o ensino médio 

foi importante para ele formar opinião, 

para ganhar consciência política, 

amadurecer no exercício da 

argumentação, ampliar a visão de mundo, 

enfim. Mas admite que esse é um trabalho 

específico desta escola e de algumas 

outras, que deveria ser expandido para 

todas as demais instituições escolares. 

L - Acredita que a escola tem seu papel 

na produção do interesse, reconhecendo 

inclusive o papel do professor nesse 

processo, mas acha que uma grande 

parcela depende também da vontade do 

aluno e posicionamento da família. 

Explica a escola como uma 

minissociedade na qual coabitam pessoas 

com distintos interesses e habilidades. A 

escola teria que, então, estimular a busca 

pelo conhecimento, o que ele entende que 

seria o papel dessa instituição desde a sua 
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 fundação. Para L, o conhecimento pode 

ser adquirido em qualquer lugar, mas o 

estímulo e o trabalho com esse 

conhecimento é função da escola e se ela 

cumprir com esse objetivo à risca “a 

pessoa vai querer, não vai ter essa de 

querer puxar a atenção por obrigação”. As 

preferências pelas matérias são, em sua 

concepção, absolutamente particulares e a 

escola poderia neutralizar um pouco esta 

característica natural, incentivando os 

alunos, estimulando a curiosidade 

também natural que cada conhecimento 

guarda. 

 

 

 De pronto, esta forma de organizar os dados oferece a possibilidade de capturar, 

objetivamente, no número de caracteres que compõe os textos em cada quadrante, uma 

diferença marcante entre os dois grupos. Mesmo não se tratando de uma transcrição literal das 

falas, os resumos preservam o volume das informações fornecidas pelos entrevistados. 

Portanto, como facilmente se pode perceber, as considerações dos alunos interessados são 

significativamente mais densas, elaboradas, contemplando diversos aspectos da problemática, 

ao passo que, na medida inversa, os jovens desinteressados emitem opiniões sucintas sobre o 

assunto, sem elaborações mais refinadas. A proporção se inverte exatamente entre P e L, os 

dois jovens que, em vários dos indicadores posicionaram-se mais próximos do grupo oposto, 

afastando-se de grupo originário (tomando por base a indicação dos professores). 

 Os posicionamentos expressos pelos alunos estão em total acordo com as propriedades 

que se manifestaram como regularidades internas a cada grupo no conjunto analisado: 

interessados, portadores de um gosto pelos estudos e conformados no adiamento do prazer, 

exercem uma crítica que extrapola suas demandas individuais, direcionando suas 

preocupações no sentido de solucionar as falhas que acometem a população escolar em geral. 

Desinteressados, presos a uma situação aqui denominada condicional, ou seja, estreitamente 

ligados às variáveis externas que se apresentam no campo escolar e social mais amplo, 

emitem opiniões no sentido de buscar soluções para aquilo que os incomoda diretamente 

(mesmo se tratando de um exercício projetivo que de qualquer forma não os beneficiaria, caso 

as medidas sugeridas fossem colocadas em prática).  

 Na opinião do jovem K – quando tenta explicar porque muitos alunos da escola Delta 

são desinteressados –, discursos como esses exemplificados no quadro acima são tomados de 
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empréstimo por tais alunos para justificar sua falta de empenho, atitude que, segundo ele, 

estaria ancorada na certeza de sucesso que esses jovens herdeiros carregam. E, de lambuja, no 

mesmo trecho, desvela duas outras propriedades comuns aos interessados: (1) um modo de 

pensar e raciocinar tipicamente escolar, uma disposição engendrada numa moral que eleva o 

dever acima de tudo; (2) a submissão às regras do jogo escolar. 

 

K: [alunos] Que pegam uma teoria, não minha, mas que eu me baseio, [de] que o colégio 

passa coisas a mais, que não vão ter nenhuma função, eles pegam essa ideia só que eles a 

tornam… muito… Não seria pejorativo, algo próximo ao pejorativo, porque eles acreditam 

que: “não precisa [de tanto conteúdo], não é necessário, não vou ter”. Não! Pode até, você 

pode até ter a convicção de que não é [necessário], mas que vá e consiga.  

 

 Mas, independentemente de representarem o produto de uma reflexão mais apurada ou 

apenas os ecos de um discurso vigente; independentemente também de se encerrar ou não o 

desinteresse desses jovens nos limites dessa questão (e é evidente que não!), o que se pode 

constatar a partir dessas falas e de suas entrelinhas, é a congruência total de insatisfações com 

o modelo de ensino médio vigente. 

  

 No próximo capítulo propõe-se outro recorte na análise das entrevistas, buscando 

evidenciar elementos apreendidos em suas entrelinhas. O intuito é fazer uma incursão 

transversal nos depoimentos, a partir de cinco propriedades que se destacaram em meio às 

regularidades observadas no seio dos dois grupos constituídos.  

 Para completar as possibilidades de análise que se pôde apreender dos dados, reflexões 

sobre a família e a escola, numa perspectiva mais histórica, são acrescentadas e procuram 

projetar o fenômeno do desinteresse na configuração social contemporânea, desvelando outras 

facetas que emergiram no estudo. 
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CAPÍTULO 4 

O grupo dos interessados e o grupo dos desinteressados: 

 uma análise a partir das propriedades distintivas e das marcas da ação da 

família e da escola 
 

 Após a exploração dos indicadores das relações e práticas culturais e sociais, foi 

possível delinear cinco propriedades que se destacaram em cada um dos grupos, definidos por 

suas regularidades. O que se propõe, neste capítulo é, num primeiro recorte, destrinçar tais 

propriedades e efetuar uma análise mais aproximada do tema em estudo. Num segundo 

recorte, busca-se analisar as propriedades distintivas sob a perspectiva das marcas da ação da 

família e da escola, apreendidas, historicamente. 

 

4.1. Os interessados 
 

A primeira propriedade detectada, a partir das regularidades observadas entre os 

interessados, diz respeito à disposição, apresentada pelos quatro habitus (tomados em 

movimento e na relação), que os habilita a enfrentarem situações bastante adversas (como a 

difícil relação com um grupo de pares e o peso do conteúdo escolar excessivo, ou mesmo a 

tensão do iminente vestibular) e a manterem-se firmes, quase inabaláveis, em suas estratégias 

no jogo escolar. Para alguns de forma mais consciente, para outros menos, o fato é que estes 

jovens agentes conseguem estabelecer metas futuras capazes de ancorar suas ações presentes, 

que, aliás, nada mais são além de incorporações do passado.  

Embora se apresentem como realidades objetivas na vida desses jovens, o fato de 

terem que lidar com o excesso e com a inocuidade dos conteúdos escolares e, ainda, com as 

pressões advindas da delicada relação com o grupo de pares que valoriza o estudo de uma 

forma diferente da sua, não se configura como uma ameaça às suas convicções. Eles 

demonstram-se bastante aguerridos, dispostos (no sentido da disposição incorporada e 

constitutiva de um habitus) a estabelecerem (mesmo que de forma inconsciente) linhas de 

ação que os lancem a um futuro que, se já não está garantido, guarda em gérmen todas as 

possibilidades de se efetivar.  

Na verdade, não se trata propriamente de definir metas ou projetos, como “uma visada 

consciente do futuro em sua verdade de futuro”, como “um possível que pode ou não 
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acontecer” (Bourdieu, 2001, p. 254 - 255). O que esta disposição dos quatro jovens expressa é 

um total ajuste entre as esperanças e as oportunidades que permite a antecipação prática de 

um porvir inscrito no presente imediato (protensão, pré-ocupação). Em outras palavras, o 

sucesso do passado escolar, traduzido em alto desempenho e reconhecimento, inscreve-se nas 

ações do presente e antecipa um porvir que já se encontra na configuração do jogo e nas 

posições e posturas presentes dos parceiros e dos adversários. 

O tempo é, aqui, o elemento chave na constituição do ser social e do sentido (no duplo 

sentido) da existência. Assim, 

...a experiência do tempo se engendra na relação entre o habitus e o mundo 

social, entre disposições de ser e de fazer e as regularidades de um cosmo 

natural ou social (ou de um campo). Mais precisamente, ela se instaura na 

relação entre as expectativas ou as esperanças práticas constitutivas de uma 

illusio como investimento num jogo social, e as tendências imanentes a esse 

jogo, as probabilidades de preenchimento que oferecem a tais expectativas, 

ou melhor, a estrutura das esperanças matemáticas, lusiones, característica 

do jogo considerado. (Bourdieu, 2001, p. 255) 

 

Esta é, sem dúvida, uma importante chave de acesso às ideias de Bourdieu, tratada ao 

longo de toda a sua obra e, neste estudo, fornece importante suporte para auxiliar na 

compreensão do (des)interesse dos alunos. 

Sendo o habitus essa presença do passado no presente que torna possível a presença do 

porvir no presente, e estando totalmente ajustadas as expectativas e “o mundo que vem 

preenchê-las”, o jovem interessado reúne todas as condições para manter estável aquele 

mesmo interesse que o fez entrar no jogo. O interesse toma a forma de um encontro com a 

objetividade das coisas “cheias de interesse” na medida em que somente aquele que possui o 

sentido do jogo é capaz de perceber as probabilidades objetivas que se oferecem a ele no jogo. 

E, nessa via de mão dupla, o jogo, que suscita e supõe ao mesmo tempo o investimento no 

jogo, produz o porvir para aquele que tem alguma coisa a esperar do jogo (Bourdieu, 2001, p. 

257 - 258). 

Dessa forma, pode-se pensar que cada nova descoberta no estudo de uma matéria de 

ensino, elogio de um professor, nota alta, cada ato de reconhecimento do esforço, apesar de 

serem probabilidades objetivas imanentes ao campo escolar, só se tornam determinantes para 

um agente dotado do sentido do jogo como capacidade de antecipar o seu futuro. E mais, que 

a coincidência entre disposições e posições, entre o sentido do jogo e o jogo, explica que o 

agente “faça o que tem que fazer”, sem planejá-lo explicitamente, como uma meta produzida 

por um ato consciente. 
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Cabe pensar, ainda, que esse pleno ajustamento entre a illusio (esperanças) e as 

lusiones (oportunidades) seria o responsável pela garantia de que o tempo passe sem ser 

percebido, sentido, e que situações adversas não cheguem a causar tédio ou 

descontentamento, “insatisfação diante do presente que implica a negação do presente e a 

propensão para trabalhar em favor de sua superação”, o que adviria de uma fratura na relação 

com o tempo (Bourdieu, 2001, p. 256). 

Porém, para que essa situação ocorra – e se instaure essa relação particular entre as 

esperanças subjetivas e as oportunidades objetivas que define o investimento, o interesse, a 

illusio – é preciso que os agentes vejam no jogo uma parcela de indeterminação, de 

contingência. É preciso que as oportunidades objetivas se situem entre a necessidade absoluta 

e a impossibilidade absoluta, ou seja, que os agentes possuam chances de jogar que não sejam 

nulas, nem totais (Bourdieu, 2001, p. 261). 

 Dois dos quatro entrevistados apontam esta questão quando se dispõem a refletir 

sobre o porquê de uma grande parcela de alunos não demonstrar interesse nos estudos, e a 

relacionam às distintas posições ocupadas como expressão de diferentes frações de classe. Em 

outras palavras, afirmam que: os muito pobres nada têm a ganhar e os muito ricos nada têm a 

perder. 

LG: Isso. E também no núcleo familiar, como eu disse, tal... Pras pessoas mais, que são de 

classe mais baixa ou de fundo familiar que não se importa tanto com ensino, que se importa 

mais com o esforço, talvez não seja tão útil a escola pra ele. E... também o mesmo acontece 

pro... Pros alunos... de mais posses ou melhores condições. Porque eles têm os pais que 

podem dar pra eles viagens ou várias coisas; ou... tudo que eles querem, eles têm. É, talvez 

isso também faça com que eles, falem e pensem: “ah, se eu tenho, porque eu tenho que 

estudar?” “Eu não preciso, eu já estou onde eu quero estar”. Entendeu? Eu não tenho nada... 

 

K: Porque há alunos interessados e desinteressados? Porque há alunos que se garantem nos 

seus pais, que se garantem na sua fortuna pessoal, que se garantem na sua família, que acham 

que o colégio não serve pra nada.  

 

Excluindo-se, portanto, das duas extremidades (não tenho mais nada a ganhar, ou, não 

tenho mais nada a perder), os jovens interessados se situam no jogo escolar como portadores 

de chances objetivas para saírem dele vitoriosos e prontos para a inserção em novos campos. 

Acreditam firmemente nas credenciais escolares como meio de realização deste porvir que se 



237 
 

inscreve num presente de esforço, dedicação e abdicação de “prazeres mundanos” que possam 

desviá-los do caminho.        

  O tempo atravessa também uma segunda propriedade observada a partir da fala dos 

jovens agentes e dessa feita associa-se à ideia de tempo livre, liberado das urgências da vida.  

Trata-se da posse de um modo de pensar – especular teoricamente, empreender 

experimentações mentais e suscitar problemas – apresentado pelos quatro interessados, 

tipicamente escolar. 

A forma com que esses jovens alunos elaboram seus pensamentos, lidam com o 

conhecimento escolar e com a cultura geral, e até a maneira como percebem, analisam e 

criticam os diversos assuntos quando instados a opinarem, revelam uma disposição cognitiva 

em relação ao mundo, desprendida e altiva, somente possível para aqueles que viveram, de 

maneira prolongada, uma situação institucionalizada de lazer estudioso: “a situação de skholé, 

de lazer, da qual a escola – palavra também derivada de skholé – é uma forma especial” 

(Bourdieu, 2011, p. 200). 

Conforme já abordado no capítulo 1, a formação da disposição escolástica que se 

efetiva na experiência escolar prolongada, de que esses jovens são devedores, não se dá senão 

ao preço de um recalque dos apetites imediatos ou de um adiamento de sua satisfação, por 

meio de um ascetismo capaz de proporcionar um vigoroso sentimento de superioridade sobre 

o comum dos mortais condenados a viver o dia a dia. E mais, essa conquista coletiva e 

individual do olhar soberano, que enxerga longe, tanto no sentido espacial como no temporal 

– dando assim a possibilidade de prever e de agir em consequência – tem, como contrapartida, 

um divórcio entre o intelecto, percebido como superior, e o corpo, tido como inferior; entre os 

sentidos mais abstratos e os sentidos mais ‘sensíveis’; em suma, entre tudo o que é 

verdadeiramente da alçada da cultura, lugar de todas as sublimações e fundamento de todas as 

distinções, e tudo o que pertence à ordem da natureza (Bourdieu, 2011, p. 34).  

Nesse sentido, pode-se pensar pelo seguinte ângulo o fato de três entre os quatro 

interessados entrevistados se dedicarem muito mais às atividades intelectuais e culturais do 

que às atividades físicas, priorizarem na composição de sua jornada diária as atividades 

culturais e de estudo e negarem a “balada” como alternativa de lazer: como um indicativo 

desse divórcio entre intelecto e corpo, o qual daria lugar aos sentidos mais abstratos, fruto da 

sublimação dos sentidos mais sensíveis. 

Tais oposições, retraduzidas com toda a clareza no dualismo cardinal da alma e do 

corpo (ou do entendimento e da sensibilidade), se engendram na divisão social entre o mundo 

econômico e os universos de produção simbólica.  
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O poder de apropriação simbólica do mundo, garantido pela visão 

perspectiva ao situar o diverso sensível na unidade ordenada de uma síntese, 

se apoia, como que sobre um pedestal invisível, no privilégio social, o qual 

constitui a condição de emergência dos universos escolásticos, bem como da 

aquisição e do exercício das disposições correlatas (Bourdieu, 2001, p. 34). 

 

A adesão encantada ao ponto de vista escolástico se enraíza no sentimento, próprio das 

elites escolares, da eleição natural pelo dom; e um dos efeitos menos percebidos dos 

procedimentos escolares de formação e de seleção, operando como ritos de instituição, 

consiste em instaurar uma fronteira mágica entre os eleitos e os excluídos, garantindo ao 

mesmo tempo o recalque das diferenças de condição que, como se sabe, constituem a 

condição da diferença que as primeiras produzem e consagram. Essa diferença socialmente 

garantida, ratificada, autenticada pelo título escolar valendo como título (burocrático) de 

nobreza (tal como a diferença entre o homem livre e o escravo em outras épocas), constitui o 

fundamento da diferença de "natureza" ou de "essência" que o aristocratismo escolástico 

estabelece entre o pensador e o "homem comum", absorvido pelas preocupações triviais da 

vida cotidiana (Bourdieu, 2001, p 35 - 36). 

Por esse prisma, o aluno neste estudo tratado por interessado seria aquele que 

incorporou a visão escolástica de conhecimento e seria, portanto, na realidade, o 

desinteressado, o nobre pensador que possui uma relação distanciada, desprendida e 

desinteressada com o conhecimento. Entretanto, como, do ponto de vista que aqui se defende, 

não existe ato desinteressado, vale ressaltar que os pressupostos inscritos nesta disposição 

escolástica são o direito de ingresso exigido por todos os universos escolásticos e a condição 

indispensável para neles distinguir-se. E esse é, sem dúvida, um importante combustível a 

movimentar os quatro alunos interessados no jogo escolar e em suas vidas de modo geral, já 

que, na falta de garantias econômicas, é na posse dos títulos que repousam suas maiores 

apostas para assegurar o êxito social. 

O interesse de inserção em outros universos escolásticos e também de distinção neles 

se explicita, entre os interessados, no recuo recorrente que se observa em suas falas quando 

expressam críticas ao sistema de ensino e ao currículo do ensino médio. Procuram 

justificativas para o excesso e a inocuidade dos conteúdos escolares – como o 

desenvolvimento de capacidades mentais e conexão de pontes neurais ou simplesmente a 

possibilidade de um engrandecimento pessoal – que os façam aceitar, e parecer razoável, o 

fato de que dependem de tais conteúdos para o ingresso em universidades de prestígio.  



239 
 

Tal atitude remete, também, à terceira propriedade, detectada a partir dos dados 

coligidos, que diz respeito às atitudes de esforço, exaltação da autossuperação, e, até, certa 

docilidade que foram manifestadas por esses quatro jovens nos mais variados âmbitos das 

relações e das práticas. Suas opções declaradas, tomadas em conjunto, remetem claramente ao 

que Bourdieu chamou de ascetismo pequeno burguês, manifesto em uma disposição ascética.  

Conforme explicitado no capítulo 1, esta disposição formou-se no seio de um ethos 

pequeno burguês, o conjunto de valores que fornece ao membro de um grupo um estilo de 

vida, uma visão de mundo e uma relação consigo mesmo e com o outro, que se afirma em 

cada uma de suas práticas. O traço mais marcante que define o asceta é a oferta de garantias 

morais para participar do jogo social, já que não conta com recursos econômicos, culturais ou 

sociais que constituam moeda de troca. A boa-vontade cultural, o esforço, a abnegação em 

forma de adiamento do prazer, a poupança do presente para a colheita do futuro, aparecem 

com toda força nos discursos dos quatro interessados, e se exprimem mais abertamente no 

depoimento da jovem Ma: 

 

Ma: Eu... Eu acho que eu... Por exemplo, o meu pai ele sempre me ensinou a ver daqui a dez 

anos, entendeu? Ver... Assim... Ele fala que eu tenho que me privar um pouco das coisas que 

adolescentes fazem, pra conseguir um bom emprego, pra ter uma velhice agradável... Ele fala 

que as pessoas valorizam bem mais as coisas, sei lá, quando já tão trabalhando, elas tão 

ganhando dinheiro, elas podem fazer o que elas quiserem. Então o meu pai ele sempre falou 

(gaguejou) que eu tenho que estudar. Ele sempre fala isso, “estuda pra você ter um trabalho 

bom, pra você não depender de ninguém, não depender de marido (risos) depender de nada”. 

Então eu consegui o meu gosto por estudar, o gosto pelo conteúdo, com a necessidade de tirar 

notas boas, passar num bom vestibular e conseguir um bom emprego. 

 

A sensível restrição das situações de lazer, incluindo as escassas viagens, o baixo 

padrão de consumo de bens materiais, bem como a baixa taxa de fecundidade entre as 

famílias dos entrevistados, falam a favor dessa economia, de uma concentração de recursos 

que reverta em investimentos seguros, como o escolar, por exemplo. O fato de se restringirem 

a uma família estreitamente unida, mas limitada e um pouco opressiva, e manterem poucas 

relações sociais mais amplas, também denota a obediência a um sistema de exigências que 

está implicado em sua ambição. 

E é mesmo na ordem da sociabilidade e das satisfações correlativas que os sacrifícios 

mais importantes são realizados pelo pequeno-burguês, que aposta todas as suas fichas no 
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acréscimo de capital cultural. Como sabe que só deve contar consigo próprio para obter os 

lucros desejados, que nada além de seu mérito lhe garantirá o sucesso – ter acesso às benesses 

do mundo burguês –, chega a romper os laços que venham a opor-se à sua ascensão individual 

(Bourdieu, 2008d, p. 106). Esse movimento pode explicar algumas passagens das entrevistas 

com os quatro jovens, que revelam rupturas entre os membros da família extensa...  

 

P: ...sempre teve algumas brigas na família da minha mãe... os irmãos sempre foram um 

pouco mais afastados e é... 

 

Ma: O resto, por exemplo, por parte do meu pai eu quase não tenho contato com ninguém. 

Nem com os meus meios-irmãos assim. 

 

  ...e, principalmente, situações em que mudam de grupos, afastam-se de colegas de classe e 

até transferem-se de escola quando se sentem ameaçados na possibilidade de obtenção de um 

máximo de rendimento no que a escola tem a lhes oferecer.  

 

K: Não saía mais de casa, não encontrava mais os meus amigos. Só estudava. 

 

 

LG: Muitas coisas aconteceram. Então, tiveram problemas relativos a... aos colegas da 

escola... Não, não em relação a mim, ...exatamente. Mas assim, em relação a todo mundo. 

Então começaram a ter aqueles grupinhos, então falava muito, atrapalhava meio que o 

desempenho da classe... então, depois eu achei melhor mudar, foi melhor. 

 

A preponderância das atividades culturais e de estudo na composição da rotina diária e 

o uso “bem” direcionado das tecnologias, associados à baixa frequência à praia e à 

inexpressiva prática de atividades físicas, analisadas em conjunto parecem também remeter à 

condição pequeno burguesa de pagar com virtude pelas chances de realizar suas pretensões de 

acesso à burguesia.  

