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ERRATA 
 
 
 

Na Lista de Siglas, página xi, onde se lê: 

 “HTPC – Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo” 

Leia-se: “HTPC – Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo” 

 

Na página 13, linha 22, onde se lê: 

“O período do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)...”. 

Leia-se: “O período da Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC)...”. 

 

Na página 18, linha 15, onde se lê: 

“... assim como as da escola investigada por nós, são expressões do contexto da reforma do 

ensino médio, preconizada na Resolução nº. 15 do ano de 1998.” 

Leia-se: “... assim como as da escola investigada por nós, são expressões do contexto da 

reforma do ensino médio, preconizada na Resolução CEB nº. 15 do ano de 1998”. 

 

Na página 21, linha 16, onde se lê: 

“Considerando-se que a Resolução n◦ 3, referente ao ano de 1998...” 

Leia-se: Considerando-se a Resolução CEB n◦ 3, referente ao ano de 1998...” 

 

Na página 29, linha 08, onde se lê: 

“Uma vez que esse nível de ensino passou a fazer parte da educação básica de caráter 

obrigatório apenas recentemente” 

Leia-se: “Uma vez que esse nível de ensino passou a fazer parte da educação básica apenas 

recentemente” 

 

Na página 55, linha 07, onde se lê: 

 “Ao participar de um HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico)” 

Leia-se: “Ao participar de uma HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo)” 

 

Na página 194, 5° parágrafo, linha 29, onde se lê: 



“Pode-se dizer que a obrigatoriedade deste nível de ensino, ou seja, freqüentar o ensino médio 

é visto pelos jovens alunos investigados a partir da condição juvenil deles, constituída por 

uma diversidade social e cultural.” 

Leia-se: “Pode-se dizer que freqüentar o ensino médio é visto pelos jovens alunos 

investigados a partir da condição juvenil deles, constituída por uma diversidade social e 

cultural”. 
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RESUMO 

 
 
 

Cultura Juvenil é um conceito que faz parte do repertório teórico de alguns antropólogos cujos 
trabalhos têm renovado o estudo sobre a juventude (Pampols, 1999; Martín-Barbero, 1999; 
Reguillo,1999; Margullis & Urresti, 1999; Islas,1999; Valenzuela, 1999). A pesquisa, realizada 
durante os anos de 2005 e 2007, trata das culturas juvenis e de uma escola pública de ensino 
médio, situada na Vila Pompéia, zona oeste da cidade de São Paulo. O objetivo desta pesquisa 
consistiu em compreender os “usos” que jovens alunos têm feito de uma escola pública estadual 
de ensino médio, que foi investigada no contexto das relações e interações sociais que, no interior 
da escola, revela diferentes manifestações juvenis