No caso da prática de atividades físicas, os três jovens, LG, Ma e K, que afirmaram a 

falta de tempo para dedicação a tais práticas, o fizeram de forma pesarosa, quase admitindo 

estarem incorrendo em grave falta (LG: “Até me culpo um pouco, nas não faço mesmo.”). Tal 

desconforto deve-se ao fato desses jovens sentirem-se contrariando um dos pilares do ethos 
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pequeno burguês, qual seja o cuidado, o quase culto ao corpo, a preocupação com a aparência 

de seu corpo para o outro. Especialmente nas classes médias, a preocupação com a cultura do 

corpo aparece, em sua forma elementar, ou seja, enquanto culto higienista da saúde, muitas 

vezes, associado a uma exaltação ascética da sobriedade e do rigor dietético (Bourdieu, 

2008d, p. 201). O jovem P leva essa máxima ao extremo quando se dedica quase que 

diariamente à ginástica, o esporte ascético por excelência já que se reduz a uma espécie de 

treino pelo treino. Esta alternativa de análise não invalida a anterior que remetia a baixa 

prática de atividades físicas ao divórcio entre intelecto e corpo: são apenas modalidades 

distintas de ascetismo operando; aquele se afirma na conquista de um vigoroso sentimento de 

superioridade que pode ser proporcionado pela elevação do intelecto, ao passo que este se 

enraíza na ordem dos sacrifícios do corpo, mas ambos constituem recursos morais que passam 

pela autossuperação e objetivam adentrar a estreita porta que dá acesso à burguesia. 

A religiosidade, presente nos relatos dos quatro jovens, coaduna-se também com o 

ascetismo pequeno burguês. A religião, ao operar a passagem do ethos para a ética (conjunto 

sistematizado e racionalizado de normas explícitas), está predisposta a assumir uma função 

ideológica e a reforçar, por meio de uma função prática e política de absolutização do relativo 

e de legitimação do arbitrário, a força material ou simbólica possível de ser mobilizada por 

um grupo ou classe, assegurando a legitimação de tudo que define socialmente este grupo ou 

esta classe (Bourdieu, 2009, p. 46). É mais uma vez um depoimento de Ma que pode melhor 

explicitar o efeito de consagração que a transfiguração religiosa do ethos ascético da classe 

burguesa em formação em uma ética religiosa da ascese do mundo pode exercer: 

 

Ma: Sim, eu lembro que o meu primo, o que faz... O que tá tentando entrar na faculdade. Ele 

notou que, por exemplo, que ele, eu, a irmã, tudo mais, nós somos bons alunos muito mais 

pelo que a gente aprendia na igreja... Por exemplo, tem adolescentes muito mais loucos e 

alheios no mundo, talvez porque eles não tenham tido uma base de valor, e acho que a igreja é 

importante nesse ponto. Não só porque ela dá conforto praqueles que sei lá, tão precisando 

mais... Mas a igreja distribui, né, valores positivos pra vida humana. Então quando era 

criança, eu visitava muito a igreja, eu ia na igreja, acabei aprendendo certas coisas, né, que 

são úteis. 

 

Uma quarta propriedade observada foi a necessidade de reconhecimento muito 

presente entre os jovens interessados. Para eles, a avaliação positiva, o apoio, o 
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consentimento, a aprovação, em suma, o reconhecimento de seu valor por parte dos pais (ou 

de outras referências familiares) e dos professores é fundamental e parece definir seu 

investimento libidinal no jogo escolar. Como num círculo virtuoso, bom desempenho gera 

reconhecimento, que gera melhor desempenho, que gera maior reconhecimento, e assim 

sucessivamente. Se o equilíbrio entre as esperanças subjetivas e as oportunidades objetivas 

garante o investimento (o interesse, numa palavra, a illusio), o reconhecimento por parte do 

mundo adulto refaz indefinidamente o trajeto percorrido no processo de especificação da 

libido originária – de sua transformação em libido social – e alimenta, assim, este 

investimento de energia nos jogos sociais.  

Essa necessidade de reconhecimento explica algumas declarações do jovem LG: 

 

LG: Eu achava, por exemplo, que meus pais iam ficar assombrados (gaguejou) quando eu 

falasse que eu tinha ficado de recuperação, mas não, pelo contrário. Eles falaram: “ah, tudo 

bem, recuperação não é o fim do mundo, você pode fazer...”. O próprio nome já diz, você tem 

que recuperar sua nota. Até tirei dez na recuperação que eu fiz depois quando eu fiz a prova. 

 

LG: ... Eu também lembro da minha professora da terceira série que falava que eu era muito 

estudioso, ela também era uma professora que eu me dava muito bem.  

 

LG: ... (Alguns professores têm) um pouco desse distanciamento com a maioria dos alunos, 

porque eles querem, é, mostrar que eles são realmente a...autoridade na classe, só que com 

alunos assim que são interessados, eles veem, e são amigos, sabe? Assim... eles demonstram... 

Ah, dão umas piscadinhas às vezes. É muito legal! Eu adoro! 

 

Os jovens interessados carregam nitidamente um ethos familiar de crença na escola e 

de valorização do conhecimento, do estudo, que foi determinante no processo de socialização 

da libido e no posterior investimento (interesse) no jogo escolar, e esta se constitui na quinta 

e última propriedade observada em seus depoimentos.  

Considerando que a relação entre habitus e campo opera de duas maneiras: (1) é uma 

relação de condicionamento (o campo estrutura o habitus que é o produto da encarnação da 

necessidade imanente de um campo, ou um conjunto de campos que se intersectam); (2) é 

uma relação de construção cognitiva (o habitus contribui pra constituir o campo como um 

mundo significativo, dotado de sentido e valor, onde vale a pena investir toda a energia), e 

que, portanto, a relação de conhecimento depende da relação de condicionamento que a 
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precede e modela as estruturas do habitus (Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 167), pode-se 

afirmar que o campo familiar é determinante na estruturação do habitus e que isso vai incidir 

sobre as relações de conhecimento ou construções cognitivas, por exemplo, no campo escolar. 

 Aqui joga importante papel o ethos constitutivo da família que conduz o processo de 

socialização da libido originária, auxiliando na especificação de diferentes 

interesses/investimentos e na formação e inculcação de disposições diversas. Em outras 

palavras, a crença da família na escola é determinante na especificação da libido e tende a 

resultar na formação de um habitus propenso a constituir o campo escolar como um mundo 

dotado de sentido e valor, no qual vale a pena investir. Uma relação pacificada e de total 

adesão à escola, como a observada entre os jovens interessados que foram ouvidos na 

pesquisa. 

 

P: Uhum. Eu acho que eu gosto disso (de estudar). Eu acho que eu fui… É, minha mãe 

sempre, sempre educou a gente assim, a tipo não odiar a escola; como o conhecimento sendo 

uma coisa boa, e realmente é. 

 

LG: É, sim. Porque... (pausa) É... (pausa) Sempre que eu tinha alguma dificuldade (na escola), 

minha tia me ensinava, então eu aprendi sempre a ver as coisas como oportunidade, né, pra 

aprender. Então, sempre ela me ensinava. 

 

Sabendo-se que, de um lado o êxito escolar é função do capital cultural herdado da 

família e da adesão aos valores da escola e, de outro lado, que o efeito de consagração 

produzido pela sanção escolar é tanto mais forte quando os sujeitos aos quais ela se aplica 

reconhecem de forma mais completa os valores da escola e o valor de suas sanções, pode-se 

compreender por que a escola consegue impor com muito mais facilidade o reconhecimento 

de seu valor e do valor de suas hierarquias quando os interesses das classes e das frações de 

classe sobre as quais ela exerce sua ação, se encontram mais diretamente ligados à escola (por 

dependerem da garantia escolar). A manutenção desta relação com a escola observada nos 

níveis mais altos da carreira, no caso o ensino médio, deve-se à coincidência estrutural entre o 

ethos que os agentes devem à sua classe de origem ou pertinência, e as condições de 

atualização deste ethos objetivamente inscritas no funcionamento da instituição e na estrutura 

de suas relações com as classes dominantes (Bourdieu, 2009, p. 264-266). 
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4.2. Os desinteressados 
 

 É possível refazer o trajeto no sentido inverso, partindo exatamente deste ethos 

familiar, para analisar as propriedades que se destacaram entre os jovens desinteressados. 

 No relato de suas trajetórias não se notaram indícios de um efetivo investimento das 

famílias na educação escolar, além, é claro, do econômico. Ao contrário, restou bastante 

evidente que o fato de o capital cultural (para além do escolar) ocupar posição inferior na 

estrutura do patrimônio familiar, associado à falta de iniciativas que agissem favoravelmente à 

escola no processo de especificação de interesses e recalque das pulsões primárias, dirigindo o 

prazer para a constituição de disposições cognitivas, redundou numa relação mais 

instrumental (utilidade) e pragmática (resultados) com as propostas escolares.  

 É certo que as famílias desses jovens valorizam a escola em alguma medida e isto está 

demonstrado, por exemplo, nos depoimentos de L e C que remetem a uma preocupação dos 

pais, em algum momento da trajetória, com as propostas pedagógicas das escolas onde 

matricularam seus filhos. A mãe de R também dá evidências nesse sentido. Entretanto, o que 

se percebe, quando esses dados são confrontados com outros, é que não houve de fato uma 

relação de condicionamento no campo familiar capaz de inculcar disposições e estruturar 

habitus que, em contato com o campo escolar, pudessem estabelecer com ele uma relação 

cognitiva que lhe atribuísse sentido e valor. Em outras palavras, não se notou uma real crença 

das famílias dos desinteressados na escola, que pudesse resultar num investimento libidinal 

desses jovens em sua relação com ela. Ao contrário, os gostos, preferências e práticas dessas 

famílias sugerem que seus interesses se dirigiram para outros campos e que, portanto, o prazer 

efetivamente se realiza fora da escola e do âmbito cognitivo. 

  Considerando que a especificação da libido social se dá exatamente por meio da ação 

do outro, conforme discussão empreendida no capítulo 1, a necessidade do reconhecimento 

passa a ser fator primordial a guiar o processo que transforma as pulsões em interesses 

específicos e a participar, portanto, da illusio nos jogos sociais. Entre os alunos 

desinteressados, essa necessidade não emerge de forma tão clara como no outro grupo, mas 

certamente é elemento constitutivo na formação de seu habitus e pode ser apreendida na 

observação de sua relação com os adultos-referência e com o grupo de pares.  

Fica bastante evidente, por exemplo, nos discursos de M e C que para ambos o 

reconhecimento por parte da família e dos amigos, como bons filhos e como bons 

companheiros, respectivamente, tem peso relativo superior ao reconhecimento que poderia 
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advir dos adultos que circulam no ambiente escolar e que lhes conferiria a posição de bons 

alunos.  

M já obteve a chancela de filho e, inclusive, aluno exemplar (comparado às duas irmãs 

que apresentam enormes dificuldades escolares) no seio da família e, agora, o que persegue, é 

tão somente orgulhar o pai, o avô e o tio, formando-se piloto de avião. Na escola, sua 

popularidade entre os colegas e o reconhecimento por parte dos amigos com quem convive 

desde criança é o que o mobiliza efetivamente, já que as aulas, o aprendizado em si, nunca 

fora seu foco dentro da escola, conforme ele mesmo afirmou. A escolha para ser orador da 

turma no nono ano e, agora, a eleição para ser representante na comissão de formatura de 

ensino médio (fato que ocorreu dias após a entrevista) são fatores suficientes para conferir a 

M a aceitação de que necessita. Nem por isso abandona definitivamente a busca pelo 

reconhecimento dos professores, e a importância disso se confirma quando o jovem relata 

enfaticamente sua relação positiva com eles ao longo da trajetória escolar, e que sempre 

procurou enxergar aquilo que cada professor tem de bom.  

 

M: É..., eu nunca não gostei de nenhum professor. Todos, todos tem..., igual o W aqui, todo 

mundo tem medo dele, não sei por que, o cara, pô, ele ensina bem e tal. Não sei por que, eu 

acho que eu nunca tive problema com professor. Sempre [vi o lado bom], tem que conhecer a 

pessoa. 

 

De fato, o testemunho dos professores aponta para um garoto simpático, amoroso, 

nunca desrespeitoso, apesar de muito falante, desinteressado e alheio às aulas.  Suas apostas 

são todas nas relações interpessoais e a relação com o conhecimento é mantida apenas ao 

nível do necessário para alcançar resultados que lhe garantam a certificação, essa sim, objeto 

de desejo, também, para obtenção de reconhecimento por parte da família e da sociedade de 

forma mais ampla. 

C manifesta de maneira absolutamente distinta a mesma propriedade. Com a posição 

de boa filha (e boa aluna) bem definida na família, popularidade entre os amigos reconhecida 

e um passado escolar, segundo ela, bastante exitoso – inclusive em forma de reconhecimento 

por parte dos educadores como boa aluna –, a jovem enfrenta, agora, uma evidente 

dificuldade de adaptação à escola, na nova fase que se apresenta, em função de todas as 

exigências já exploradas anteriormente. Sua popularidade, entretanto, se afirma de maneira 

diferente: compartilha, reforça e estimula ações julgadas reprováveis no ambiente escolar, 

como andar em grupos barulhentos pelo meio dos corredores, afrontar os professores e demais 
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educadores com atitudes de burla e argumentações maliciosas, posicionar-se de costas para o 

professor em sala de aula, ou fitá-lo com um olhar altivo e arrogante, numa nítida 

manifestação de desdém, apimentada por conversas paralelas incessantes. Uma posição 

ostensiva e quase agressiva que, na situação de entrevista, passou a quilômetros de distância, 

restando apenas uma jovem um pouco sem vida, sem brilho, com um olhar distante; uma 

aluna, aparentemente, cansada da verdadeira luta que vem travando com a escola. Sua 

preocupação, ao final da entrevista, com os motivos pelos quais os professores a teriam 

indicado para participar da pesquisa, denota o quanto o olhar sobre si, o reconhecimento 

adulto, no caso, na figura do professor, a interpela. Mas não é suficiente para vinculá-la de 

forma mais estreita à aquisição de conhecimentos ou à escola propriamente dita, o que se 

constitui em parte importante de sua participação no jogo escolar. 

A inquietude corporal (hexis) dos jovens R e L é representativa da impaciência com 

que percorrem sua trajetória escolar. A vida, para ambos, pulsa fora da escola e a energia que 

alimenta o que resta de investimento no jogo escolar é o reconhecimento social, conferido 

pelo título. O ciclo se completa no encaminhamento à próxima etapa acadêmica, que por sua 

vez, determinará o cumprimento de uma exigência puramente formal. As mães dos dois 

jovens personificam este necessário reconhecimento e isso é o que lhes basta.  Mas uma 

diferença significativa os separa: a mãe de R valoriza a frequência à “melhor escola”, que 

forneça o “melhor certificado” e garanta a entrada na “melhor universidade”, com vistas a 

completar com sucesso o investimento educacional empenhado pela família; já o 

reconhecimento conferido a L por sua mãe, vai além do referendo social do certificado como 

moeda de troca e passa também por uma valorização das oportunidades de acesso ao 

conhecimento como importante elemento na estruturação de sua psiquê. Talvez por isso, note-

se uma relação ambígua de L com a escola. 

Em que pese a singularidade de cada uma das trajetórias, ocorre que, em consonância 

com o ethos familiar, o reconhecimento recebido pelos alunos interessados por parte dos 

adultos (que personificam o outro), desde cedo, fincara-se na aprovação e incentivo de ações 

voltadas à cultura, ao conhecimento e posteriormente à escola, ou aos saberes escolares; ao 

passo que os jovens desinteressados obtiveram e obtêm esse reconhecimento, sobretudo por 

parte dos pais, em função de outras ações (consumo, lazer, relações sociais...) que não 

diretamente relacionadas à aquisição de conhecimentos ou à escola (a exceção de L).  

 Esse raciocínio se completa na observação da maneira com que os jovens 

desinteressados lidam com as questões escolares e extraescolares, revelando uma clara 

oposição entre dever e prazer. O esforço para vencer os desafios e exigências impostos pela 
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escola se faz presente em alguma medida e se manifesta nos relatos das estratégias que 

empreendem para alcançar os resultados necessários. Mas não é o esforço ascético, aquele 

que, incorporado como disposição, encontra prazer no exercício da autossuperação, no 

adiamento do prazer. É um esforço penoso, aversivo, que se opõe frontalmente ao prazer da 

realização dos desejos, da satisfação das pulsões. O cumprimento do dever por parte desses 

jovens não justifica sacrifícios nem abnegação; tampouco resulta em rupturas, sobretudo com 

o grupo de pares, em cuja relação se vê, na verdade, o maior sentido da experiência escolar. 

Se há algo a ser sacrificado, é justamente o sujeito cognoscitivo, posto que o investimento 

libidinal privilegiou a constituição do sujeito sensorial.  

 Se a realização do prazer no dever, propriedade apreendida nos discursos dos alunos 

interessados, fala a favor de um ethos pequeno burguês, o dever de prazer, manifesto nas 

ações dos jovens desinteressados, fala a favor de um ethos da nova pequena burguesia, 

conforme o exposto no capítulo da fundamentação teórica.  

Assim, com base nos dados coligidos, foi possível perceber, na comparação entre os 

mecanismos de apreciação e ação de interessados e desinteressados manifestos em suas 

práticas e estratégias no jogo escolar, uma luta travada no seio das frações de uma classe 

privilegiada, que se expressa, em última instância, na oposição entre dever e prazer.  Tal 

oposição se retraduziria numa conversão ética, capaz de operar a passagem de uma moral 

ascética para uma moral hedonista do consumo, em função da necessidade de formação de 

uma nova classe de sustentação às imposições de uma nova lógica da economia, qual seja, a 

perspectiva do mercado, da concorrência e do consumo.   

 Dessa forma, a antiga moral que, em nome do dever e do bem, repudiava o lazer, 

afastava o prazer e negava o agradável, se vê confrontada pela nova moral que não somente 

autoriza o prazer sob todas as formas, como o exige com toda a urgência. A utilização dos 

verbos no pretérito imperfeito quando da descrição da moral ascética, no desenvolvimento 

anterior, não quer trazer a ideia de superação completa de uma conduta ética por outra, mas 

pretende tão somente demarcar uma mudança em ação no campo simbólico, que, no plano 

objetivo, está longe de significar o abandono completo a um sistema de valores e adesão total 

a outro. Fica patente, nos depoimentos dos jovens entrevistados, a coexistência de traços 

comuns aos dois (ou mais) polos aqui demarcados; mas fica evidente, também, a 

proeminência de um sobre o outro em cada um dos grupos no plano geral da análise, o que 

autoriza algumas ilações.  

O que se propõe no momento é que a aversão ao esforço detectada entre os jovens 

desinteressados seja analisada à luz dessa nova ética, que passa, segundo Bourdieu (2007b), 
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por uma psicologização das relações e do corpo e pela exaltação do eu. E que se retenham as 

implicações desta moral do dever de prazer no campo educacional, foco deste estudo: nessa 

nova ética terapêutica (que faz da procriação um ato psicoterapêutico), a criança é dotada de 

uma natureza boa, devendo ser aceita com suas necessidades de prazer legítimas (atenção, 

afeto, cuidados maternos). A educação, nessa perspectiva, deve também ser fonte de prazeres 

legítimos, e tratar a criança, esse objeto de consumo portador de alegria, como uma espécie de 

aprendiz que deve descobrir, pela exploração, o corpo e o mundo. E ao embaralhar as 

fronteiras entre brincadeira e trabalho, entre dever e prazer, tal educação define a brincadeira 

como aprendizagem motora ou intelectual e, por conseguinte, como prazer necessário, 

agradável e indispensável (Bourdieu, 2007b, p. 346). 

A moral hedonista do consumo, própria da nova pequena burguesia, que avançou 

sobre o campo educacional, descrita por Bourdieu nos idos de 1970, referindo-se à sociedade 

francesa, chegou por aqui com alguns anos de atraso e em sintonia com a explosão dos meios 

de comunicação de massa baseados em tecnologias eletrônicas. Portanto, considerando que os 

jovens pesquisados possuem entre quinze e dezessete anos, é possível perceber que eles não 

tiveram seus habitus constituídos apenas por esta moral anunciada, mas foram também 

apanhados, ainda crianças, se não por uma nova conversão ética, certamente por uma 

extensão aprofundada da anterior, fruto de um fenômeno que inaugurou o século XXI: “os 

computadores interconectados mediante redes digitais de alcance global se converteram em 

inesperados meios de comunicação” (Sibilia, 2008, p 15).  

Na nova ordem, a exaltação do eu cede lugar à hipertrofia do eu; um eu reconhecido 

pela criatividade pessoal, pela excentricidade e pela busca de diferenças. A criatividade se 

converte em combustível de luxo do capitalismo contemporâneo que se projeta num 

ciberespaço em escala global e germina novas práticas difíceis de catalogar (Sibilia, 2008, p. 

15). Os indivíduos são convocados, sob o disfarce da livre adesão (outra face do controle), a 

serem coautores, inventores, partícipes diretos num turbilhão de novidades que se 

convencionou chamar de “revolução da web 2.0” e que transformou a todos na “personalidade 

do momento”, mas que também os reduziu a mercadorias. São novos arranjos de um 

capitalismo mais “desenvolvido”, no qual regem a sobreprodução e o consumo exacerbado, o 

marketing e a publicidade, os serviços e os fluxos financeiros globais; e também a criatividade 
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alegremente estimulada, “democratizada” e recompensada em termos monetários
11

 (Sibilia, 

2008, p. 22).  

Não é preciso muito esforço para perceber que na lógica entranhada nesse novo 

modelo assumem papel preponderante a informação, a opinião e a imagem. Um tripé que 

desloca o acesso ao conhecimento para uma parcela ainda menor de eleitos e que 

gradativamente dispensa o pensamento e paralisa a ação.  

 A ideia de conhecimento como algo a ser acumulado começou a ruir quando sua 

eficácia foi posta em dúvida diante da redução da solidez e da estabilidade que caracterizavam 

a estrutura estatal (assunto tratado mais adiante) e, ao mesmo tempo, pelos avanços da cultura 

midiática e de sua lógica concomitante, a informação. Os modos de circulação da informação 

diferem sobremaneira dos modos de circulação do conhecimento e tal fato vai incidir sobre o 

antigo dispositivo pedagógico: o saber é cumulativo e se sustenta na escrita, sendo sua 

circulação produzida graças à transmissão entre um polo que emite e outro que recebe, papéis 

definidos a priori, de forma fixa e estável; já a informação é instantânea e múltipla, não 

responde a organizações hierárquicas preestabelecidas e não depende de transmissão 

unidirecional para circular, mas se dissemina formando redes, geralmente por meio de suporte 

midiático. Esse verdadeiro fluxo informacional que rompe com a linearidade da modernidade 

absorvendo-a pela força do instante demanda mais velocidade que consistência e torna a 

opinião mais funcional que o pensamento. O saber, tomado pela lógica da informação, 

dissemina-se em opiniões, pareceres, pontos de vista, que não se baseiam em virtudes 

sancionadas. (Sibilia, 2012, p.115 - 116). 

 Além disso, a multiplicidade dos estímulos simultâneos provoca vivências dominadas 

pela percepção e o pensamento de base perceptiva difere do reflexivo. A antropóloga Paula 

Sibilia apoia-se em pesquisas do psicanalista Juan Vasen e da professora especialista em 

semiologia Cristina Corea para tratar do assunto e se vale do uso do videogame como 

exemplo para demonstrar o quanto a transmissão e a explicação, prerrogativas da 

aprendizagem clássica, parecem estar alheias à nova lógica. É que, segundo os autores, não é 

possível explicar ao outro como se joga videogame, é preciso mostrar e fazer diretamente 

com o outro, sob pena de perder a eficiência da ação, já que a intervenção da consciência e a 

reflexão rompem o equilíbrio entre percepção e velocidade – fundamental nessas situações – e 

                                                             
11 A autora se refere a iniciativas de empresas como o YouTube que propuseram dividir os lucros com os autores 

de vídeos exibidos no site, e de outras tantas que passaram a compensar com dinheiro seus colaboradores mais 

populares. 
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acabam por retardar as reações. Dito de outro modo, “o pensamento reflexivo entorpece a 

conexão” (Sibilia, 2012, p. 120).  

Se na nova ordem social a informação substitui o conhecimento e a opinião subtrai o 

pensamento reflexivo, a imagem dispensa a ação. A imagem vem completar o tripé sobre o 

qual se assenta o ideário do capitalismo ocidental contemporâneo e merece um zoom nesse 

exercício que visa apreender a conjuntura (encontro entre habitus e campo) educacional onde 

estão imersos os jovens pesquisados. As lentes, aqui, vêm da psicanalista Maria Rita Kehl 

(2008) e focalizam a importância do imaginário para o funcionamento psíquico do homem. 

Grosso modo a autora afirma que, se por um lado, as representações imaginárias formam uma 

rede de proteção contra um real que nos invade, por outro, viver sob o domínio de seu efeito 

totalizador constitui um risco.  

O imaginário é essencial porque fornece uma matriz de “compreensão” anterior ao 

pensamento, antes que o real seja mediado pela palavra: “para o resto da vida, diante de 

imagens familiares, sentimo-nos confortavelmente dispensados de ter que pensar”.  É o que 

nos faz acreditar que as coisas “são como são”, isto é, como se apresentam imaginariamente a 

nós, e não é possível viver no mundo sem acreditar nisso a maior parte do tempo. O 

imaginário é o que dá sentido à existência e é o campo onde, por espelhamento, se constituem 

as identificações humanas. Mas, numa sociedade narcisista, onde a presença do outro é 

marcada pela paranoia (o outro que nos ameaça constantemente de invasão), numa sociedade 

organizada predominantemente pela lógica das imagens, o poder reconfortante delas pode 

proporcionar a violência como forma predominante de reação ao outro e, também, uma 

impotência opressiva. “No terreno em que as coisas ‘são como são’, só resta ao homem 

conformar-se com elas”. Num mundo estabilizado pela força da imagem, estaria 

comprometido, então, o poder criativo, inaugurador, próprio do humano (Kehl, 2008, p. 127 - 

128). 

Segundo a autora, por esses motivos, em todas as épocas, o poder se traduziu em 

imagens e se valeu do espetáculo para se consolidar. Mas nossa época é a única capaz de 

produzir imagens em escala industrial e com possibilidade de difusão global. A única que 

produz “imagens que acompanham, explicam e naturalizam todos os fenômenos da vida 

social, imagens simultâneas aos acontecimentos, traduções do real editadas e emitidas tão 

depressa que imagem e real, trauma e sentido, se confundem na percepção do espectador” 

(Kehl, 2008, p. 129).  
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E o risco maior que uma sociedade cujo poder se estrutura sobre o capital e concentra-

se nos polos de produção e difusão de imagens vem nos desdobramentos do avanço da 

indústria cultural:  

 

No eixo da produção, a imagem industrializada é mercadoria, revestida do 

brilho do fetiche sob o qual se oculta a mais valia, tempo de vida 

expropriado aos homens que trabalham para produzi-la. No eixo do 
consumo, a aura dos objetos da indústria cultural é produzida por efeito de 

milhares, milhões de olhares que estes objetos atraem. Ao contrário da 

experiência solitária que o encontro com uma obra de arte, em sua estranha 

singularidade, pode proporcionar, o encontro com um objeto da cultura 
industrializada nos remete diretamente ao espaço onde “todos” estão. O 

valor de uma imagem é diretamente proporcional a esse efeito de 

covalidação social de seu poder de verdade. Ver o filme que “todos” estão 
indo ver, assistir a telenovela de maior Ibope, não são apenas meios de 

inclusão do anônimo habitante da sociedade de massas nos termos 

imaginários que regem a vida social. São também os meios através dos quais 
se produzem elementos para as identificações que homogeneízam 

subjetivamente a sociedade. A identificação com a imagem industrializada é 

uma forma ampliada do mesmo gozo fálico que participa dos outros 

processos de identificação. Ampliada, porque a imagem que atrai os olhares 
de “todos”, funciona como semblante de poder. São nossos olhos, 

multiplicados aos milhares, que fazem a aura da imagem industrializada. Ela 

nos fascina na exata medida em que reproduz nossa alienação. (Kehl, 2008, 
p 130, 131) 

 

 O capitalismo, assim como qualquer outro tipo de organização econômica e social, 

produz os sujeitos dos quais se alimenta. Portanto, se o anseio maior a guiar o capitalismo do 

consumo é, como diz Maria Rita Kehl, um “gozo sem limites”, é importante que se indague 

sobre o que realmente constitui o self dos adolescentes e dos adultos nesta sociedade. Baseado 

na imagem, o self tende a ser recheado tão somente por objetos de consumo. 

 Não é difícil voltar deste ponto para o ideal de criança que repousa nesse modelo 

social; e dela para o jovem, e dele para o adulto. Se bem que há argumentos que defendam 

que na era do marketing e da difusão informacional e tecnológica essas fronteiras (que, 

convenhamos, sempre foram convenções sócio-históricas) se perdem: ser jovem ou 

adolescente, no discurso midiático, mais que ser possuidor de uma idade, significa possuir 

uma imagem, ostentar certos signos característicos do ser jovem, mas que qualquer indivíduo 

pode exibir (Sibilia, 2012, p 112). Em todo caso, para efeito deste estudo, é possível conceber 

a partir dos elementos reunidos até aqui a emergência de uma criança que “sabe das coisas” e 

que é capaz de escolher, de opinar e consumir. Também a figura de um jovem conectado, 

“criativo” (aspas necessárias, já que a paralisia e o conformismo vêm na contrapartida da 

hipérbole imagética), hiperativo. E um adulto infantilizado que, a exemplo do Estado, abdica 
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de seu papel de instituidor da Lei, compartilha com os mais novos a cultura do narcisismo e 

“negocia” as regras como se fossem produtos do mercado. 

 A caricatura exagera um pouco a realidade, e essa é sua propriedade, mas quer, aqui, 

tão somente cumprir a função de demarcar um momento singular. E pretende ainda levar a 

pensar sobre a posição que a escola e os agentes ocupam num campo educacional minado por 

estas relações de força. Diante das atuais configurações sociais, a oposição entre dever e 

prazer, ou entre esforço e entretenimento no campo das relações escolares, que emergiu dos 

depoimentos dos alunos entrevistados, se vê fortemente aprofundada. O desinteresse pelo 

conhecimento escolar encontrado no seio das classes dirigentes, ou o “desapego” – termo 

empregado por Enguita (2012) em suas atuais elaborações teóricas que visam discutir o 

posicionamento das classes médias frente à escola na era da informação – ganha contornos 

mais definidos e o trabalho da escola é posto em xeque: “se o impulso industrial que 

acompanhou o surgimento da escola tinha como meta a formação do bom trabalhador, o credo 

neoliberal que impera hoje se concentra na moldagem do consumidor perfeito” (Sibilia 2012, 

p 123). E é justamente na oposição entre o trabalhador (signatário do prazer no dever) e o 

consumidor (signatário do dever do prazer) que se funda uma nova ética e que se instaura o 

processo educativo. 

 Pode-se pensar que não tendo sido, na primeira infância, educados na direção do 

afastamento dos sentidos de proximidade e do recalque dos prazeres imediatos, ao contrário, 

tendo sido excitados a satisfazê-los não somente pela família, mas por outros interlocutores 

como o universo midiático e a indústria cultural, esses jovens não adquiriram a disposição 

ascética e a disposição estética. Pelo menos não ao ponto de lhes render um acúmulo de 

capital cultural que permitisse estabelecer com a escola uma relação favorável à aquisição da 

disposição escolástica.  

 Mas, então, caberia questionar: como é possível a experiência prolongada da skholé 

não inculcar tal disposição em todos os alunos igualmente, suplantando suas diferenças de 

origem? Talvez aqui a chave explicativa passe pelo fato de que a escola, tendendo sempre a 

referendar a herança trazida pelos alunos, pouco acrescenta de novo ao seu capital cultural. 

Isto é, a instituição escolar – que possui o monopólio da certificação, administra a conversão 

do capital cultural herdado em capital escolar, mas não tem o monopólio da produção do 

capital cultural – atribui tão somente sua sanção ao capital herdado, porque sua exigência 

reduz-se, quase completamente, ao que trazem os herdeiros e porque reconhece maior ou 

menor valor a outras espécies de capital incorporado e a outras disposições, tais como a 

docilidade em relação à própria instituição (Bourdieu, 2007b, p 78). 
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 Se o que está em jogo neste caso particular do possível não é (diretamente) uma luta 

entre classes, mas as clivagens que se observam no seio de uma mesma fatia social (portanto a 

desclassificação não resultará em fracasso social), o ethos familiar correspondente a cada 

fração é o que vai explicar, em alguma medida, as diferenças observadas na formação do 

habitus e na posição dos agentes. E aqui, chegamos de volta ao ponto de partida.  

Não parece mais suficiente, diante do quadro que se afigura, a constatação de que “o 

interesse que um agente ou uma classe de agentes dedica aos estudos depende de seu êxito 

escolar e do grau em que o êxito escolar é, em seu caso particular, condição necessária e 

suficiente para o seu êxito social” (Bourdieu, 2008d, p 121), a qual falaria a favor de um 

baixo investimento libidinal dos “herdeiros” na situação escolar em função das garantias de 

futuro de que são detentores.  

 O “desapego” não é devedor somente da “certeza de sucesso” que acomete as frações 

com maior capital econômico e com uma ampla rede social de proteção (acúmulo de capital 

social) e que têm, portanto, seu futuro garantido, conforme Bourdieu e outros pesquisadores 

subsequentes revelaram em suas pesquisas e que fora também enunciado nas falas de alunos 

interessados, por exemplo, no depoimento de M e de L que revelam as estratégias lançadas 

pela família para ajustar a situação de fracasso escolar dos irmãos.  

Sim, a eliminação, diante da certeza de sucesso, de um elemento de indeterminação, 

de contingência, que conferiria a energia capaz de mobilizar o agente a continuar investindo 

no jogo escolar é fator relevante no desinvestimento de interesse e trabalho nos estudos: filhos 

de patrões, tendo outros meios e outras vias de êxito, não obtém o mesmo rendimento escolar 

de seu capital cultural (Bourdieu, 2008d, p 121). Mas o sofrimento, a sensação de 

inadaptação, de desajuste que emerge daí como um substrato parece aprofundar-se quando o 

confronto entre o ethos familiar e o ethos escolar se dá dentro do quadro social 

contemporâneo.  

No caso dos alunos desinteressados, ao ethos familiar que já não creditava à escola 

total importância na preservação e transmissão de seu patrimônio, acrescenta-se toda uma 

ordem de valores associados à nova moral hedonista que militam contra o esforço exigido 

pelo trabalho com o conhecimento e a favor dos prazeres dispostos para consumo no mercado. 

Em palavras mais usuais, poder-se-ia dizer que esse jovem não só não precisa da escola, 

como acha a escola muito chata. Isso porque o ethos escolar ainda exprime uma moral do 

dever, e o trabalho com o conhecimento ali empreendido permanece, apesar das inúmeras 

investiduras de “modernização” no âmbito pedagógico, ancorado na transmissão de um saber 

acumulado para a formação do cidadão (sintetizando, aqui, muito grosseiramente, as raízes 
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escolares fincadas numa ética protestante e no ideário iluminista), que colide frontalmente não 

apenas com as expectativas que se formam, mas principalmente com a ausência objetiva do 

agente receptor e portador de determinados códigos e instrumentos para assimilar a 

mensagem, imprescindível a esse modelo. 

 Justifica-se que, a partir dessa incongruência entre ambos os ethos, instaure-se o tédio, 

o descontentamento e até a impaciência com o tempo presente manifestado pelos alunos 

desinteressados. Quando existe uma defasagem entre o habitus, isto é, as disposições 

psíquicas socialmente estruturadas, por um lado e, por outro, as condições de funcionamento 

deste habitus, o sujeito sofre. Ao contrário do que sucede com os interessados, que absorvidos 

por seus afazeres não percebem o tempo passar, o que ocorre com os desinteressados é uma 

fratura nessa percepção do tempo que se origina na ruptura entre as expectativas e as 

condições objetivas que vem preenchê-las, e que gera uma insatisfação diante do presente 

implicando em sua negação e na propensão para trabalhar em favor de sua superação 

(Bourdieu, 2001, p. 256). Nos depoimentos, isso se expressa também quando os alunos 

desinteressados remetem para o ensino superior a esperança de que dias melhores virão, 

demonstrando um enorme incômodo com o tempo presente. A pouca empolgação com que se 

referem, porém, aos cursos que pretendem fazer (a exceção de M) indica que seu único 

propósito é mesmo vencer a situação em que se encontram, não importando muito o que de 

fato acontecerá adiante. Ou seja, a entrada no ensino superior não encerra a concretização de 

uma meta, a realização de um sonho, ou algo do tipo, mas tão somente o meio para sair do 

“limbo”, estado atual que quer ser superado.  

 Mas não restam dúvidas de que este aluno, entediado, desinteressado, descontente, 

está no jogo escolar e participa de alguma forma de sua illusio. Aliás, não se pode prescindir, 

na análise, do fato de ser absolutamente compulsória, em nosso país, a passagem pela escola; 

nos oito discursos, entretanto, a frequência à escola aparece de forma totalmente naturalizada, 

desvelando o efeito de ocultação próprio dos processos de dominação simbólica.  

Estando, portanto, no jogo escolar (para ele algo natural e fora de qualquer discussão), 

este jovem agente submete-se às forças e às leis de concorrência inerentes ao campo e ali 

procura desenvolver as melhores estratégias (linhas de ação), se não para vencê-lo, para sair 

dele com algum lucro. O percurso transcorrido, entretanto, não é guiado por uma razão 

consciente e tampouco deixa de produzir certo grau de desconforto. A exemplo dos jovens de 

classes mais baixas que, não detendo os capitais necessários para perceber as ocasiões 

potenciais oferecidas pelo jogo, são alijados dele e resignam-se a um futuro provável, estes 
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jovens de elite também apresentam uma espécie de resignação à inadaptação (embora de outra 

ordem) que leva a aceitação de sanções negativas.  

É o caso, por exemplo, de M que se resigna diante do fato de não reunir as condições 

necessárias para prestar o vestibular no ITA, manifestando uma clara modéstia nas ambições 

escolares. Não é um desinvestimento no sentido econômico, mas o é, certamente, no sentido 

libidinal e leva o jovem a “voar mais baixo”. 

 

M: Ah… O ITA? Ah... é muito difícil! 

E: Ah, quer dizer que o ITA você já se interditou? 

M: Com certeza! Desde… faz muito tempo já isso. ITA, não ITA é muito difícil. Esse ano foi 

que eu tive a… certeza. De ver questão do ITA e... começar a ler e não entender nada, já, não, 

deve ser muito difícil. Todo professor que fala do ITA é… mais difícil de tudo. 

 

A “consciência” que M apresenta sobre sua real condição de aluno não é suficiente, 

entretanto, para modificar suas estratégias no jogo.   

 

E: Mas você acha que se você tivesse tido outra postura de estudante, você conseguiria? 

M: Com certeza. 

E: Então está associado… 

M: É, a postura em aula também. 

E: O jeito que você levou a escola. 

M: É. 

E: Ham… Você se arrepende? 

M: Um pouco. (Risos) 

M: Hoje eu tenho a consciência de que se eu fizesse de novo, ia ser bem melhor. Mas como 

não dá pra voltar, já tamo aqui... 

 

E isso se dá, primeiro pelo desajuste objetivo entre seu sistema de valores – e, 

portanto, seus esquemas de apreciação, percepção e ação – e o sistema de valores exigido pela 

escola. Segundo, porque, tendo a chance de contar com estratégias compensatórias, como 

cursar uma universidade privada, pode se permitir arriscar, já que a segurança proporcionada 

por uma série de “redes de proteção” está na origem de todas as audácias (Bourdieu, 2008d, p. 

95).  
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E: Então vai adaptando o sonho, né? Então Anhembi Morumbi é uma possibilidade? 

M: É. 

 

Dentre elas, inclusive, negar-se a continuar os negócios da família: 

 

E: ... só você que não vai pra essa empresa?! 

M: Ainda bem, né? (Risos) 

E: Você não tem vontade? 

M: Não, nenhuma. 

 

Mas audácia maior se percebe na maneira (oposta a M) como R lida com esta mesma 

situação. O jovem, apesar da irrealidade das condições objetivas, a despeito de sua falta de 

instrumentos para alcançar o ingresso nas universidades públicas, expressa o desejo verbal de 

fazê-lo, negando-se a resignar-se à realização do provável.  

 

E: Tem vontade de fazer faculdade fora de Santos? 

R: Tenho! São Paulo. 

E: São Paulo? 

R: Aham. 

E: Vai tentar pública? 

R: Vou, aham. Sempre quis tentar entrar em USP, Unicamp. (pausa) Em Direito, esses 

lugares, sempre quis… 

 

São expressões distintas que revelam, entretanto, as mesmas estruturas. Ambos os 

jovens sabem que na definição tácita do diploma está inscrito que ele garante realmente a 

posse de uma cultura geral, tanto mais ampla e extensa, quanto mais prestigioso for esse 

documento. E, inversamente, sabem também que é impossível exigir qualquer garantia real 

sobre o que o diploma garante formalmente, mas ainda assim almejam possuí-lo (mesmo 

pretendendo seguir carreiras que não dependem da titulação no ensino superior):  

 

R: Aham, que é do meu pai também que sempre vendeu as coisas muito bem e eu acabei 

pegando isso dele. Aí, eu até queria abrir um negócio, só que queria primeiro fazer, não sei se 
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eu vou... Engenharia ou Advocacia. Eu queria mesmo tentar, depois que eu me estabilizar 

numa dessas, eu iria abrir um negócio. 

E: Você acha importante fazer o curso superior? 

R: Acho. 

E: Por que você acha importante? 

R: Porque você tem, se você fizer um curso superior você tem tipo, não sei explicar, você, se 

você um dia... você precisar, entendeu? 

E: Uhum. 

R: Pra você ter curso superior..., pra você entrar num emprego, mas se você não tem curso 

superior, você acaba não conseguindo nada. 

E: Uhum. Mas também ter não garante, né? 

R: É, não garante, mas ajuda. 

E: Entendi. Melhor ter né?!  

R: É! Melhor ter. 

E: Na dúvida... 

R: Tem! (Risos) 

 

E: Porque pra ser comissário, por exemplo, não precisaria de faculdade... 

M: É, então, se faz um curso. 

E: É um curso? 

M: Isso. 

E: Mas aí… 

M: Mas pra piloto tem faculdade, tem… 

E: Ah… 

M: Mas tem curso também, mas é... faculdade é melhor, né? 

 

 

4.3. As marcas da Família  

 

Algumas situações que emergiram dos depoimentos dos alunos entrevistados e 

também das cenas do cotidiano escolar, apreendidas por meio de observação sistemática, 

fazem refletir um pouco mais detidamente sobre o processo de constituição do ethos familiar 

e, portanto, sobre as estruturas que ele revela e que muito podem revelar sobre ele.  
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 O ethos familiar aqui proclamado não está, evidentemente, solto no espaço, não é 

devedor de si mesmo; ao contrário, ancora-se firmemente nas estruturas sociais em que se 

engendra. A família, como categoria social objetiva (estrutura estruturante) é o fundamento da 

família como categoria social subjetiva (estrutura estruturada), categoria mental que é a base 

de milhares de representações e de ações que contribuem para reproduzir a categoria social 

objetiva (Bourdieu, 2011, p. 128). Sendo, portanto, estruturado e estruturante o ethos familiar 

vai se metamorfoseando de acordo com as rupturas possíveis que se vão operando nas 

relações entre habitus e estruturas. Capturá-lo, pois, no diálogo com a história se faz 

imprescindível. 

 A família, nas últimas décadas, tem sido aclamada como a célula onde germinam 

todos os problemas sociais (desafetos, violência, erotismo, desonestidade, etc.) e, em 

consequência, como a primeira e maior responsável por solucioná-los. Discursos religiosos e 

políticos apelam para a sua urgente reestruturação como diagnóstico preciso de uma doença 

que requer tratamento imediato. “De fato, a família tem um papel determinante na 

manutenção da ordem social, na reprodução, não apenas biológica, mas social, isto é, na 

reprodução da estrutura do espaço social e das relações sociais” (Bourdieu, 2011, p. 131). 

Mas, então, o que é preciso discutir é o que exatamente ela se põe a reproduzir para se 

chegar ao que a produz. O sistema de valores de uma família depende muito do tipo de 

sociedade em que ela se insere, e do tipo de vínculo entre os espaços público e privado que 

esta sociedade propõe. E esta não é uma discussão menor, já que a autonomia da família em 

relação ao espaço público pode trazer o que ela tem de melhor – o espaço da intimidade e da 

privacidade onde se criam as condições para atender às necessidades primárias da criança –, 

mas também o que ela tem de pior – o espaço arbitrário, favorável aos abusos de toda a 

espécie (Kehl, 2008, p. 57, 58). 

Antes de tudo, deve-se considerar no enfrentamento a esta questão, que, em nossas 

sociedades, o Estado assume papel preponderante em todas as formações simbólicas, 

inclusive na instituição dos ritos que fundamentam a família, exercendo permanentemente 

uma ação formadora de disposições duradouras (inscritas no corpo e não na consciência), 

através de todos os constrangimentos e disciplinas corporais e mentais que impõe e inculca, 

de maneira uniforme, ao conjunto dos agentes. E mais, por meio do enquadramento que 

impõe às práticas, o Estado instaura e inculca formas e categorias de percepção e de 

pensamentos comuns, quadros sociais de percepção, formas estatais de classificação que 

assumem a forma de senso comum. A experiência primária do mundo do senso comum é, 
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portanto, uma relação politicamente construída, como as categorias de percepção que a 

tornam possível (Bourdieu, 2011, p. 116).  

Estando a família instituída pelo Estado e amparada em suas ações pelo senso comum 

(responsável por dar consistência e coesão ao tecido social) que ele mesmo produziu, resta 

ainda ao poder estatal constituir a identidade familiar como um dos princípios sociais mais 

poderosos do mundo social e uma das unidades sociais mais reais, transformando-a em uma 

ilusão bem fundamentada. Isso não se faz senão ao preço de mascarar a presença do público 

no privado do espaço doméstico. “Sendo produto de um longo trabalho de construção 

jurídico-política, do qual a família moderna é o resultado, o privado é um negócio público” 

(Bourdieu, 2011, p. 135). Significa dizer que a visão pública, em sua expressão de lei, está 

profundamente envolvida em nossa visão das coisas domésticas e que as nossas condutas 

mais privadas, dependem elas mesmas, de ações públicas.  

A questão do público e do privado permeou a história da família brasileira, sendo 

abordada por Sérgio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil” (apud Kehl 2008), e explica 

muito acerca dos valores éticos que a conduzem ainda hoje. Pautada numa organização rural 

patrimonialista, a família colonial brasileira se organizou em torno dos senhores de engenho 

que conduziam suas terras como verdadeiros feudos governados a revelia das leis que 

formalmente deveriam reger a vida em sociedade. Segundo o historiador, isso explica por que 

as elites brasileiras preferiram a vida nas fazendas, ao contrário das elites europeias que 

privilegiaram a vida nas cidades: no limite de suas terras, poderiam arbitrar sobre o destino de 

escravos, parentes e agregados ao seu bel prazer. O modelo de família patriarcal daí 

decorrente ajuda a compreender também o estilo paternalista de nossos governantes cujas 

atitudes, que improvisavam uma burguesia urbana, não se diferenciavam do patriarcado rural 

e se espalharam pelas outras classes sociais como ideais de conduta. 

 Não resta dúvida de que os valores aí constituídos atravessaram os tempos e se 

expressam ainda hoje no ethos que rege boa parte das famílias brasileiras. Há valores 

familiares, como o famoso “jeitinho” pessoal com que se tenta contornar os limites da lei, que 

prevalecem sobre o espaço coletivo e corrompem o tecido simbólico que deveria sustentar os 

valores a ser transmitidos de pai para filho: 

 

A mãe de classe média que estaciona seu carro em fila dupla para buscar o 
filho na escola está transmitindo, no mesmo gesto amoroso de esperar pela 

criança, uma lição de falta de civilidade, de falta de respeito pelo espaço 

público. Está mostrando aos filhos que os laços familiares se bastam, e que a 
ética interna da família está em oposição à ética que regula a vida pública. 

(Kehl, 2008, p 59) 
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O mesmo se pode notar na coexistência pacífica entre uma moral rigorosa que rege as 

condutas éticas e os julgamentos do jovem K (expressas enfaticamente em suas 

considerações) e a ilegalidade dos negócios da família (jogos de azar). Ou, ainda, na 

falsificação do documento de identidade levada a cabo por M e seus amigos para garantir a 

entrada em casas noturnas vetadas a menores de idade. Essa dupla moral que prospera e se 

propaga como senso comum, agora instituído pela soma dos interesses privativos (“Eu sei que 

não pode, mas no meu caso...”) tende a desamparar a família em sua função primordial de 

educar, pois o sucesso na tarefa dos pais, de transmitir valores a seus filhos, de instituir os 

critérios de bem e mal / certo e errado, depende muito de sua confirmação pelo meio social, 

tem que encontrar respaldo no senso comum (aquele que, pensado na dimensão da 

coletividade, promove uma necessária coesão).  

A noção de civilidade, que esteve em falta na família brasileira desde sua origem, se 

vê ainda mais comprometida, hoje, diante da exacerbação do privado em detrimento do 

público. No estágio avançado do capitalismo de consumo o que se observa é uma progressiva 

retirada do Estado como instância reguladora das práticas e o proporcional avanço do 

Mercado agindo não só como regulador, mas como o novo formulador dos ideais que 

norteiam a vida pública (que nada tem de coletivos).  

Se a hipérbole da dimensão privada das relações sociais foi capaz de proporcionar à 

família burguesa do século XIX o espaço para abusos e atribuições de culpas (tornando-a o 

berço dos neuróticos freudianos que deram origem à fundação da psicanálise), com a ênfase 

deslocada da competência produtiva para a liberdade consumista, ela vem proporcionando à 

família dos séculos XX e, sobretudo do XXI o espaço estéril dos afetos privados e da 

regressão ao infantil; espaço esse garantido pela produção de um adulto tipificado. O adulto 

burguês, composto por gestos estudados, impulsos contidos, conversa e trajes convencionais, 

que se via e se apresentava diante dos outros como o homem respeitável, eficiente e confiável 

com boas chances de sucesso profissional, cede lugar a outro tipo de “adulto”, mais voltado 

ao prazer do que ao dever, mais livre na expressão de seus impulsos e desejos, mais 

descontraído e mais infantil, talvez (Kehl, 2008, p. 35 - 36).  

Uma cultura que mima o cidadão/consumidor produz narcisistas infantilizados e 

enfrenta a carência objetiva de “adultos” (ou o que se queira como tal) que ocupem a vaga de 

autoridade/pai/Lei (simbólica) para ensinar às crianças as regras de convívio humano e refrear 

suas pulsões primárias. Para todos os lados que se olhe é possível enxergar situações que 

expressam o relaxamento da autoridade que advém da nova ordem (no duplo sentido).  
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A presença de uma moral dúbia, ou dupla moral, que se observa nas ações das famílias 

que opõem a lei interna do espaço privado/doméstico à lei que rege o espaço público, 

enfraquecendo a figura de autoridade (no caso, não diretamente a dos pais, mas a dos 

educadores da escola), pode explicar, também, estas duas situações apreendidas no cotidiano 

da escola pesquisada e organizadas, aqui, em forma de cenas: 

 

Cena 1 

O colégio recebe o telefonema de um vizinho alertando sobre um aluno que se encontra em 

frente à sua casa consumindo maconha. O aluno é abordado por um funcionário e trazido para 

o colégio, onde conversa com a Orientadora Educacional e admite que faz uso da droga há 

algum tempo. Após longo período de interação, Orientadora e aluno chegam à conclusão de 

que tal prática abusiva tem interferido negativamente nos estudos e projetos de vida do jovem. 

A Orientadora conscientiza, então, o aluno sobre a responsabilidade legal, para além da 

educativa, inerente ao exercício de sua função dentro da escola e combina com ele a vinda de 

seu responsável a fim de que fosse informado sobre os fatos e chamado também à 

responsabilidade. No dia seguinte o pai comparece e, após todo um preparo por parte da 

Orientadora, o jovem é instigado a revelar a situação, expondo fatos e sentimentos. Após 

ouvir atentamente ao filho e às ponderações da Orientadora, o pai dirige-se ao filho e indaga: 

“Mas nós não combinamos que usaríamos apenas lá em casa?”. 

 

Cena 2 

Um aluno de 15 anos é observado chegando à escola dirigindo um automóvel por três manhãs 

seguidas. A Direção solicita a presença do responsável, certa de que o jovem, ao infringir a 

lei, estaria também burlando as regras da família se apropriando indevidamente do veículo e 

que esta deveria ser informada da atitude do jovem o quanto antes. O pai comparece à sala da 

Diretora, juntamente com o filho, e quando alertado sobre a realidade dos fatos, declara: “A 

senhora nada tem a ver com a educação do meu filho. Da escola a senhora cuida, da minha 

família cuido eu”. Reforçada pela Diretora a questão legal, o pai profere: “Na minha casa eu 

faço as leis. A senhora tem alguma questão pedagógica ou disciplinar a respeito do meu filho 

que justifique me trazer até aqui? Do contrário, até mais ver.”.  

 

As cenas falam por si e expressam a confusão entre o público e o privado e a 

derrocada da lei que desampara o cidadão esgarçando o tecido social. Mas convocam, 

também, a pensar um pouco mais a respeito do lugar do adolescente nesse contexto histórico-

social. Diante da desmoralização dos ideais coletivos e do hiperinvestimento no prazer que 

levam os novos “adultos” a quererem para si e requererem dos filhos um ininterrupto 



262 
 

espetáculo individual de felicidade, com o que, exatamente, o adolescente vai se confrontar 

para transgredir e se autoafirmar?  

A pergunta faz mais sentido se pensarmos no século XX, quando a adolescência era o 

período propício à emergência do conflito entre o sujeito em formação e a lei: “adolescentes 

rebeldes, adolescentes delinquentes, adolescentes problema, ou simplesmente contestadores 

da moral vigente, foram os protagonistas dos conflitos geracionais das décadas pós-guerra, no 

mundo ocidental” (Kehl, 2008, p. 40). A criança bem educada, ou seja, levada pela referência 

paterna a temer e a respeitar as regras de convívio humano, ao entrar na adolescência (essa 

“fase” inventada socialmente), questionaria o prestígio dos pais e educadores em função da 

comparação com as novas referências exogâmicas e retomaria parte de sua rebeldia primitiva.  

Como percorrer este trajeto quando, no momento atual, os próprios pais/referências, a 

exemplo das situações narradas, “transgridem oficialmente”? Se o Estado veio descartando 

durante décadas sua responsabilidade em relação aos direitos elementares do cidadão, 

permitindo a degradação do espaço público, e se o individualismo de mercado não tem sido 

capaz de sustentar uma ética coletiva para os novos tempos, cabe questionar: em nome de que 

valores, de que ideais coletivos se pode exigir das crianças e adolescentes que renunciem às 

exigências de satisfação imediata de desejos e necessidades? “Se o consumo é o bem maior, 

em nome de que outro valor se pede aos jovens que renunciem à plena satisfação pulsional?” 

(Kehl, 2008, p. 23). 

Na metamorfose operada a partir do período pós-guerra, não só se enfraquece a 

oposição entre espaços públicos e privados como também perde força a ideia de que valeria a 

pena reprimir os próprios desejos em nome de algo transcendental. Inaugurada, então a “era 

da autenticidade”, cada um se encarrega de realizar sua própria humanidade, de encontrar-se a 

si próprio (o imperativo da autoestima), viver a partir de si mesmo, em contraposição a 

render-se ao conformismo de um modelo imposto (Sibília, 2011, p. 57 - 58). O que se 

observa, entretanto, é que o modelo está bem posto (revelando outro tipo de coerção e 

controle) e é o modelo da eterna juventude. O século XXI cultua um ser eternamente jovem. E 

essa talvez seja uma das chaves explicativas para situações como as que se seguem, mais uma 

vez cenas flagradas a partir do cotidiano escolar: 
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Cena 3 

Na Sala de Professores a professora de Saúde e Sexualidade relata um episódio vivenciado na 

semana anterior. Ela teria descido as escadarias do prédio e se defrontado com uma aluna que 

trajava um short extremamente curto. Em tom bastante informal, descontraído, instou a aluna 

e os demais colegas que estavam por perto a repensarem tal escolha, dizendo: “Mas assim não 

sobra nada pra descobrir depois! Sério, esse short não dá, meu!”. Já próxima ao portão de 

saída, quando se virou, a professora percebeu a presença da mãe da aluna que, para seu 

espanto, trajava um short ainda mais curto que o da filha. A professora relata ter ficado 

duplamente desconcertada; primeiro por ter se deparado com a realidade de que o referencial 

para a vestimenta da aluna era sua própria mãe, segundo por ter, indiretamente, repreendido 

aquela que supostamente, deveria ser o adulto da relação. A segunda preocupação esvaiu-se 

assim que a professora verificou que a mãe encontrava-se totalmente absorta, falando ao 

celular e que, portanto, não registrara a “bronca”. 

 

Cena 4 

Festa de Formatura do 3º ano do Ensino Médio numa boate da cidade. A mãe de uma das 

alunas presenteia os formandos com a presença da bateria de uma conhecida escola de samba 

da cidade. A filha, adoentada, apresentando um quadro de febre alta, é levada a ausentar-se da 

festa. A mãe permanece, faz uso do microfone da banda que anima o baile para dirigir-se aos 

formandos, anuncia o presente, ou seja, a bateria, e participa da performance das dançarinas 

da escola de samba. Depois disso, por volta das três horas da madrugada, ao dançar, descalça 

e com um micro vestido, junto aos formandos, no meio do salão, pula sobre um dos amigos da 

filha e, em posição de montaria (ao contrário), protagoniza um espetáculo que, visivelmente, 

constrange os jovens que a cercam.  

 

 Como afirma Maria Rita Kehl, se cada época elege um período de vida para 

simbolizar seus ideais de perfeição, nada contra os avanços tecnológicos, o poder da cultura e 

do dinheiro, da mídia, enfim, congelarem algumas gerações em estado de juventude perpétua. 

Mas importa pensar sobre os efeitos disso que ela chama de “teenagização” da cultura 

ocidental, e que se expressa claramente nas situações relatadas acima.  

O mais problemático dos efeitos é, sem dúvida, a desvalorização da experiência. É que 

ao lutar bravamente contra a inércia que a passagem do tempo imprime no corpo, o “adulto” 

reluta também em viver a consolidação de um certo perfil existencial mais definido, inevitável 

para quem já viveu 40 ou 50 anos. E ao fazer isso, ao se espelhar em ideais teen, se sente 

desconfortável ante a responsabilidade de tirar suas conclusões sobre a vida e passá-las aos 

filhos. Deixa, assim, de ocupar um importante espaço de referência, já que nessa lógica, 



264 
 

“ninguém quer estar ‘do lado de lá’, o lado careta, do conflito de gerações” (Kehl, 2008, p. 

11). 

A liberdade de estar ao lado dos filhos fazendo tudo o que eles fazem, vestindo-se 

como eles, agindo como eles, ouvindo suas músicas, frequentando suas festas e, muitas vezes, 

posicionando-se do lado das transgressões, cobra uma alto preço: o adolescente se vê 

desamparado, num mundo em que as regras são feitas por eles e para eles. 

 

Não que os “pais de antigamente” soubessem como os filhos deveriam 

enfrentar a vida, mas pensavam que sabiam, e isso era suficiente para 
delinear um horizonte, constituir um código de referência – ainda que fosse 

para ser desobedecido. Quando pais dizem: “Sei lá, cara, faz o que você 

estiver a fim”, a rede de proteção imaginária constituída pelo o Outro que 

sabe se desfaz, e a própria experiência perde a significação. (Kehl, 2008, p. 
12) 

  

 Isso porque mesmo que a experiência pretenda ser puramente individual, ela só existe 

verdadeiramente, aos olhos do indivíduo, na medida em que é reconhecida por outros e 

eventualmente partilhada e confirmada por outros. O papel imanente das normas confere à 

experiência uma importante dimensão crítica, porque o indivíduo não pode ajuizar acerca de 

sua experiência senão em relação a outros e aos debates normativos surgidos na situação 

(Dubet, 1994, p. 104, 106). 

A desvalorização da experiência – de uma experiência que, assim como a memória, 

produz consistência subjetiva – esvazia, pois, o sentido da vida. E mais: quando o adolescente 

ou o jovem realiza com afinco a máxima da sociedade do consumo estampada no slogan “no 

limits” – levando ao extremo a pulsão agressiva e o desejo de morte que faz a fronteira com o 

imperativo do mais gozar –, matando por um motivo fútil, por exemplo, a sociedade se 

aterroriza e se volta para a própria família, apelando a uma revisão de seus valores, como se 

ela não se inserisse, não estivesse entranhada numa lógica que é ao mesmo tempo imanente e 

transcendente a ela.  

Se, nesse ponto, retornarmos a reflexões já empreendidas neste capítulo, e 

acrescentarmos aos efeitos nocivos da falta de adultos-referência o impacto das novas 

tecnologias e da cultura midiática que, por sua maneira de operar, saturam o aparato sensorial 

e entopem as brechas capazes de catalisar a experiência, teremos uma visão mais completa do 

contexto no qual se inscrevem esses jovens habitus.  

 Inúmeros outros aspectos poderiam ser aqui abordados por sua importância na 

configuração das relações que estruturam os habitus, como a questão da violência, por 
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exemplo, ou da sexualidade – que se expressa nos corpos erotizados em cuja exibição no 

mercado da imagem se revela a dimensão superegóica da cultura do narcisismo – presente em 

cenas do cotidiano como esta:  

 

Cena 5 

Na sala dos professores o professor de Sociologia comenta de seu constrangimento ao notar, 

no meio de uma aula expositiva, que uma aluna trajando minissaia, não só estava sentada com 

as pernas abertas, e de frente para ele (fato corriqueiro segundo o relato de todos os demais 

professores), como também se encontrava sem roupas íntimas. Chamada à compostura pelo 

professor, a aluna exclamara: “Ai, me esqueci!”. 

 

Mas os dados e análises trazidas até o momento parecem bastar para delinear o 

passado, o presente e o futuro que se apresentam para e no jovem pertencente às camadas 

privilegiadas. 

 É importante ressaltar, ao término dessa digressão sobre a família forjada socialmente 

nos dois últimos séculos, que não se pretendeu opor dois ou mais tipos de moral e tampouco 

colocar o ethos familiar dos jovens interessados e desinteressados em acordo pleno com 

qualquer um desses tipos. Até porque os próprios dados desmentiriam tal intento, já que os 

diferentes traços detectados atravessaram igualmente os dois grupos de agentes pesquisados. 

Poder-se-ia talvez arriscar alguma diferença entre o “hibridismo moral” (se assim se pode 

chamar) de K, o aluno mais votado como interessado pelos professores, e as atitudes burlescas 

de M: a ética familiar do primeiro se assemelharia mais à do período colonial no qual a lei 

interna ao espaço doméstico se antagoniza à do espaço público; ao passo que a do segundo 

remeteria mais ao imperativo do “não limite” que rege a moral contemporânea. Mas seria de 

fato um risco e talvez até pouco científico. 

Também não se pretendeu estabelecer uma relação direta ou qualquer tipo de 

associação entre o investimento libidinal de um agente social na aquisição de conhecimento e 

cultura e a posse ou não de certa moralidade. Ao contrário, como se pôde registrar numa 

ocorrência com um aluno indicado pelos professores como interessado (mas não selecionado 

entre os quatro finalistas), a disposição cognitiva, e até mesmo a ascética e a estética, que um 

agente possa carregar em forma de habitus em nada garante que ele conduza suas 

ações/jogadas de forma ética: o referido aluno vendeu assentos próximos ao seu na sala de 

aula, nos dias de prova, para que pudesse fornecer “cola” dos conteúdos aos colegas.  
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A única relação possível de se estabelecer na abordagem do tema, ou a única aqui 

almejada, refere-se aos efeitos que as estruturas que se edificam a partir da nova ordem social 

podem exercer sobre o ethos familiar e de classe e que venham a interferir na crença da 

família e dos jovens agentes na escola, e na importância que eles imputem à aquisição de 

conhecimento e cultura, como ideais a serem alcançados, como valores humanos a serem 

perseguidos. A atitude da família a respeito da escola é o que exerce maior influência na 

orientação do aluno e as expectativas e investimentos embutidos nesta atitude estão atrelados 

a um sistema de valores, que por sua vez é afetado pelas condições em que é gerado. 

Não restam dúvidas de que os apelos da sociedade de consumo atuam como forças de 

atração espalhadas nos mais diversos campos que compõem o espaço social e demandam 

novas formas de pensar e de agir. No campo familiar essas forças atuam no sentido de 

direcionar a libido para a realização de prazeres individualistas e imediatistas (em acordo com 

as leis de mercado), antagônicos ao esforço demandado pela aquisição de conhecimento, 

enfraquecendo a crença na escola e a formação de disposições cognitivas. Mas se os habitus 

carregam consigo as marcas sucessivas que cada instituição lhes imprimiu, como atuam tais 

forças em sua relação com o campo escolar? 

Cada campo atua conforme as forças de sua lógica interna e produz a sua própria 

illusio demandando dos agentes que partilham do mesmo jogo, pela força da atração, certas 

habilidades e aptidões. Tomar a instituição escolar em sua historicidade permite, não somente 

desnaturalizá-la, mas também apreendê-la como um possível dentre inúmeros outros possíveis 

que poderiam ter sido percorridos no trajeto em que se instituiu e estabilizou o campo 

educacional.  Possibilita, ainda, compreender o que lhe cabe hoje no quadro do (des)interesse 

aqui estudado. 

 

 

4.4. As marcas da Escola 

 

 A invenção do regime escolar é datada, e obedeceu a um conjunto de demandas 

específicas do projeto histórico da modernidade. Iniciativas anteriores existiram, mas não 

equivalem ao que hoje denominamos escola. A estratégia ousada de separar as crianças da 

sociedade dos adultos e, num espaço confinado, formatá-las de acordo com os magnos ideais 

de igualdade, fraternidade e democracia, educando o cidadão, é específica da era moderna. 

Foi, portanto, uma invenção histórico-social, assim como os ideias de criança, infância, filho e 

aluno.  
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Os brotos mais precoces da necessidade de formar cidadãos de bem, sensatos pais ou 

mães de família e, até, corajosos soldados que se sacrificariam pela pátria, surgiram em 

meados do século XVII e, não à toa, foi por essa ocasião que surgiram as primeiras escolas de 

aprendizagem nos países europeus. Fruto do avanço do método científico e da estreita relação 

desse movimento com a Reforma Protestante, fertilizando o solo para que pudesse germinar o 

“espírito do capitalismo”, os sistemas nacionais de educação foram instituídos como 

ferramenta preciosa para consumar os objetivos de lavrar a alma dos fiéis e temperar o caráter 

dos cidadãos (Sibília, 2011, p. 31 - 32).  

Mas a substituição do trabalho pela educação escolar como ocupação principal das 

crianças só veio a se consolidar efetivamente no final do século XIX e início do XX e pautou-

se, sobretudo, na disciplina e na instrução para levar a cabo tais ideais. Quase dois séculos 

após o pronunciamento de João Amós Comenius (considerado o pai da educação moderna) 

que em sua Didática Magna, em meados do século XVII, imputou à família a missão de 

educar no âmbito particular e à escola a mesma função em âmbito coletivo, mais amplo e 

público (“mas sempre encerrado entre quatro paredes”), Immanuel Kant (autor da obra que 

constituiu um dos pilares da modernidade) sedimentou, no início do século XIX, as bases do 

que seria o objetivo prioritário da educação: “dominar a barbárie” (Sibília, 2011, p. 18, 32).  

 Assim se configurou a função básica da instituição escolar em seus primórdios: em 

primeiro lugar humanizar, disciplinar e modernizar o animal da nossa espécie, iniciando a 

evolução capaz de convertê-lo num bom cidadão; em segundo lugar, desenvolver neles 

determinadas habilidades, como ler e escrever, ou aprender outras destrezas mais específicas. 

Em suma, primeiro civilizar e depois instruir (Sibília, 2011, p. 18). 

Se, a essa altura, for possível fazer uma suave curva e retornar às ideias de Jackson 

(1996) discutidas no primeiro capítulo desta tese, ficará evidente que aquilo a que ele 

denomina currículo oculto – toda a iniciativa que se oculta por trás do currículo oficial do 

ensino e que é capaz de conformar o aluno em padrões homogêneos de comportamento – é 

exatamente a expressão da “ordem” imposta, já em seus pilares inaugurais, pela educação 

moderna. Dito de outro modo, o objetivo primordial da educação escolar (compreendida em 

sua origem moderna) é domar a natureza rebelde da criança – lançando mão, para tanto, de 

rigorosos mecanismos de hierarquização, classificação e controle – e o intuito secundário é o 

trabalho com o conhecimento. Pode-se afirmar, portanto, que historicamente, ela vem 

cumprindo sua missão à perfeição. E se, num recorte sociológico, se pensar que a origem 

burguesa da escola imprimiu a marca política da garantia da produção e da reprodução dos 
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soberanos, diante dos números que comprovam a exclusão histórica das classes populares 

desse veículo de êxito social, será possível notar mais uma faceta de seu sucesso.  

Voltando ao ponto anterior à curva, seria preciso continuar a incursão histórica para 

apreender, de forma menos apressada, as relações de força que comandam, hoje, o campo 

educacional, particularmente no Brasil. Conviria considerar, por exemplo, que apesar da 

marca protestante que chancelou o projeto moderno em suas origens, as sacudidelas 

provocadas pelo cisma cristão também se fizeram sentir nos países católicos; considerar, 

portanto, que nossa educação escolar é devedora das sementes missionárias, sobretudo, 

jesuíticas e que, nesse sentido, a elite iluminista secularizou as ferramentas educativas 

fundadas pelos reformadores religiosos; e considerar, por fim, que ela é tributária, também, da 

forma como nossos índios se afirmaram incompatíveis com a maquinaria escolar.  

Mas para as singelas reflexões aqui empreendidas, basta reter, dessa rápida síntese da 

genealogia escolar, a ideia de que a cruzada modernizadora que fincou suas raízes na 

instituição escolar foi marcada pela oposição binária entre civilização e barbárie implantando 

um modelo que mesclava puritanismo e esclarecimento. Todo o conjunto de práticas que se 

sedimentam na escola nos séculos que se seguem, desde os ritos de provas e exames até a 

disciplina que se instala visceralmente no âmago dos procedimentos educativos, vai se render 

à vigilância hierárquica e à sanção normalizadora como formas precípuas de exercer poder 

sobre os corpos. 

A disciplina, tão cara ao modelo moderno, encontrará, também, uma forma de se 

exprimir no campo do saber. Os conteúdos de ensino que compõem o currículo escolar e 

possibilitam o cumprimento da segunda razão existencial da escola moderna (o 

esclarecimento), assumem, não fortuitamente, a forma de disciplinas escolares, após a 

Primeira Guerra Mundial.  

 
No seu uso escolar, o termo “disciplina” e a expressão “disciplina escolar” 
não designam, até o fim do século XIX, mais do que a vigilância dos 

estabelecimentos, a repressão das condutas prejudiciais à boa ordem e aquela 

parte da educação dos alunos que contribui para isso. (Chervel, 1990, p 178) 

 

 Segundo Chervel, a aparição do termo com o novo sentido, nos primeiros decênios do 

século XX, veio não somente da necessidade de preencher uma lacuna lexicológica, mas, 

sobretudo, expressar uma larga corrente de pensamento pedagógico que começara a se 

manifestar em meados do século XIX em estreita relação com as novas finalidades 

pretendidas para o ensino secundário e para o ensino primário: disciplinar a inteligência. 

Propaga-se primeiro como um sinônimo de ginástica intelectual, indispensável ao homem 
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cultivado (justificando, por exemplo, a presença do latim no currículo, o qual substituiria a 

cultura clássica propriamente dita); depois a ideia de disciplinar aparece como uma 

alternativa ao intento de inculcar, levado a efeito pela educação escolar de então, e também 

como um exercício intelectual, entendido como o desenvolvimento do julgamento, da razão, 

da faculdade de combinação e invenção. Sua chegada tardia ao ensino secundário deve-se ao 

fato da não aceitação da educação matemática e científica como verdadeira formação do 

espírito, status reservado às humanidades clássicas; é somente quando a sociedade permite 

contrapor à disciplina literária uma disciplina científica, que se faz sentir a necessidade de um 

termo genérico. Logo após a Primeira Guerra, então, o termo “disciplina” torna-se uma 

rubrica que classifica as matérias de ensino, fora de qualquer referência às exigências da 

formação do espírito (Chervel, 1990, p. 179 - 180). 

O linguista francês André Chervel debruça-se sobre um campo da História da 

Educação relativamente recente que é a História das Disciplinas Escolares. Ao lado dele 

podem-se citar ao menos outras três grandes abordagens historiográficas que constituem o 

campo e auxiliam a compreender como as disciplinas escolares contribuem para a realização 

do processo de escolarização nos diferentes tempos históricos e lugares nos quais são 

apreendidas e estudadas: a corrente anglo-saxônica, representada por Ivor Goodson, a corrente 

espanhola, cujo expoente é Antonio Viñao e a corrente latino-americana identificada, 

sobretudo, a partir dos estudos de Inês Dussel.  

 As contribuições desses historiadores residem, primordialmente, no caráter de 

desnaturalização com o qual convidam a encarar as disciplinas escolares, reconhecendo-as 

como verdadeiros sinais das tensões que se operam entre escola e sociedade que se veem 

refletidas em suas mudanças e permanências no currículo escolar. Não foi possível, no âmbito 

deste estudo, deter-se em cada um dos achados deste importante campo, mas foi fundamental 

reter alguns de seus aspectos, já que o tema central versa sobre o (des)interesse do aluno pelo 

conhecimento escolar. Também porque se entende que, por se tratar de ensino médio, a parte 

do currículo escolar materializada nas disciplinas escolares exerce enorme força de atração e 

repulsão no jogo escolar, definindo muitas das ações. 

De partida, é importante considerar que, para além dos questionamentos acerca de sua 

gênese – se são estritamente ligadas às ciências de referência ou criadas pela própria escola –, 

as disciplinas escolares: (1) respondem sempre a interesses, expressando finalidades do ensino 

(são estruturadas, portanto); (2) sendo também criações espontâneas e originais do sistema 

escolar, são estruturantes de uma cultura que penetra na sociedade; (3) expressam um saber 

ensinado e não um saber erudito; (4) têm, portanto, como parte constitutiva a prática 
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pedagógica, responsável por meio de métodos específicos pela simplificação dos 

conhecimentos; (5) são ajustáveis pelas coerções impostas pela recepção dos alunos (significa 

dizer que a transformação do público escolar obriga a disciplina a se adaptar); (6) têm, no 

exercício, sua contrapartida quase indispensável, já que ao operar uma mudança momentânea 

de papéis entre professor e aluno, viabiliza o diálogo de gerações que se opera dentro da 

escola. Mas há, no mínimo, outros quatro aspectos que a História das Disciplinas Escolares 

destaca que parecem ser fundamentais para explicar muitas das manifestações dos jovens 

entrevistados quando de suas análises sobre o currículo e o ensino, já explicitadas no capítulo 

anterior.  

O primeiro deles, que passa a merecer especial atenção, refere-se a uma propriedade 

que afeta a arquitetura das disciplinas escolares e que Chervel (1990) chama de natureza 

docimológica (estudo científico dos exames e dos concursos) das provas que se realizam na 

escola. Trata-se da constatação de que há uma certa especialização dos exercícios escolares 

em exercícios de controle devido à demanda avaliativa que se impõe no sistema de ensino. A 

decorrência do peso que as provas de exames internos e externos (no caso, ENEM e 

vestibulares) exerce sobre o desenrolar da classe e, portanto, sobre o desenvolvimento da 

disciplina, é a implantação de conteúdos que nem sempre residem em seu valor de 

aprendizagem, mas respondem tão somente às exigências de controle. Essa verdadeira 

solidariedade que se instaura entre prática disciplinar e preparação para exames disfarça muito 

frequentemente mutações mais profundas e revela, ainda, que, “a menos que se escape de 

qualquer avaliação, todo ensino, por natureza, qualitativo, deve resgatar em seu aparelho 

didático zonas quantitativas ou quantificáveis que possam fornecer escalas de medida” 

(Chervel, 1990, p. 207).  

A manifestação desse fenômeno permeia as falas dos alunos pesquisados, que por 

várias vezes justificam a continuidade de seu investimento na relação com o conhecimento 

escolar apesar de sua inocuidade, pela necessidade de contarem com ele no enfrentamento aos 

exames vestibulares. A expressão “tem que dar” cunhada nos depoimentos, referindo-se ao 

árduo papel do professor e da escola, revela essa peculiaridade da composição das disciplinas 

escolares, intimamente ligada à avaliação, que se constitui num dos mais importantes fatores 

de insatisfação entre os jovens alunos.  

O segundo aspecto a ser destacado se assenta numa propriedade das disciplinas 

escolares, compreendida agora em sua gênese histórica, de evocarem sempre seu sentido mais 

forte, qual seja o de disciplinar. Essa forma de tratar o saber, esse modus operandi 

tipicamente escolar que leva muitas vezes ao exercício intelectual pelo puro exercício – que, 
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ao final e ao cabo, quer mesmo é domar o espírito e moldar o intelecto, implantando um ponto 

de vista escolástico e desenvolvendo a disposição escolástica –, traz em seu bojo, e via de 

regra de uma só vez, tanto as maiores alegrias quanto os maiores dissabores.  Explica-se: ao 

mesmo tempo em que tal sistema fornece uma economia de esforços, no sentido de 

automatizar o percurso que leva à aquisição do conhecimento, ele incorre no risco de 

desconectar-se por completo da cultura de que deveria se servir e que lhe caberia partilhar. 

Aos alunos resta mais um fator de desestímulo pela falta de sentido, já que acabam não 

identificando a cultura visada em meio às minúcias desconexas que compõem os conteúdos e 

se perdendo no emaranhado dos infinitos exercícios da ótica, da gramática ou das infindáveis 

quinquilharias que se juntam à Biologia, por exemplo. Ao fazer par com o verbo disciplinar e 

diante das forças que se contrapõem na definição de suas finalidades, a disciplina escolar 

tende a se despregar da cultura erudita (saber acumulado e cumulativo) e a relegar à ginástica 

intelectual a função de formar o homem cultivado. 

O exercício é feito para ser esquecido, mas será que tem surtido o efeito desejado no 

tempo desejado? Ou, no limite patológico do uso normal de qualquer método de pensamento, 

o que essa espécie de formalismo vem produzindo não seria apenas um efeito de adestramento 

efêmero? Os automatismos verbais, segundo Bourdieu (2009, p. 209), e os hábitos de 

pensamento têm por função sustentar o pensamento, mas também podem, nos momentos de 

“baixa tensão” intelectual, dispensar de pensar: “Embora devam auxiliar a dominar o real com 

poucos gastos, podem também encorajar aos que a eles recorrem para fazer economia da 

referência ao real”. 

O terceiro aspecto relevante é um desdobramento dos dois anteriores. É que o 

enfrentamento sistemático de exercícios que visam o controle e a classificação, e de 

conteúdos sem sentido provenientes do “saber ensinado” pode trazer como efeito perverso, 

além da imponderabilidade daquilo que realmente foi aprendido, um desgosto profundo e 

definitivo dos alunos por algumas matérias. Isso fica muito evidente nas entrevistas, sendo 

que a figura dos professores é constantemente evocada como uma possibilidade de redução ou 

de ampliação – conforme a maneira com que tratam os conteúdos – desse desgosto, que em 

alguns casos passa de uma simples aversão e beira o ódio, como a relação da aluna C com a 

Física.  

O professor e o grupo de pares são peças essenciais do dispositivo disciplinar, já que 

ambos regulam a dosagem dos conteúdos, sendo que “o trabalho – no sentido forte – do 

mestre é o da tensão de um corpo a corpo com o grupo” (Chervel, 1990, p. 195).  Esse aspecto 

fica bastante evidenciado quando os alunos entrevistados relatam suas experiências de 
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participação em forma de incremento às aulas, ou nas dificuldades no cumprimento do 

programa das disciplinas, impostas pelo comportamento adverso do grupo de pares. É 

expresso também quando o jovem K reconhece um papel ativo da escola Delta na decisão de 

imprimir um ritmo mais lento no desenvolvimento dos conteúdos curriculares, 

comparativamente às outras escolas de ensino médio da região, ajustando a sua distribuição 

ao longo dos três anos. São elementos que incidem fortemente sobre a própria composição das 

disciplinas escolares, revelando certo grau de autonomia, mas também a grande dependência, 

no desenvolvimento do ensino e, portanto, nas relações que aí se instauram, de variantes 

significativas. 

O quarto e último aspecto sobre o qual o referido campo de estudos se debruça e que 

requer, aqui, maior atenção, é aquele que revela a presença, ao longo da história, de uma 

preocupação constante em fazer os conhecimentos penetrarem nos alunos, sendo este um dos 

elementos constitutivos do bom funcionamento das disciplinas escolares: “Nada se passaria 

em aula se o aluno não demonstrasse um gosto, uma tendência, disposições para os conteúdos 

e os exercícios que se lhe propõe” (Chervel, 1990, p. 205) e por isso, a motivação e a 

incitação ao estudo constituíram-se práticas constantes na história dos ensinos. Desde as 

iniciativas de emulação dos Jesuítas, passando pela pedagogia moderna dos “centros de 

interesse”, até as mais atuais investidas pedagógicas para estimular o interesse do alunado, 

cada vez mais refinadas com o aporte da psicologia da educação, tal preocupação se fez sentir 

e configurou metas a seguir. O jovem L é preciso ao reivindicar da escola que ela assuma 

definitivamente esse papel, já que, segundo ele, em tempos de informação e conhecimento 

abundantes e de fácil acesso fora da escola, a ela caberia tão somente fomentar a sede da 

busca. Ou, como defendeu Snyders (1988), propor alegrias diferentes da cultura primeira. 

Mas a presença constante de tal preocupação revela, em sua face negativa, uma 

também eterna realidade: no âmbito do ensino escolar sempre houve um desajuste manifesto 

pelos alunos em forma de desinteresse.  Se com essa afirmativa se chega ao ponto desejado, 

não é apenas para admitir que não se trata de novidade a ocorrência do desinteresse, não 

sendo portanto este um fenômeno exclusivo da contemporaneidade. O que se pretende, 

destarte, é chamar a atenção para as semelhanças e as diferenças entre a manifestação 

histórica do desinteresse e aquela apreendida a partir da pesquisa realizada.   

O intento civilizador levado a efeito através dos tempos pelo modelo disciplinar 

imprimiu um formato específico à instituição escolar, produzindo em seu interior não somente 

encontros felizes, mas também relações por demais conflituosas. A rigidez da moral do dever 

que esteve a serviço da edificação de um determinado tipo de homem e de sociedade, 
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catalogando a normalidade e o desvio, conheceu todo tipo de resistência dos “corpos 

selvagens” que buscava domesticar. Não são poucos os casos ao longo da história, 

inspiradores inclusive de ampla produção cinematográfica, de rebeldia perante as regras e 

autoridades escolares. A indisciplina veio se manifestando por todo o trajeto, revestindo-se 

das mais variadas formas e modalidades, mas revelando sempre um descontentamento, um 

desajuste entre demandas opostas. O tipo de desinteresse observado na escola da modernidade 

parece responder ao comportamento opositor do jovem L, por exemplo; sua postura perante 

uma instituição que julga oferecer pouco para o tanto que exige fala a favor de uma 

resistência (ainda que não consciente e ostensiva), e nesse aspecto assemelha-se muito à do 

aluno rebelde da “escola passada”. Mas o desinteresse observado entre os outros três jovens 

apontam em outra direção. 

A insatisfação dos alunos parece começar a ganhar outros contornos quando a escola 

passa a sofrer os efeitos de uma organização social pautada num capitalismo mais dinâmico, 

regido pelo excesso de produção e pelo consumo exacerbado, pelo marketing e pela 

publicidade, “pelos fluxos financeiros em tempo real e pela interconexão em redes globais de 

comunicação” (Sibilia, 2011, p.45). São os mesmos efeitos que pesaram sobre a família, 

porém com as peculiaridades do próprio campo que exerce forças singulares na determinação 

das relações. 

O primeiro substrato desse contexto social que abraça a escola (ou a estrangula?), mas 

que também foi em alguma medida produzido e/ou legitimado por ela, é a descaracterização 

da relação professor-aluno em função, principalmente, do relaxamento da autoridade operado, 

em boa medida, pela retirada do Estado, já comentada. Muito da autoridade do professor 

advinha não só da figura que encarna a Lei, em substituição ao pai e referendado pelo Estado, 

investido, portanto, de uma autoridade legal, mas também de sua competência na relação com 

o saber. E é aqui que a situação se complica bastante, pois, na lógica do Mercado pautada pelo 

“espírito empresarial” e pelo culto à performance, e na era da informação e da difusão, o 

professor vê-se ultrapassado e o seu saber descartado. Da mesma forma que a lei, relativizada 

ao extremo, é só uma opinião para este jovem, o saber emitido pela voz do professor também 

o é.  

Se entre os alunos entrevistados a autoridade do professor, neste duplo sentido, não se 

vê tão deteriorada, é porque a forma de investir nas relações interpessoais e de trabalhar com a 

cultura legítima operada pela escola Delta ameniza as possibilidades de um confronto direto. 

O descontentamento, ou a insatisfação provocada pelos desajustes não se manifesta, portanto, 

em atitudes de extrema ou violenta indisciplina; mas é no desinteresse pela aula e pelo que o 
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professor tem a dizer, traduzidos em posturas de desdém e alheamento, que tal insatisfação 

vai se expressar. Exprime-se também nos inúmeros casos de não aceitação de punições, por 

parte do jovem e da família que se opõem acintosamente à autoridade escolar, sobretudo ao 

professor, como se pode notar na cena abaixo onde se captura uma ocorrência na escola 

pesquisada: 

 

Cena 6 

 

Dois alunos são punidos com suspensão dos jogos quando, no campeonato interclasses de 

futsal, agridem deliberadamente colegas do time oponente. Um deles recebe a suspensão de 

dois jogos pela agressão, o outro fica impedido de jogar por três rodadas porque além da 

agressão física ao colega, ofende verbalmente o professor no momento em que este 

intermediava a situação. O terceiro jogo trata-se da final do campeonato. O pai deste segundo 

aluno, inconformado com a decisão “desigual” do professor na punição proferida aos dois 

amigos, telefona para a Direção, durante a realização da final, e solicita dela providências 

imediatas no sentido de resguardar ao seu filho o  “direito” de participar da atividade. 

Confrontado com os argumentos que se pautaram, sobretudo, no caráter educativo, para além 

do competitivo, da proposta do Interclasses, que visava, inclusive, à integração das turmas 

recém-chegadas à escola; e confrontado, ainda, com o argumento de que o impacto de uma 

desautorização do professor seria mais negativo para a educação do jovem do que a frustração 

da não participação, que afinal era resultante tão somente de suas atitudes, o pai concluiu a 

conversa dizendo que se não fosse atendido em sua solicitação iria ao colégio e o professor 

“teria” que se explicar e se “ver” com ele.  

 

Na verdade, na situação relatada, opera também um outro fator, afeto à noção de 

justiça que sustém a sociedade em questão. Trata-se de uma lei particularizada e inteiramente 

edificada a partir do mérito individual, de um legalismo, ou seja, o uso da letra da lei para fins 

particularistas. Como afirma Dubet (2004), “ao contrário das sociedades aristocráticas que 

priorizavam o nascimento e não o mérito, as sociedades democráticas escolheram 

convictamente o mérito como um princípio essencial de justiça: a escola é justa porque cada 

um pode obter sucesso nela em função de seu trabalho e de suas qualidades” (p 541). Em que 

pese a observação do autor se referir ao êxito escolar e ao consequente êxito social no que 

tange ao desempenho, nota-se aí, a extensão de tal ideologia, que projeta no indivíduo a 

origem e a solução para todos os problemas, fundando um verdadeiro Estado de direitos 

individuais, o que vem repercutindo fortemente nas relações travadas no interior da escola (e 

criando para ela uma nova demanda).  
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É certo que a rebeldia e a indisciplina em suas formas “mais clássicas” ainda se fazem 

sentir nos ambientes escolares da atualidade, e vêm temperadas pela agressividade, pela 

violência engendrada nas variantes que revelam as novas estruturas, aqui e em tantos estudos 

exploradas. Sobretudo nas escolas públicas, pois atendem a uma população sobre a qual esses 

fenômenos sociais se impõem de forma muito mais brutal porque associados às precárias 

condições objetivas de existência. Em escolas privadas que exercem o poder de forma mais 

coercitiva, ou onde há ausência total de uma mediação capaz de refrear os impulsos abusivos, 

a insatisfação do alunado também aparece de forma mais violenta e hostil. Mas, quando se 

neutraliza, a exemplo deste estudo, tais condições, ou seja, quando se retiram essas variáveis, 

o que emerge como expressão do desinteresse é o tédio e a apatia, e ambos revelam novas 

variáveis, inscritas em outra ordem de desajustes. São, em realidade, diferentes facetas do 

desinteresse, do desinvestimento libidinal nas relações escolares. De que forma a instituição 

escolar – importante braço do processo de socialização – vêm agindo e reagindo, 

historicamente, é o que se visa aqui compreender.  

A oposição entre duas morais (do dever e do dever do prazer), que começa a acirrar as 

tensões no âmbito escolar no século XX, muda o foco das preocupações dos pedagogos que 

passam a se empenhar cada vez mais para instrumentalizar a escola no enfrentamento aos 

novos desafios. Primeiro em forma de tentativas, levadas a cabo pela Didática, como a 

introdução de jogos nas salas de aula com o intuito de aliviar a carga do fatigante trabalho 

escolar. “No entanto, esses usos pedagógicos do lúdico pretendiam submetê-lo a objetivos 

mais transcendentes que o mero fato de divertir o alunato: o importante era aprender algo, 

ainda que se procurasse consegui-lo por meio desses recursos inovadores” (Sibilia, 2011, p. 

82). Ou seja, o que se buscava, ainda, era transmitir ou transferir um saber, mas fazê-lo de 

forma mais amena.  

O imperativo da diversão e do entretenimento, basilar do século XXI, é o que vem 

derrubar definitivamente o paradigma da transfusão do conhecimento e operar outras 

transformações didático-pedagógicas para dar conta do aluno entediado que não vê no esforço 

um valor em si mesmo e que, portanto, inverte a velha máxima, empunhando uma nova 

bandeira: primeiro a diversão, depois a obrigação. Mais uma vez a caricatura exagera a 

realidade, mas serve para compreender a entrada nas escolas de todo um aparato tecnológico e 

das mais diversas mídias; medidas certamente necessárias para acompanhar a evolução dos 

tempos, mas também, dado os usos desses recursos, sintomáticas de uma competição, por 

exemplo, com as centenas de educadores virtuais – a exemplo do jovem empresário norte-
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americano Salman Kahn que vendeu mais de três mil vídeos educativos sobre matemática e 

outros temas – que surgiram no cenário escolar disputando o seu poder.  

À demanda por diversão vem se somar a realidade da hiperconexão, que produz, como 

uma reação defensiva ante a avalanche de informações e de contatos, desconcentração. Esse 

efeito – que é também um requisito – do estilo de vida contemporâneo entra em colisão com 

as exigências do dispositivo escolar e aprofunda os desajustes (Sibília, 2011, p. 89). São 

novos habitus entrando na relação com um “velho campo”; isto é, as reestruturações 

sucessivas do campo educacional, sobretudo no âmbito das disciplinas escolares, não 

acompanham o ritmo das novas finalidades requeridas para a educação e das novas 

subjetividades que se submetem a elas. Tampouco os habitus dos agentes são coincidentes: 

não há somente um confronto entre gerações, a dos professores e a dos alunos; há uma 

coexistência, por vezes nada pacífica, de diferentes expressões de valores e condições de 

cultura, submetidas às forças que operam no campo. Em cada momento do tempo, em um 

campo de luta qualquer, os agentes e as instituições em jogo são ao mesmo tempo 

contemporâneos e temporalmente discordantes (Bourdieu, 2013, p. 223).  

Na relação com o conhecimento escolar, as finalidades do ensino médio brasileiro, 

expressas em seu currículo, agregam elementos bastantes dificultadores, conforme se pôde 

observar claramente nos depoimentos dos alunos entrevistados. No Brasil, o ensino superior 

tem efeito estruturante sobre o ensino médio, principalmente nos segmentos que conduzem às 

formações universitárias prestigiosas, como é o caso em análise. As relações que aí se travam 

são, portanto, tributárias em grande medida da maneira como é regulada, no país, a passagem 

de um nível de ensino para outro. Hoje, o formato é o de um ensino médio propedêutico, ou 

seja, um espaço reservado à preparação para a entrada na universidade. Isso se deve à 

importância historicamente atribuída ao diploma universitário nas estratégias reprodutivas das 

camadas médias e superiores no Brasil, o que transforma o vestibular em um importante 

organizador da escolarização oferecida pelas escolas secundárias (Almeida, 2009, p. 42, 43).  

Com um currículo bastante inchado e engessado, portanto; com a retenção de um 

núcleo eminentemente domesticador (que exige uma atenção submissa) na constituição das 

disciplinas escolares que o compõem, e com a tendência imanente, já discutida por Bourdieu 

(2009), de sancionar as desigualdades iniciais diante da cultura por tratar todos os educandos 

como iguais, a escola, no caso a de ensino médio, pouco interfere na formação cultural do 

aluno e, de lambuja, opera a favor da produção ou da manutenção (por ser um nível escolar 

localizado ao final do cursus) do desinteresse, nos termos aqui tratados.  
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O desânimo, pois, que vai se abatendo sobre o aluno durante o processo de 

escolarização e tem sua culminância ao final do cursus, no ensino médio, tem a ver com seu 

habitus (ethos e disposições que traz ou deixa de trazer para a relação com a escola, que em 

parte foram por ela engendradas), mas também com o que o próprio jogo/campo escolar 

apresenta como forças internas e externas (duplo jogo). A oposição entre dever e prazer 

parece comandar esta relação singular entre os jovens habitus e o velho campo escolar, à 

medida que simboliza os ideais políticos, econômicos e sociais que estruturam a sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Ao longo do desenvolvimento deste texto, sínteses parciais e conclusivas foram sendo 

construídas, de forma que o leitor pôde acompanhar, a cada capítulo, o encaminhamento e os 

resultados da pesquisa. Resta, agora, organizá-las de modo a proporcionar uma visão mais 

integral daquilo que se depreendeu dos dados, permitindo a identificação do alcance dos 

objetivos traçados no início deste estudo. 

 O desinteresse do jovem das camadas privilegiadas pelo conhecimento escolar 

revelou-se um problema complexo e, como tal, não comporta, no momento das considerações 

finais, respostas ou conclusões simplistas. Como fenômeno social, requer a consideração de 

aspectos e dimensões inscritas em diferentes ordens, e a assunção de seu caráter 

multifacetado. Parece mais apropriado, portanto, instituir alguns planos conclusivos para 

abarcar a complexidade do estudo efetuado. 

 

A situação de entrevista e os achados iniciais 
 

 Impossível iniciar o relato final da experiência vivenciada no empreendimento desta 

pesquisa sem mencionar, de partida, a alegria e o prazer que significou aproximar-se do 

jovem na situação de entrevista. Foi uma oportunidade ímpar de desconstruir conceitos e 

reestruturar valores; um verdadeiro encontro com uma outra face da realidade, tantas vezes 

obscurecida pelo preconceito adulto que leva a julgamentos tão apressados. Começando pela 

pronta adesão dos oito jovens indicados  – que derrubou de pronto uma expectativa com 

relação aos desinteressados, formada a partir dos relatos dos professores –, passando pela 

humildade com que todos eles se dispuseram a remexer nas memórias mais escondidas, 

chegando à surpresa de ter promovido um poderoso encontro desses jovens consigo próprios, 

ainda que não fosse esse o intuito: tudo fez do momento de entrevista uma experiência 

singular e reveladora. 

 Dos depoimentos, duas confirmações imediatas: trajetórias marcadas pela condição 

social, cultural e econômica privilegiada e uma satisfação enorme com a escola Delta. Mas de 

um olhar mais atento ao produto das “conversas” foram emergindo as singularidades e as 

regularidades que autorizaram a falar, para efeito de pesquisa, em dois grupos distintos.  
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 Antes de revisar, porém, as propriedades distintivas dos dois grupos, é possível 

pontuar, ainda que de forma sintética, os traços comuns aos oito jovens, já que o fato de 

viverem a condição de alunos, de jovens, de estudantes de ensino médio e de pertencerem à 

elite econômica e intelectual da cidade, abre aos agentes várias possibilidades de arranjos de 

disposições podendo resultar não somente em diferenças, mas também em semelhanças nos 

modos de apreciar, de pensar e de agir. Assim, pode-se destacar, a partir da análise dos 

depoimentos, que os oito jovens entrevistados: participam com afinco da ilusão (no sentido da 

ocultação do controle) tecnológica, aderindo fortemente aos novos modelos comunicacionais; 

se encerram em espaços fechados para a realização do lazer (seus quartos, os shoppings, o 

cinema, os restaurantes) em detrimento do uso da praia, da rua ou das praças que, 

simbolicamente, possuem; empreendem suas experiências culturais e educacionais, bem como 

delineiam seus projetos futuros, em conformidade com as características provincianas da 

cidade em que vivem; mobilizam-se em busca de reconhecimento, seja do adulto ou do grupo 

de pares; estabelecem sua principal rede de relações no espaço escolar; demonstram 

insatisfação com a estrutura do ensino médio brasileiro. 

 Já no âmbito das regularidades, que designaram propriedades distintivas constituindo 

um grupo dos interessados e um grupo dos desinteressados, é possível elencar alguns achados 

iniciais que emergiram da maneira com que com alunos se conduziram ou se manifestaram na 

própria situação de entrevista. 

O primeiro deles diz respeito à forma como expressaram suas ideias ao longo da 

entrevista: interessados se mostraram mais aguerridos, empolgados, totalmente mobilizados 

pelo jogo escolar e pela vida de uma maneira geral; desinteressados se posicionaram de forma 

mais lacônica, desenvolvendo suas ideias com pouca paixão, com muitos silêncios na fala 

refletindo a pouca fluência do pensamento. Em suma, a primeira impressão obtida a partir dos 

discursos foi a de que desinteressados parecem “seguir um fluxo” enquanto interessados 

apresentam uma atuação mais marcante, com sentido e direção mais claramente definidos, no 

que tange às experiências culturais e educacionais como um todo. Concluiu-se que estas 

formas distintas de se expressar são um indicativo do processo de especificação da libido 

social, que se traduz no direcionamento e no grau dos investimentos (energia) dos jovens 

agentes nos mais variados campos. 

O segundo achado refere-se à hexis corporal dos jovens entrevistados que, de partida, 

já afirmou uma clara distinção entre interessados e desinteressados. Os primeiros 

apresentaram, no momento de entrevista (e também quando observados em sala de aula), uma 

postura retilínea, gestos controlados, olhar focado, tronco inclinado em direção ao outro em 
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sinal de entrega e atenção. Os segundos se dividiram entre uma postura totalmente relaxada, 

corpo largado sobre a cadeira, pernas esticadas e olhar intimidatório ou uma agitação extrema, 

inquietude das mãos, dos pés e dos olhos; ambas as posturas evidenciando a dificuldade de 

domesticar o corpo dentro do molde escolar, e expressando, portanto, um desajuste entre 

habitus e campo. 

Outra observação extraída das entrelinhas da situação de entrevista que vem completar 

esta primeira síntese conclusiva, foi a imprecisão das informações mais objetivas fornecidas 

pelos jovens. Apenas K e LG souberam precisar a idade dos pais, por exemplo. Em 

contrapartida, nenhum dos dois soube (ou quis, pairou uma dúvida) informar com certeza a 

profissão dos pais. Outros indícios presentes nas falas, como não saber nomear o grau de 

parentesco (sobrinha) e se os avós fizeram ou não curso superior (e até mesmo se estes 

existiam na época deles), apontam para modificações no âmbito das relações incidindo sobre 

as formas de comunicação entre as gerações, no papel da tradição, no lugar ocupado pelos 

mais velhos na sociedade e na maneira, enfim, com que a experiência é fixada por seus 

membros.  

 

O conteúdo dos depoimentos 

 

 As distintas formas de se expressar, mais empolgados ou mais lacônicos, apresentadas 

pelos jovens, indicando os diferentes graus de investimento nos jogos sociais, se 

confirmaram, depois, no detalhamento de suas práticas e preferências, conforme se pôde notar 

no capítulo 3. Ou seja, as escolhas em matéria de música, de cinema e de literatura, os tipos 

de programas culturais e atividades de lazer, o padrão de consumo e, inclusive os usos da 

internet, também exprimiram os investimentos libidinais apreendidos de forma primária no 

plano discursivo, distinguindo interessados de desinteressados. Os primeiros parecem estar no 

comando de suas escolhas submetendo-as à vontade e não aos desejos propriamente ditos; 

buscam, nesse sentido, efetuar escolhas qualificadas de acordo com a cultura legítima, 

cultivando gostos mais requintados e práticas mais adultas. Ao passo que desinteressados 

aderem a uma cultura mais midiática, fazendo escolhas ditas comerciais e participando, com a 

massa, dos ritos juvenis mais comuns. As experiências de socialização primária foram 

definidoras, pelo que se pôde apreender do relato da trajetória e ambiência familiar, nesta 

especificação dos interesses. 
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 Na mesma ordem de investimentos, e já falando da experiência escolar, pode-se 

evocar a maior adesão dos desinteressados ao grupo de pares. Este traço remeteu não somente 

à condição de jovem, na qual se busca mesmo a aprovação do grupo e um poder distribuído 

na horizontalidade, mas também a um espírito de fratria, no sentido da busca por uma conduta 

menos submetida à hierarquia, menos voltada à autoridade, mais voltada, portanto, à 

liberalidade e às possibilidades de satisfação e prazer realizados no atendimento aos desejos 

mais primários. Ao contrário, os jovens interessados demonstraram investir prioritariamente 

nas relações com adultos, o que também se coaduna com a inclinação que apresentaram para 

o cumprimento prazeroso do dever e a autodisciplina e para submissão do desejo à vontade. 

 A questão da disciplina apareceu, juntamente com o desempenho escolar, como outra 

regularidade entre os agentes que os distinguiu em dois grupos: alunos interessados 

entrevistados apresentavam excelente rendimento escolar, alcançando as melhores notas da 

série e posicionavam-se de forma extremamente disciplinada, no sentido valorizado pela 

escola, qual seja, quietude atenta, participação sob demanda, cumprimento de deveres. Alunos 

desinteressados possuíam baixíssimo rendimento, correndo sempre risco de retenção, e 

apresentavam, ainda, comportamentos considerados indesejáveis em sala de aula. Embora se 

tenha solicitado aos professores que a indicação dos alunos não relacionasse (des)interesse 

com desempenho, nem com (in)disciplina, e eles tenham de fato se esforçado para efetuar tal 

desvinculação, observando os oito entrevistados, é preciso admitir que a correlação existiu. 

Parece mesmo bastante difícil – segundo as próprias explicações dos alunos e pesquisas que 

trataram do interesse apresentadas na Introdução e no capítulo 3 – conseguir manter um nível 

de atenção que favoreça a aprendizagem, não tendo nenhum interesse pelo que se passa na 

sala de aula em termos de trabalho com o conhecimento; daí, para empreender atitudes como 

conversas paralelas, parece ser também um passo muito curto.  

 Desta manifestação em sala de aula, se pode partir para o desenho da relação dos 

jovens agentes, tomados em seus respectivos grupos, com as escolas pelas quais passaram e 

com o próprio conhecimento. Excetuando LG, que demonstrou tratar a aprendizagem como 

um fim em si mesmo e obter o mais puro prazer no próprio ato de conhecer, é possível afirmar 

que todos os demais apresentaram uma forte razão instrumental na relação com a escola e o 

conhecimento escolar. O que vai diferir, nos dois grupos, são as motivações e as finalidades 

postas para esta escola e esta aprendizagem consideradas como instrumentos, e também a 

forma como ambos percebem o processo educacional: interessados sentem prazer em estudar, 

em cumprir tarefas e reputam o conhecimento como transformador de sua própria condição 

intelectual e da sociedade como um todo, para além do fato de o enxergarem como a chave de 
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acesso a posições sociais almejadas; o desejo de reconhecimento escolar para os jovens 

interessados ultrapassa a questão da chancela conferida pelo certificado, constituindo-se em 

combustível para o investimento em outros universos escolásticos. Desinteressados veem o 

trabalho com o conhecimento levado a efeito pela escola como algo que têm que suportar para 

obter o certificado de conclusão, que devolve aos pais o investimento econômico 

empreendido, e permite o ingresso, também exigido pelos pais, na universidade. Por mais que 

os quatro desinteressados tenham afirmado possuir um gosto especial pela Matemática, 

observou-se que se trata de uma preferência construída a partir da dificuldade em lidar com as 

disciplinas reflexivas e interpretativas. A referência desses alunos a certa utilidade para a vida 

apresentada por alguns conteúdos escolares também não chega a empolgá-los, ao menos não 

na mesma medida dos interessados. 

 O grau de investimento libidinal na relação com o conhecimento, atrelado ao fato de 

ser compulsória a experiência escolar, levou à definição de estratégias, linhas de ação, 

distintas entre os dois grupos constituídos simbolicamente. Observou-se que ao longo das 

trajetórias dos jovens agentes estas estratégias foram se metamorfoseando de acordo com as 

exigências e pressões impostas pelo campo escolar, mas sempre responderam, entre os 

desinteressados, a uma economia de esforços, e, entre os interessados, à obtenção de um 

rendimento máximo a partir da autoexploração. Em outras palavras, desinteressados 

utilizaram-se, durante toda a trajetória escolar – e de forma mais refinada conforme se 

elevavam na carreira –, de subterfúgios e mecanismos laterais (resumos, estudo concentrado 

apenas ao final do ano, cópia de tarefas e cadernos dos colegas, colas, etc.) para driblar as 

exigências escolares às quais não conseguiam corresponder, visando sempre garantir o 

desempenho mínimo necessário para serem aprovados a cada série. Interessados, reinvestidos 

por seus próprios êxitos sucessivos ao longo da trajetória escolar, aprimoraram, pouco a 

pouco, suas estratégias, ganhando condições para antecipar o sentido do jogo, valorizando 

suas cartas de trunfo e escolhendo as melhores jogadas (estudo antecipado, participação ativa 

nas aulas, conquista de professores, realização integral de tarefas, etc.). 

 Não se pode deixar de observar ao tratar do conteúdo dos depoimentos, a posição 

destacada ocupada por dois dos jovens entrevistados. Foi a partir dos relatos do 

desinteressado L e do interessado P que a pesquisa ganhou contornos ainda mais intrigantes. 

Na verdade, antes mesmo dos dados coligidos nas entrevistas, o fato de L ter sido apontado 

também como interessado por um dos professores, já havia suscitado a necessidade de uma 

atenção maior e o devido cuidado na avaliação da real existência de dois grupos distintamente 

constituídos, ainda que a ideia fosse investigar as trajetórias individuais dos agentes. A 



283 
 

propositura feita aos professores de direcionarem suas indicações a dois grupos definidos a 

priori partiu, não somente da própria observação da prática – que incluiu os relatos diários dos 

docentes sobre a presença, em sala de aula, de alunos interessados e desinteressados –, mas 

também de uma opção metodológica que visou buscar, na relação entre os agentes, as 

singularidades e as possíveis regularidades. E foi, de fato, nessa relação, que se pôde 

apreender, nas singularidades dos jovens L e P (que, muitas vezes, os aproximaram no espaço 

simbólico ao grupo oposto), o efeito de remanência do habitus. Ou seja, por meio da análise 

das trajetórias desses dois jovens alunos, foi possível explicar a coexistência de diferentes 

manifestações no espaço escolar, revelando-se o efeito duradouro das maneiras de adquirir 

incorporadas em forma de habitus que foram gerados em tempos e condições específicas. Não 

fosse por esses jovens não se teria construído o sistema completo das relações, no interior do 

qual se definem as estratégias escolares. 

Foi, sobretudo, na relação com o interesse, que o fenômeno do desinteresse pôde ser 

melhor apreendido. O exercício de reconstituição das trajetórias dos alunos interessados, por 

meio da análise de seus depoimentos, tornou possível detectar as disposições constitutivas de 

seus habitus que, em contato com o campo escolar, revelaram-se definidoras de uma relação 

interessada com o conhecimento. Na contrapartida, pôde-se notar, a partir das trajetórias dos 

jovens desinteressados, a atrofia das mesmas disposições – que seriam fundamentais para uma 

relação valorativa com o conhecimento e a escola – e uma hipertrofia de outras que 

respondem aos investimentos familiares pautados no conjunto de valores constitutivos de seu 

ethos.  

 

As análises dos principais achados  
 

Grosso modo, pode-se concluir, com base nos principais achados da pesquisa, que o 

estudo do desinteresse do jovem pelo conhecimento, na escola Delta, revelou como estrutura 

invariante, no plano simbólico, uma inadaptação e, em consequência, um sofrimento gerados 

no desajuste entre habitus que não encontraram as devidas condições para sua plena 

realização no campo, o que resultou no insucesso (na forma aqui concebida).   

Uma parte do desconforto observado entre os desinteressados pareceu residir na 

relação ambígua que mantém com o Delta. Eles aprovam as iniciativas da escola, afirmam 

que ela faz o melhor trabalho quando a comparam com as demais, acreditam mesmo em sua 

proposta, e, por isso, parecem sentir que a estão traindo quando, em seu próprio julgamento 
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(mas amparados em resultados factíveis, como as baixas notas), não correspondem às 

expectativas. Percebem, inclusive, o convite para participar da pesquisa como uma afirmação 

desta “dívida”. Nesse trajeto, tomam para si toda a responsabilidade pelo insucesso e, ainda 

que critiquem tal ou qual professor, tal ou qual conteúdo, buscam em suas próprias ações a 

origem do problema, assumindo como uma incapacidade pessoal as dificuldades em lidar com 

as exigências escolares. 

 O raciocínio (nada consciente), ou o sentimento, desses alunos não está de todo 

equivocado. De fato, foi possível notar que as disposições trazidas por esses habitus para este 

jogo escolar, em especial, não resultaram favoráveis para o enfrentamento dos desafios 

impostos pelo campo, redundando em sua classificação como alunos desinteressados. Mas 

este argumento só se sustenta até o ponto em que se considerem as disposições forjadas 

primariamente no seio da experiência familiar; depois disso, é preciso que se considere o 

efeito de reforçamento e de geração de novas disposições exercidos pelo próprio campo 

escolar, o que será retomado mais adiante nessas considerações finais.  

Voltar à ação da família para compreender a formação das disposições foi, mais do 

que importante, necessário para delinear de forma mais clara o que vem a ser interesse. Em 

princípio ficou evidente que quem se interessa, se interessa por algo; isto é, trata-se de uma 

relação entre sujeito e objeto. Mas, mais do que isso, os dados que emergiram da pesquisa 

permitiram compreender que esta é uma relação mediada pelo desejo e que se inscreve, 

portanto, na ordem dos investimentos libidinais. Nessa perspectiva, o desinteresse pôde ser 

compreendido como um desinvestimento libidinal na relação com o conhecimento escolar 

(para permanecer no foco do estudo).  

 Mas, se o interesse e o desinteresse se enraízam na libido, no desejo que vai se 

especificando na relação com o outro, constituindo-se em libido social, e direcionando e 

graduando os investimentos nos distintos campos, pode-se afirmar, com certeza, que os 

alunos classificados como desinteressados são, na verdade, interessados por outras coisas que, 

no caso, parecem não residir no âmbito da cultura e do conhecimento. 

 Por esse motivo, pode-se admitir, a título de síntese conclusiva, que esta faceta 

libidinal do interesse, ligada a preferências, gostos e habilidades, não difere substancialmente 

de outra faceta ancorada na ideia de interesse como a busca de obtenção de lucro nas relações 

sociais (o que definiria o interesseiro). Ambas as facetas compõem, em última instância, a 

face de um único interesse que visa sempre o benefício próprio ou de classe. O interessado, ou 

o interesseiro, possuem, indistintamente, o desejo primário de aceitação e reconhecimento 

pelo outro e é este desejo que se encontra na base das relações de poder engendradas nas 
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disputas por posições no espaço. Assim, tornou-se desnecessário, e inviável, buscar discernir, 

ao longo da pesquisa, se esta ou aquela atitude deste ou daquele jovem entrevistado, seria a 

expressão de uma ou outra das facetas mencionadas.  

 A relevância do raciocínio empreendido acima reside na possibilidade de afastar 

definitivamente uma ideia de interesse – que a bem da verdade poderia até se reforçada por 

sua associação ao desejo – como característica inata dos indivíduos, incapaz, portanto, de ser 

modificada. O papel do social na transformação da libido biológica, que seria uma pulsão 

indiferenciada, em interesses específicos fica muito bem demarcado na apropriação que 

Bourdieu (2001) faz dos conceitos trazidos pela Psicanálise e abre a possibilidade de 

reconstituir, a partir das trajetórias dos agentes, a ação das principais instituições que exercem 

a função educacional: a família e a escola.  

 O trabalho pedagógico elementar operado no seio da família é o que vai interferir na 

socialização da libido e esse processo passa, necessariamente, por um aspecto valorativo, 

portanto, pelo campo da moral. É que, orientada para o outro como objeto de desejo, a criança 

vai sendo por ele informada (em forma de aprovação e reconhecimento de suas ações) sobre 

que coisas são consideradas importantes e sobre as que são indiferentes. Restou, de fato, 

evidente, por meio das disposições que puderam ser detectadas no confronto entre alunos 

interessados e desinteressados, que o (des)investimento no jogo escolar deve muito à ação 

pedagógica inicial sofrida por cada agente; isto é, do quanto ela favoreceu, ou não, um 

investimento inicial no jogo por meio do desenvolvimento da sensibilidade a esta forma 

particular de capital simbólico. 

Significa dizer que o conjunto de crenças e valores das famílias dos jovens alunos, 

classificados nesta pesquisa como interessados, direcionou seus investimentos libidinais para 

a aquisição de cultura e conhecimento e condicionou-os a obterem, mais tarde, uma relação 

cognitiva com o campo escolar capaz de atribuir-lhe significado (por referência a 

conhecimentos anteriores) e sentido (valor, importância). E que, no processo de especificação 

social da libido dos alunos desinteressados, os investimentos foram orientados de outra 

maneira.  

Evidentemente, nem toda ação familiar de investimento libidinal em relações 

cognitivas resulta em adesão dos filhos à escola. Muitas histórias de vida bastante próximas a 

nós aí estão para confirmar tal fato. Distintas relações com os distintos campos (que 

demandam interesses específicos, illusios), o ponto e o sentido da trajetória e o momento 

histórico-social em que se desenrolam as disputas, agem incessantemente no arranjo, 

redirecionamento e reestruturação das disposições e dos habitus, portanto, dos investimentos. 
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Mas, nos casos particulares aqui analisados, a presença marcante de uma socialização 

primária favorável à formação de disposições cognitivas, estéticas e morais emergiu como 

fator determinante, como variável explicativa, do tipo de relação instituída com o 

conhecimento escolar. E isso, por si só, remete a um aspecto importante a se considerar no 

entendimento do fenômeno do desinteresse e de outros tantos que se apresentem sob 

condições semelhantes. 

As disposições detectadas foram, então, reveladoras do efeito do ethos familiar e de 

classe no direcionamento, na orientação dos investimentos libidinais, dos interesses. Fez-se 

necessário, a partir daí, buscar também a origem de tal ethos, admitindo que ele se engendra 

nas formações sócio-históricas, sendo, portanto, estruturado e estruturante. Mas os limites 

impostos pela pesquisa trataram logo de corroborar a afirmação de Bourdieu (2008d) de que o 

investimento originário não tem origem; e isso porque ele sempre se antecede a si mesmo, de 

tal modo que, quando decidimos entrar no jogo, os lances já se encontram mais ou menos 

feitos. Nesse sentido, coube tão somente permanecer numa anamnese histórica, portanto 

apenas esboçada, que relembra o recalque originário como parte constitutiva da ordem 

simbólica, o qual se perpetua em determinadas disposições, que sempre devem algo às 

condições sobre as quais se formaram e cujas variações estarão sempre conformadas às 

condições sociais e às situações históricas.  

No caso dos alunos investigados sobressaíram-se, na relação entre habitus e campo 

expressa na reconstituição das trajetórias, as disposições estética, ascética e escolástica, entre 

os interessados, e a disposição hedonista, entre os desinteressados. As três primeiras 

disposições mencionadas emergiram de forma difusa nos depoimentos dos alunos, e foram 

ganhando forma e nome, posteriormente à coleta, a partir das contribuições do referencial 

teórico adotado. A quarta disposição delineou-se em função de uma clara oposição entre 

dever e prazer que emergiu no relato das trajetórias dos jovens entrevistados e que demandou 

uma investigação mais aprofundada e a construção de um novo modelo que pudesse 

responder aos modos distintos de se relacionar com o conhecimento e a cultura por parte dos 

desinteressados. A tentativa, um tanto cartesiana, admito, de esmiuçar os mecanismos de 

formação das disposições a partir de elementos teóricos apreendidos na obra bourdieusiana, 

encontram-se nos quadros do capítulo 1, e pretenderam tão somente propiciar a compreensão 

de por que foram exatamente essas, e não outras, as disposições acionadas na relação com o 

campo escolar, além, é claro, de buscar uma explicitação do sistema de fatores que opera na 

formação de cada uma delas. 
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Nesse exercício, efetuei separações e correlações para abarcar a complexidade do 

estudo, que já podem, e devem, agora, ser desfeitas. A atribuição à disposição estética dos 

modos de apreciar, à disposição escolástica dos modos de perceber e pensar, e à disposição 

ascética dos modos de agir, foi efetuada por mim, e não quis estabelecer nenhum tipo de 

relação direta e causal que diminuísse os efeitos de uma apropriação dialética do fenômeno 

estudado. Constituiu-se apenas numa forma particular de compreender as elaborações do 

autor e de tentar operar com as ferramentas conceituais por ele desenhadas no caso particular 

da pesquisa. Podem ser desfeitas, entretanto, à medida que já cumpriram com a importante 

tarefa de auxiliar no desvelamento de um eixo fundamental para a compreensão do 

desinteresse do aluno pelo conhecimento escolar: o dispositivo do recalque das pulsões 

primárias. Sendo o desejo a base de tudo, pulsão de vida e de morte, e tendo-se que as 

necessidades culturais são produto da educação, pode-se afirmar que o dispositivo do recalque 

é um poderoso instrumento no processo de socialização que vai orientar os investimentos e 

formar as disposições necessárias ao jogo escolar.  

A partir da condição dada pela hegemonia da cultura burguesa nas formações 

capitalistas ocidentais, tem-se que na disputa pelos espaços de dominação simbólica em busca 

de êxito social, a experiência burguesa de distanciamento das necessidades econômicas 

comanda o processo; e o faz à medida que permite uma relação livre com a cultura e a 

consequente formação e aquisição de disposições duradouras que funcionam como códigos de 

produção e reprodução, sobretudo, nos universos escolásticos. A condição da maioria das 

construções simbólicas é justamente operar um distanciamento do real diretamente percebido, 

o que se dá, em princípio, pelo mecanismo de recalque das pulsões primárias. 

 A formação dos esquemas de apreciação, de percepção e de ação, inculcados como 

disposições, pertinentes à apreensão e usufruto da cultura legítima, passa, então, 

necessariamente, pelo recalque dos apetites imediatos, por um distanciamento do real, por 

sublimações. O que se quer reter aqui, como conclusão a partir dos achados da pesquisa, é que 

quem define, primariamente, pelo recalque ou não, e pelo grau de recalcamento, é a família, 

no âmbito moral, de acordo com seu ethos. Por isso, ao longo do estudo, tornou-se tão 

importante investigar as estruturas desses sistemas de valores e as condições nas quais são 

engendradas as crenças que orientam os investimentos das famílias.  

O recalque das pulsões inclui definitivamente o outro na relação e institui o senso de 

coletividade. Se esse mecanismo não se forma, a relação com o mundo poderá ser de usura, de 

busca incessante pela satisfação individual. A partir deste postulado, quero imprimir o 

seguinte raciocínio: se o conhecimento é aquilo que abre as portas para o mundo, um mundo 
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que é de todos, que é coletivo, em que se inserem os problemas do outro e o olhar sobre si, ele 

pode, na verdade, incomodar àquele que só aprendeu a enxergar a si mesmo. Está posta aí 

uma outra forma de pensar a situação de desconforto, desajuste, sofrimento dos alunos 

desinteressados. 

Fato é que recalcados ou não, os alunos adentram o sistema escolar. Diferente de 

outros jogos sociais, campos, a participação no jogo escolar é compulsória. A questão do 

investimento libidinal se complica bastante diante desta particularidade que circunscreve a 

experiência escolar. Os pais, ciosos de integrarem seus filhos à ordem social, são quem 

desejam e aderem à iniciativa da educação escolar. Sabe-se que é o investimento no sentido 

econômico que prevalece, aqui, e guia o investimento libidinal das famílias, já que a escola se 

configura como uma via profícua para a manutenção e reprodução do status social, no caso 

das famílias, neste estudo, consideradas. A escola representa para elas a conquista de capitais 

imprescindíveis para o jogo social mais amplo, tendo no certificado a materialização do 

capital cultural e a pseudogarantia do econômico. 

Mas as crianças, que tão cedo são submetidas à illusio escolar, não sabem nem 

compreendem nada disso. Para que as crianças acreditem e invistam na escola, para que 

desejem participar desse jogo, pais e a sociedade como um todo, fazem com que a frequência 

à escola pareça uma coisa natural, a única alternativa, um caminho exclusivo. Mas isso não é 

suficiente; é preciso que eles façam um hiperinvestimento para assegurar ao menos o 

investimento inicial no jogo; é como se eles desejassem duplamente, e, é claro, esse processo 

vai depender do quanto suas próprias crenças no valor da escola estão investidas. Nesse 

trajeto, pode-se dizer que os pais mantêm seus filhos na escola por desejarem para eles a 

aquisição do conhecimento e da cultura, propriamente dita, e/ou, o que é bem mais provável, 

para garantirem as chaves de acesso (ascensão) para eles e para seu próprio grupo social. De 

uma maneira, ou de outra, o que se pode e se pretende concluir é que a entrada no jogo escolar 

depende sempre de uma “vontade” social e que essa vontade social se expressa através da 

família, mas se enraíza em valores que circulam num contexto muito maior.  

A própria existência e manutenção da escola como instituição é a expressão dessa 

vontade social, e, como tal, tem a base de valores, sobre a qual se assenta seu trabalho, 

estruturada pelas condições sócio-históricas em que se insere, ao mesmo tempo em que seu 

próprio ethos exerce, também, efeito estruturante. Depois da família, responsável pela 

primeira socialização da criança, a escola é uma das principais instituições formativas; 

presença marcante no lento, contínuo e duradouro processo de inculcação de disposições, que, 
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embora se dê num plano simbólico, se inscreve no corpo e determina um modo de ser, estar e 

se conduzir no mundo das relações. 

Ficou patente, com a realização deste estudo, que a escola, como subcampo do campo 

educacional, exige uma forma específica de investimento, interesse, illusio, que, quando se 

coaduna com aquele levado a cabo pela família, age como um reforçamento e exerce efeito de 

consagração, reconhecendo e legitimando o poder dos dominantes (considerados, aqui, em 

suas frações). Na situação oposta, onde não há tal coincidência, o efeito é de reforço do 

desinvestimento, o que resulta em uma vigorosa sensação de desajuste que se manifesta de 

diversas maneiras. 

Pode-se concluir também que a escola é uma grande produtora de illusios. Ela fornece 

o sentido dos diversos jogos/campos sociais reproduzindo os códigos de entrada e 

participação e, mais que isso, implantando o desejo de fazer parte, de lutar pelas diferentes 

causas/alvos. Além disso – por ser expressão de um campo, o escolar –, produz e fornece sua 

própria illusio; ou seja, o sentido do jogo escolar. Produz, portanto, o que se poderia chamar 

de uma dupla illusio: a do jogo social mais amplo e a do próprio jogo escolar. Dito de outro 

modo, a escola trabalha com uma dupla produção da illusio. Por um lado, a cultura escolar, 

dominada pela cultura burguesa por meio de códigos comportamentais, linguísticos e 

intelectuais, reproduz as ilusões (sentidos do jogo) necessárias ao funcionamento e à 

manutenção do sistema: as crenças compartilhadas em cada campo. Por outro lado, produz e 

reproduz a illusio própria do seu campo, o campo escolar, mantendo e regulando seu 

funcionamento e a sua função de reprodutora de illusios, de sentidos dos diversos 

jogos/campos. 

Uma retrospectiva histórica da constituição da escola moderna na sociedade capitalista 

de base urbano-industrial, pôde nos levar, entretanto, ao reconhecimento de que as duas 

illusios mencionadas não diferem muito entre si. O sentido do jogo escolar coincide com o 

sentido de outros campos do espaço social na medida em que ambos se apoiam em regras que 

se expressam em instrumentos de seletividade, classificação, hierarquização e controle, 

produzindo a exclusão e a manutenção do status quo. Essa ideia não invalida a colocação 

bourdieusiana de que existem tantas illusios quantos campos; de que cada campo produz uma 

illusio específica e, via de regra, estranha aos demais campos. Apenas redimensiona o 

conceito e chama atenção para o fato de que o campo escolar, como lócus formativo, é a 

expressão de outros campos e joga papel fundamental na reprodução deles; mas, para muito 

além, o cumprimento dessa função reprodutora é a garantia da manutenção de sua posição no 

jogo social, e até de continuidade de sua existência. Ou seja, pode-se pensar que o campo 
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escolar se autonomizou: a fim de continuar existindo, desenvolve também estratégias próprias 

de ação, de disputa de espaço e poder. Pensar neste aspecto é importante à medida que 

explicita as tensões que se instauram no âmbito das relações escolares e também a 

complexidade envolvida em qualquer iniciativa de reestruturação deste campo. 

A questão do reconhecimento, tão cara ao processo de socialização, também pôde ser 

apreendida na illusio escolar, sendo possível, após os estudos e a análise dos dados, observar 

que ela opera com um duplo reconhecimento: o reconhecimento dos códigos ali contidos para 

que se possa efetivamente perceber o sentido do jogo e fazer parte dele; e o reconhecimento, 

no sentido de aprovação, que cada agente necessita na constituição de sua libido social. 

Prosseguindo na metáfora do jogo, temos que a criança formatada como aluno ao curso de 

uma longa trajetória, aprende as regras, nem sempre explícitas, do jogo escolar. Mais que isso, 

aprende a desejar participar do jogo e a criar também estratégias de permanência nele (no 

sentido de intuição para o jogo). Mas este jogo não é igual para todos. Como expressão de 

uma fatia social que detém o poder pelo acúmulo de capitais, a escola possui um currículo 

oficial pautado num conhecimento erudito e um currículo oculto estruturado em códigos 

também pertencentes a esta fatia e, consequentemente, só decifrados por ela. Um currículo 

feito por ela e para ela, que deixa de fora, portanto, as camadas sociais não portadoras de tais 

códigos. Para além das limitações impostas pela falta de capitais, como seria possível aos 

alunos das camadas populares manterem o sentido do jogo escolar, sentirem-se tomados pelo 

jogo a ponto de lutar pelos alvos ali valorizados, sendo este claramente um jogo de cartas 

marcadas?  

Mas o que esta pesquisa tratou de mostrar foi que a ausência de adesão ao jogo escolar 

ocorre também por parte daqueles que possuem os capitais necessários para obterem sucesso 

nele. A presença marcante de um alheamento, uma indiferença, ou como vulgarmente 

definido pelos professores, um desinteresse, configurou-se como uma variante que instigou a 

procurar o invariante que não se dá a conhecer no plano aparente. Partindo, então, das 

experiências escolares dos jovens alunos entrevistados, apreendidas no relato de suas 

trajetórias, e considerando também os estudos visitados, foi possível concluir que, de maneira 

geral, a escola homogeneizadora e meritocrática da sociedade excludente, ao cumprir sua 

função técnica de comunicação, sua função social de conservação e sua função ideológica de 

legitimação, não considera a diversidade de esquemas mentais dos alunos que a frequentam. 

Antes, trabalha no sentido de anular tal diversidade e, apesar do discurso político da 

democracia e pedagógico da autonomia, contribui mais para reforçar a herança cultural e as 

disposições já trazidas pelos alunos do que realmente para socializá-los, no sentido lato da 
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palavra. E isso atinge a todos, inclusive aos herdeiros da elite, ainda que em diferentes graus e 

com distintas consequências. 

Ora, a afirmação de que a escola cumpre suas funções dessa maneira só é possível 

porque se afigura no reverso dessa moeda uma outra possibilidade, que reconhece a ação 

pedagógica da escola como um poderoso instrumento não só de manutenção, mas também de 

transformação. Se o êxito escolar funciona como um estímulo reativante, que redobra a 

propensão a investir na escola e a aderir à autoridade da instituição escolar (conforme afirmou 

Bourdieu, 2008a), proponho que, modificados os princípios que legitimam tal autoridade e os 

mecanismos que possibilitam o alcance do êxito, e até o que se entende por êxito, a escola 

pode sim atuar em outro sentido. O que me parece relevante, portanto, considerar, também a 

partir dos resultados apontados pela pesquisa, é que, embora o desinteresse/desinvestimento 

se enraíze na ordem da moral e se engendre no processo de socialização primária, a ação 

pedagógica da escola, por exercer poder estruturante sobre o habitus, configura-se como uma 

real possibilidade de reinvestimento de energia renovadora e remodeladora, dando origem a 

ações distintas. 

Mas alimentar essa possibilidade constitui-se quase num sonho delirante quando se 

reinsere esta mesma escola no contexto econômico e sócio-histórico que a estrutura. E isso 

ficou bem evidente a partir da observação da escola que serviu de campo empírico para esta 

pesquisa. Restou evidente que o curto período de três anos que abarca o ensino médio, aliado 

à sua submissão a um currículo definido socialmente dentro dos princípios já expostos são 

fatores que operam contra as tentativas de realização de um trabalho em outro sentido; 

insuficiente, por exemplo, para conhecer e atuar sobre os esquemas mentais dos alunos ou 

formar outras disposições, estruturar novos habitus.  Mais insuficiente ainda quando se pensa 

em abarcar a tarefa de reinvestir os alunos do desejo de aprender e de restabelecer a crença no 

trabalho da escola, aspecto primordial quando considerada a origem do investimento libidinal. 

O máximo que a escola Delta parece ter conseguido, com suas iniciativas de incremento à 

cultura e de respeito às peculiaridades juvenis foi agradar os alunos desinteressados em 

aspectos mais voltados ao convívio social, porque a relação com o conhecimento mesmo só se 

viu mais deteriorada, quando comparada com as experiências escolares prévias relatadas por 

eles. Respondendo a uma das questões de pesquisa explicitadas no início deste estudo, pode-

se afirmar que, para além de medidas locais reformadoras da ação pedagógica (como as da 

escola Delta, por exemplo), o ethos formado a partir do modus operandi da escola (como 

expressão de um campo), tende a reforçar seu modelo disciplinar e, com isso, a operar a favor 

do desinvestimento na relação com o conhecimento. 
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Esta origem disciplinar, no sentido de domesticação e controle, e o ethos burguês do 

distanciamento, juntos, constituem um obstáculo para que a escola exerça seu poder no 

sentido de uma educação emancipatória, que transporte o aluno para além da cultura primeira. 

Isso porque o ethos burguês do distanciamento (inscrito também no recalque dos apetites 

imediatos) que em certa medida contribui para favorecer a prática dos exercícios escolares e a 

formação de uma disposição importante para o trabalho cognitivo, levado ao extremo, pode 

separar de vez o aluno do mundo, revertendo em uma profunda alienação. Nesse sentido, até 

caberia pensar o desapego e a apatia, frutos do desinvestimento, como sendo o resultado desse 

processo de distanciamento. De fato, pelo que se pôde perceber nos depoimentos dos 

desinteressados, a forma e a representação da “coisa”, substituíram a “coisa” em si: o 

conhecimento escolar se reduziu a exaustivas provas, excessivos trabalhos e cansativas 

tarefas. Poder-se-ia afirmar, talvez, que para os alunos desinteressados restou apenas o 

formalismo da experiência burguesa de distanciamento; ou seja, à moda do observador da 

obra de arte que de tanto afastar-se para melhor capturá-la a perdeu de vista, o aluno não 

encontraria mais em seu horizonte o conhecimento libertador que justificaria tantas renúncias. 

Essa seria, no entanto, uma nova forma de pensar o desinteresse; oposta mesmo àquela 

empreendida até o momento, neste estudo, que imputava a uma falha no mecanismo de 

recalque o fato de os alunos desinteressados se entregarem aos prazeres fáceis e a, portanto, 

rechaçarem o esforço exigido pela escola. Nessa nova forma de ver o problema, alunos 

desinteressados teriam sido tão recalcados nos sentidos que acabariam ficando apenas com 

uma representação do saber esvaziada de conteúdo cultural, apartando-se de vez do processo 

que liga uma ponta a outra.  

Pode parecer impróprio trazer uma nova hipótese explicativa no momento das 

considerações finais de uma tese de doutorado, mas isso só prova que a complexidade do 

assunto deve levar a uma reflexão contínua que, por sua vez, deve impulsionar muitas outras 

pesquisas. Por ora, o intuito é também levar à percepção de que, sendo uma ou outra a 

explicação mais adequada, em ambas as possibilidades por elas reveladas, é a experiência que 

se vê afrontada. Entregue aos prazeres mundanos, ou tendo seus apetites totalmente 

sublimados, de um jeito, ou de outro, o jovem aluno se verá impedido de dar coesão às suas 

ações transformando-as em experiências significativas.  

Recorrendo mais uma vez aos interessados para apreender o fenômeno num espectro 

mais amplo, em todos os âmbitos possíveis da análise, a sobrevivência de seu investimento 

libidinal original pareceu se justificar pela congruência entre os dois ethos, o familiar e o 

escolar, que se ancoram no esforço e no dever, sendo o ascetismo, quer o de classe quer o 
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intelectual, e a crença na escola (associada à trajetória social) os fortes condutores para o 

sucesso. O princípio burguês do distanciamento que comanda as construções cognitivas 

parece ser regulado, entre os interessados, por um elemento de crítica inserido pela própria 

experiência escolar acumulada, o que os transformaria em “burgueses esclarecidos”, ou em 

frações intelectualizadas, dirimindo o risco anunciado de uma possível alienação, no sentido 

aqui tratado.  

Grosso modo, pode-se dizer que a hipótese inicial deste estudo se confirmou: de fato, 

o desinteresse é fundamentalmente forjado na rede de interdependências composta pela 

família, pela escola e por outras experiências educativas, onde se engendram e se reforçam 

as disposições que, em conformidade com as pressões exercidas pelo próprio campo, são 

acionadas pelo agente e definem sua relação com o conhecimento.  

A interferência de outros fatores e outras experiências educativas na geração do 

desinteresse, compondo esta rede de interdependências, ficou evidente desde cedo quando da 

imersão no campo empírico. Foi possível notar no contato mais direto com o jovem que há 

inúmeros outros motores, além do reconhecimento escolar e familiar, que têm peso relativo 

importante no jogo social mais amplo e que acabam por redimensionar inclusive a forma de 

participação no jogo escolar. Inúmeros aspectos podem interferir no processo de constituição 

da libido social durante a socialização primária e a secundária, repercutindo numa baixa 

adesão ao jogo escolar ou em pouco investimento na relação com o conhecimento. Ao longo 

do caminho, outros desejos/interesses cruzam as trajetórias dos agentes proporcionando 

diferentes arranjos nas relações que se estabelecem. A própria juventude, “estado” criado 

socialmente, interpõe outros motores como o reconhecimento do grupo e a necessidade de 

ruptura com padrões adultos (ainda que seja para se afirmar adulto) e se impõe como fator 

relevante na definição dos investimentos. 

Mas, o que eu gostaria de ressaltar, é que, ao aprofundar a investigação no sentido de 

buscar as marcas da família, da escola e de outras instâncias presentes nessa rede de 

interdependências na configuração dos jovens habitus, a questão do prazer emergiu com toda 

a força, desvelando aspectos peculiares dos modos de pensar e agir inscritos na 

contemporaneidade que ganharam, por isso, posição de destaque nas análises.  

A conclusão passa pela assunção de que as estruturas encontradas nas formações 

sociais contemporâneas impõem uma nova ordem (nos dois sentidos) e colocam amplos 

desafios para a família e a escola, instituições que, por natureza, respondem aos anseios 

sociais; desafios que tornam complexa não somente a sua atuação, mas principalmente, 

qualquer possibilidade de reestruturação. É certo que as particularidades apontadas nas 
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formações sociais da contemporaneidade atravessam de modos distintos os habitus e não são 

definidoras de relações tipificadas; mas considerar sua força de atuação auxiliou sobremaneira 

na compreensão do fenômeno, conferindo a necessária atualidade à abordagem. 

A emergência de valores associados ao consumo imprime formações disposicionais 

distintas e maneiras também distintas de se relacionar com os campos (estes também 

estruturados sobre as novas tensões provocadas). Os valores universais da cultura ocidental 

que estruturam as elites e por elas foram produzidos, por exemplo, estão em xeque na 

sociedade contemporânea. Conforme se observou no capítulo 4, na perspectiva do mercado e 

do consumo, há uma particularização dos ideais em detrimento da coletividade. Ainda que na 

idade moderna o ideal fosse tornar hegemônicos os valores de um grupo, a figura de 

autoridade do Estado era um elemento de coesão e sustentação de um projeto que não vê 

substituto na sociedade contemporânea. Mudam as relações, as subjetividades; ou, nas 

palavras de Bourdieu, ao longo de toda sua obra, os ethos, os habitus, os campos, o espaço 

social e simbólico, o jogo; o que se opera é uma visível transformação nos modos de 

dominação. 

O fato de vivermos em uma cultura em que o espetáculo dita as normas de cidadania 

estabelece valores e formata as identificações, modifica sensivelmente as relações e cria novas 

formas de obstaculizar a experiência. E, embora pesquisas apresentem o impacto desse 

fenômeno nos grandes centros, é preciso que se considere, no âmbito desta investigação, que 

em uma cidade provinciana esses processos se veem encurtados e, portanto, os extremos 

acirrados.  

Recorrendo a Bourdieu (2001) e pensando no sentido do jogo que se inscreve numa 

pré-tensão (inscrição de um futuro provável num presente que já é a incorporação do 

passado), desenha-se mais síntese conclusiva: se a experiência vivida (passado) é o que 

estrutura o presente e dá sentido (nos dois sentidos) às ações que conduzirão ao futuro 

almejado, um dos desdobramentos possíveis da atual conjuntura, que reconfigura justamente 

este eixo central da vida em sociedade que é a experiência, é também uma reconfiguração das 

pretensões desses jovens, que incidirá fortemente em seus interesses/libido/investimentos. 

Assim como a escola burguesa de tanto se distanciar, se apartou do aluno, o 

imperativo do gozo da sociedade de consumo de tanto flanar a bandeira da felicidade tende a 

acordar as pulsões de morte. A afirmação deixa de conter exagero se voltarmos aos alunos 

pesquisados, inclusive os observados em cenas do cotidiano na escola Delta: entediados, 

alheios, apáticos, desinteressados. Tomando a própria lógica da integração que, no sentido 

proposto por Dubet (1994), é uma das ações estruturantes da experiência em que o mundo é 
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percebido como uma ordem à qual o indivíduo deve se inserir, pode-se concluir, também, que 

o que presenciamos nas manifestações desses jovens é uma gritante frustração pelo insucesso 

na tentativa de se integrar. O que se vê na escola, então, seria apenas o jovem – obedecendo 

aos ditames de outros interlocutores da rede de interdependências que exercem papel 

educativo, como a mídia, por exemplo – buscando se integrar, só que a uma nova ordem, a do 

consumo. Significa dizer que antes a escola reproduzia a ordem pretendida pela sociedade e 

ambas atuavam em conjunto na tarefa de integração. Hoje, as duas ordens divergem, 

aumentando as possibilidades de conflito e desajustes. 

São, segundo Dubet (1998), os processos mesmos de socialização que se 

transformaram. As funções sociais da escola estão separadas e desarticuladas. A utilidade 

social dos estudos, suas finalidades culturais e seus modos de controle não se põem mais de 

acordo e não se reforçam mais mutuamente. Isso não é uma crise, mas um modo de 

funcionamento normal numa sociedade que não pode mais se conceber como um sistema 

unificado; o mesmo raciocínio é verdadeiro para as outras instituições como a família, por 

exemplo. 

E não se pode esquecer ou diminuir, conforme indicaram os achados da pesquisa, os 

efeitos da tecnologia e dos meios informacionais nesse verdadeiro emaranhado em que se 

configuram as atuais formações sociais e que estruturam, também, novos modos de apreciar, 

pensar e agir. Quando os alunos entrevistados afirmam não conseguir realizar a leitura dos 

clássicos exigidos pela escola, por exemplo, não é exatamente pela falta de vontade em 

transpor esse obstáculo, mas por uma deformação do desejo de fazê-lo; e um desejo que não 

contou apenas com a incitação aos prazeres mais fáceis, operada na primeira infância, mas 

também, ao que parece, com a mudança radical nas disposições cognitivas, operada pelo uso 

das novas tecnologias. A leitura dos clássicos, nesta pesquisa, constituiu-se como a forma 

mais emblemática de descompasso entre os corpos e mentes contemporâneos dos jovens 

entrevistados e o outro tempo e o outro valor representados pela escola. O tempo, aqui, é a 

chave (a lentidão do texto datado afronta os ritmos atuais), que afeta também a estruturação 

da experiência e concorre para processos de desinvestimento libidinal, como o desinteresse 

pelo conhecimento escolar.  

A diferença entre os dois tempos/escola pode ser ilustrada nas figuras do aluno-leitor e 

do usuário midiático, como sugeriu Sibília (2008), citada ao longo deste texto: o primeiro se 

funda a si mesmo na experiência da interpretação, ao passo que o segundo se apoia na 

percepção, por via do estímulo. Na lógica escolar, como a conhecemos, a consciência 

reelabora os estímulos recebidos pelo aparelho perceptivo, uma vez que sem essa ação não se 



296 
 

produz sentido; já para o expectador midiático o sentido não é fundamental. Lidar com essa 

ordem de paradoxos no dia a dia da sala de aula, não é, certamente, tarefa das mais fáceis para 

o professor. Sobretudo em meio a relações tão deterioradas, que atingem, em cheio, a antiga 

posição de autoridade por ele ocupada: mais um sinal de desinvestimento (nos dois sentidos), 

desta feita, do Estado na figura do professor. 

A “falta do pai” ficou estampada no grito de socorro lançado pelos jovens de elite da 

escola Delta ao aprovarem e enaltecerem, quase que unanimemente, um professor bastante 

autoritário. O pedido de limite ao pai simbólico empreendido nessa avaliação dos alunos 

sobre o professor é apenas um exemplo singelo da infantilização que subjaz à nova moral 

fragmentária, mas pode, em comunhão com todo o quadro que se desenhou a partir dos dados 

que emergiram desta investigação, nos conduzir ao questionamento do que, efetivamente, 

deve consumir nossas energias, como pesquisadores e educadores da contemporaneidade.  

Parece-me, diante de todo o exposto, que, ao invés de perseguirmos o interesse dos 

alunos, o que costuma nos levar invariavelmente – a exemplo da história sumariamente 

contada nos capítulos desta tese – a correr atrás de novos métodos e aparatos, poderíamos nos 

ocupar (enquanto ato político) de criar mecanismos para reconstituir a crença na escola, no 

sentido de fazer crer que a cultura ali veiculada pode ser de fato libertadora e transformadora. 

Mas, aí, antes de tudo, ela realmente terá que ser! 

 À escola caberia então encontrar, como propôs Dussel (2009), um modo de afirmação 

da transmissão cultural que não partisse de um gesto amargo e desencantado por não ser mais 

o centro das referências culturais. Seria preciso encontrar outras transmissões para esta escola 

que, constituindo-se como uma depositária do passado que se encontra com o futuro nos 

jovens, não cobraria mais desses jovens a dor que é, em verdade, tributária de seu próprio 

legado. 

 

2013 – A profecia auto-realizável  
 

Para concluir, não o debate sobre o assunto, é evidente, mas este texto que procurou 

devolver de forma conclusiva a investigação empreendida, me parece oportuno dar a conhecer 

o desfecho dessa história. 

No ano de 2012, os oito alunos entrevistados concluíram o ensino médio na escola 

Delta. Todos foram aprovados.  
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No ano de 2013, a situação acadêmica dos quatro alunos interessados era a seguinte: 

o jovem K, que pretendia cursar Relações Internacionais na UNB ou História na USP, estava 

matriculado e cursando Relações Internacionais na UNESP/FRANCA; o jovem LG, que 

pretendia cursar Engenharia Espacial no ITA, estava matriculado e cursando Engenharia Civil 

na UNICAMP; o jovem aluno P, que pretendia entrar em Medicina na USP, UNESP, 

UNIFESP ou UNICAMP, estava cursando Biologia Marinha na UNESP/SÃO VICENTE; 

Ma, a jovem que pensava fazer Direito e seguir carreira pública, encontrava-se frequentando 

um cursinho pré-vestibular da região. A situação dos quatro alunos desinteressados, nesse 

mesmo ano, era a seguinte: C, a jovem que pretendia cursar Administração em universidade 

privada de São Paulo, estava matriculada exatamente neste curso na universidade 

MACKENZIE; o jovem R que pretendia cursar Direito ou Engenharia numa universidade 

pública em São Paulo, estava cursando Engenharia Mecânica na UNISANTA, universidade 

privada de Santos; M que pretendia fazer o curso de piloto em nível superior na 

ANHEMBI/MORUMBI, estava frequentando uma escola profissional independente, a 

EACON para se formar piloto mecânico, e o jovem L, que não sabia o que exatamente 

gostaria de cursar, encontrava-se matriculado em cursinho pré-vestibular em São Paulo. 

Inúmeras possibilidades de análise se afiguram diante dos destinos seguidos pelos 

jovens alunos. Os dados que emergem deste quadro descrito acima, não somente ratificam 

muitas das análises feitas nesta pesquisa, como também apresentam novos aspectos que 

sugeririam vários outros estudos e discussões, como a relação entre expectativas e cursos 

escolhidos após a entrada do sistema ENEM/SISU, e a questão da (i)maturidade dos jovens 

nos processos de escolha profissional, por exemplo. Mas, o que desejo destacar é o fato de 

cada um, a seu modo e pelos meios encontrados por suas famílias, ter realizado exatamente o 

destino que havia traçado. Com alguns ajustes, é claro; afinal, como já se discutiu, correções, 

reclassificações e o recurso a outros tantos mecanismos de garantia de acesso fazem mesmo 

parte das estratégias de reprodução da elite. Fato é que, de alguma maneira, o sucesso desses 

jovens, no que tange à manutenção do status social, se viu assegurado.  

 

 

  



298 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

ALMEIDA, Ana Maria Fonseca de. 2009. As escolas dos dirigentes paulistas: ensino médio, 

vestibular, desigualdade social. Belo Horizonte: Argumentum. 192 p. (Coleção Trabalho 

e Desigualdade).  

ALMEIDA, Ana Maria F.; NOGUEIRA, Maria Alice. 2002. A escolarização das elites: Um 

Panorama Internacional da Pesquisa. Petrópolis, RJ: Vozes. 

AZANHA, José Mario Pires. 1992. Uma Ideia de Pesquisa Educacional. São Paulo: EDUSP. 

BOURDIEU, Pierre. 1983. Sociologia. Org. por Renato Ortiz. São Paulo: Ática. 

_________________. 1998. O poder simbólico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 322p. 

__________________. 1999. Compreender. In: A Miséria do Mundo. 3ª ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes. 

_________________. 2001. Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 324 p. 

_________________. 2003a. A ‘juventude’ é só uma palavra. In BOURDIEU, P. Questões de 

sociologia. Lisboa: Fim de Século. 

_________________. 2003b. Esboço de uma teoria da prática. In: ORTIZ, Renato. A 

Sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: Olho d’Água. 

_________________ e PASSERON, Jean Claude. 2003. Los Herderos: los estudiantes y la 

cultura. 1ª ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina. 216 p. 

_________________. 2007a. Efeitos de Lugar. In: A Miséria do Mundo. 6ª ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes. 

_________________. 2007b. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp. 560 

p. 

_________________. 2008a. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à 

cultura. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio. Escritos de Educação: Pierre 

Bourdieu. 10ª ed. Petrópolis: Vozes. Cap. II, p. 39-64. 

_________________. 2008b. Os três estados do capital cultural. In: NOGUEIRA, Maria 

Alice; CATANI, Afrânio. Escritos de Educação: Pierre Bourdieu. 10ª ed. Petrópolis: 

Vozes. Cap.IV, p. 72 - 79. 

_________________. 2008c. O capital social – notas provisórias. In: NOGUEIRA, Maria 

Alice; CATANI, Afrânio. Escritos de Educação: Pierre Bourdieu. 10ª ed. Petrópolis: 

Vozes. Cap.III, p. 65 - 69. 



299 
 

_________________. 2008d. Futuro de classe e causalidade do provável. In: NOGUEIRA, 

Maria Alice; CATANI, Afrânio. Escritos de Educação: Pierre Bourdieu. 10ª ed. 

Petrópolis: Vozes. Cap.V, p. 82 - 126 

_________________. 2008e. As contradições da herança. In: NOGUEIRA, Maria Alice; 

CATANI, Afrânio. Escritos de Educação: Pierre Bourdieu. 10ª ed. Petrópolis: Vozes. 

Cap. X, p. 230 - 247. 

_________________. y WACQUANT, Loïc. 2008. Una Invitación a La Sociologia 

Reflexiva. 2ª ed. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores. 416 p. 

_________________. 2009. A Economia das Trocas Simbólicas. 6ª ed. São Paulo: 

Perspectiva. 

_________________ e PASSERON, Jean Claude. 2009. A Reprodução: elementos para uma 

teoria do sistema de ensino. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes. 

_________________. 2011. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. 11ª ed. Campinas, SP: 

Papirus. 

_________________. 2013. El sentido social Del gusto: Elementos para uma sociologia de La 

cultura – 1ª ed. 4ª reimpr. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 288 p 

Carta a uma professora: pelos alunos da escola de Barbiana. São Paulo: Centauro, 1994. 123 

p. 

CARVALHO, Cynthya Paes de. 2006. Contextos institucionais e escolarização: uma hipótese 

de classificação das escolas da rede privada de educação básica. Revista Brasileira de 

Educação, São Paulo, v. 11, n. 31, p.155-166, jan./abr.  

CATANI, Afrânio Mendes e PEREIRA, Gilson R. de M. 2002. Espaço social e espaço 

simbólico: introdução a uma topologia social. Perspectiva, Florianópolis, v. 20, n. 

Especial, p. 107-120, jul/dez. 

CHARLOT, Bernard. 2000. Da relação com o saber: Elementos para uma teoria. Porto 

Alegre: Artes Médicas Sul. 

_________________. 2009. A escola e o trabalho dos alunos. Sísifo: Revista de Ciências da 

Educação , Lisboa, n. 10, p.89-96, set-dez. 

CHECCHIA, Ana Karina Amorim. 2010. Adolescência e escolarização: numa perspectiva 

crítica em Psicologia Escolar. Campinas, SP: Editora Alínea. 

COSTA, Márcio da; KOSLINSKI, Mariane Campelo. 2006. Entre o mérito e a sorte: escola, 

presente e futuro na visão de estudantes do ensino fundamental do Rio de Janeiro. Revista 

Brasileira de Educação, São Paulo, v. 11, n. 31, p.133-154, jan./abr.  

DUARTE, José B. 2005. A contestação escondida: as críticas de jovens à escola atual. São 

Paulo: Cortez. 



300 
 

DUBET, François. 1994.  Sociologia da Experiência. Lisboa: Instituto Piaget. 

_______________. 2004. O que é uma escola justa. Cadernos de Pesquisa, v.34, n.123, p.539-

555, set/dez. 

DUBET, François e MARTUCCELLI, Danilo. 1996. A l’ecole: Sociologie de l’expérience 

scolaire. Paris: Éditions Du Seuil. 361 p. 

_________________________________________. 1998. Sociologie de l’experiénce scolaire. 

L’orientación scolaire ET professionelle. INETOP, Paris, n.2, abr/mai, PP. 169/178. 

Tradução: Maria Angélica Pedra Minhoto. 

DUSSEL, Inés. 2009. A transmissão cultural assediada: metamorfoses da cultura comum na 

escola. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, vol. 39, n. 137, maio/ago. 

ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. 2000. Os estabelecidos e os outsiders: Sociologia das 

relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Zahar. 

ENGUITA, Mariano Fernández. 2001. La escuela a examen: Un análisis sociológico para 

educadores y otras personas interesadas. 7ª. ed. Madrid: Ediciones Pirámide, 83 p. 

__________________________. 2012. L'EDUCACIÓ en temps de crisi. XVIII Tribuna 

Edu21. Disponível em: <http://vimeo.com/35741447>. Acesso em: 05 jun. 2013. 

FANFANI, Emílio Tenti. La escuela y la cuestión social. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 

Editores, cap. 5, p. 125-150. 

FOGAÇA, Azuete. 2008. “O analfabetismo vai à escola”, O Globo, Rio de Janeiro, 29 set. 

FREITAS, Maria Virginia de. 2005. Juventude e Adolescência no Brasil: referências 

conceituais. São Paulo: Ação Educativa. 

GIOVINAZZO JUNIOR, Carlos Antônio. 2003. A educação escolar segundo os adolescentes: 

um estudo sobre a relação entre a escola e seus alunos. 225 f. Tese (Doutorado) - Curso 

de Doutorado em Educação: História, Política, Sociedade, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo. 

JACKSON, Philip W. 1996. La vida em las aulas. 4ª ed. Madrid: Ediciones Morata, S.L., 

Cap. 1, p. 43-77. 

KEHL, Maria Rita. 2008. A fratria órfã: conversas sobre a juventude. São Paulo: Olho 

D´água, 216 p. 

KRAPP, Andreas; LEMOS, Marina Serra de. 2002. Os interesses dos alunos como condição e 

como objectivo da aprendizagem escolar. In: LEMOS, Marina Serra de; CARVALHO, 

Teresa Rio. O Aluno na Sala de Aula. Porto: Porto Editora. Cap. 3, p. 77-104. (Coleção 

Ciências da Educação Século XXI).  



301 
 

LAHIRE, Bernard. 1997. Sucesso Escolar nos meios populares: as razões do improvável. 

Cap. 1 e 2. Série Fundamentos. São Paulo: Ática. 

LIMA, Licínio C. 2012. Aprender para ganhar, conhecer para competir: sobre a subordinação 

da educação na “sociedade da aprendizagem”. São Paulo: Cortez. 

NOGUEIRA, Maria Alice. 1997. Convertidos e Oblatos: um exame da relação classes 

médias/escola na obre de Pierre Bourdieu. Educação, Sociedade e Culturas, n. 7, p. 109 – 

129. 

______________________. 2002. Estratégias de escolarização em famílias de empresários. 

In: ALMEIDA, Ana Maria F.; NOGUEIRA, Maria Alice. A escolarização das elites: Um 

Panorama Internacional da Pesquisa. Petrópolis: Vozes, p. 49-65. 

______________________. 2004. Favorecimento econômico e excelência escolar: um mito 

em questão. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 26, p.133-144, 

Maio/Jun/Jul/Ago. 

REIS, Roseli Regis dos. 2006. O Professor do Ensino Médio Público Estadual de Santos (SP), 

sua formação e seleção. São Paulo, PUC, Dissertação de Mestrado. 

ROCKWELL, Elsie. 1995. De huelas, bardas y veredas: uma historia cotidiana em la escuela. 

In: ROCKWELL, E. (coord). La escuela cotidiana,. México: Fondo de Cultura 

Econômica, p. 13-57.. 

SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira. 2004. Um gosto amargo de escola: relações entre 

currículo, ensino e fracasso escolar. São Paulo: Iglu Editora.  

SETTON, Maria da Graça Jacintho. 2002. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma 

leitura contemporânea. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 20, p. 60 – 69, 

Maio/Jun/Jul/Ago. 

SIBILIA, Paula. 2008. La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fóndo de Cultura 

Económica de Argentina, 325 p. 

_____________. 2012. Redes ou paredes: a escola em tempo de dispersão. Rio de Janeiro: 

Contraponto.  

SNYDERS, Georges. 1988.  A Alegria na Escola. São Paulo: Editora Manole. 

SPOSITO, M. P. 1997. Estudos sobre juventude em educação. Juventude e 

Contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação. (5-6), São Paulo, ANPED. 

SPOSITO, M. 2002. Considerações em torno do conhecimento sobre juventude na área da 

educação. In Spósito M.P. (Org.). Juventude e escolarização (1980-1998). Brasília: 

MEC/Inep/Comped. 

TOREZIN, Flávia Roberta. 2006. O conceito de interesse na educação brasileira: um estudo 

em livros-texto e periódicos. São Paulo, PUC, Dissertação de Mestrado. 



302 
 

YOUNG, Michel. Para que servem as escolas? 2007. Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, 

n. 101, p.1287-1302, set./dez. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br 

  

http://www.cedes.unicamp.br/


303 
 

ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 – Instrumento para registro da indicação dos professores 

 

Caros(as) profs. da 2ª série, 

 Estou iniciando minha pesquisa de campo do Doutorado e nesta primeira etapa preciso 

da ajuda de vocês. O público-alvo serão os jovens da segunda série da manhã. Pensando 

neste grupo, gostaria que destacassem 5 alunos(as) que vocês julgam interessados(as) e 5 

alunos(as) que julgam desinteressados(as) pelo conhecimento escolar. O critério de escolha 

não deve levar em conta o desempenho escolar e sim posturas/comportamentos de 

interesse/participação ou de alheamento/desinteresse. 

 É imprescindível que vocês não comentem ou compartilhem suas escolhas com os 

demais colegas, preservando um olhar individual que depois será cruzado com o dos demais e 

com outras variáveis que levarão à lista final dos alunos a serem entrevistados. Não comentem 

também com os alunos para não comprometer o teor das entrevistas. 

Recolherei suas anotações na quinta-feira (18/08). 

 

INTERESSADOS 

 

 

DESINTERESSADOS 

1 - 

 

 

 

1 - 

2 -  

 

 

 

2 - 

3-–  

 

 

 

3 - 

4 -  

 

 

 

4 - 

5 -  

 

 

 

5 - 

Muito obrigada pela colaboração! 

Roseli 
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ANEXO 2 - Roteiro para entrevistas com os alunos 
 

1ª Rodada - até os 10 anos / 2ª Rodada -  dos 10 aos 14 anos / 3ª Rodada -  dos 14 ao 

momento atual 

 

Trajetória e Ambiência familiar 

 Local da moradia 

 Com quem morava 

 Formação, trabalho e jornada dos pais 

 Com quem passava a maior parte do tempo 

 Rotina/Relação com o brincar/Finais de semana/Férias 

 Família extensa – convivência/relação 

 Momentos de lazer e culturais marcantes (hábitos da família nuclear e extensa). 

Programas de TV assistidos pelo jovem e pela família 

 O papel da leitura na casa e na família extensa (presença de jornais e livros na casa, 

frequência a livrarias, bibliotecas...). Quais jornais? Quais revistas? Preferências de 

leitura 

 Gosto musical do jovem e da família 

 Padrão de consumo na família nuclear (valorização de que tipo de bens...) 

 Projetos da família nuclear 

 Participação em alguma outra instância recreativa ou educativa (clube,cursos livres...) 

 Vinculação da família (nuclear e extensa) com religião ou filosofia 

 Nível de autonomia no seio familiar 

 Nível de atuação em prol do coletivo familiar/ Assunção de tarefas, responsabilidades 

Trajetória escolar 

 Idade com que começou a frequentar a escola 

 Tipo de escola(s) frequentada(s)  (pública, privada, porte, localização) 

 Locomoção para a escola (tipo de transporte e responsável) 

 Período de permanência na escola 

 Nível de Interesse e participação (Do que mais gostava, do que menos gostava...) 

 Presta atenção à aula? Que atividades mobilizam a atenção e o interesse? 

 Professores marcantes positiva e negativamente/Condutas dos professores em geral 

 Matéria que mais gostava e que menos gostava 

 Atividades de classe e extraclasse/Relação de interesse 

 Relação com outros educadores da escola/ Pessoas marcantes positiva e negativamente 

 Fatos marcantes 

 Relação com os pares/Posição com relação ao grupo (liderança...) 

 Frequência à casa de amigos/Famílias de amigos marcante 

 


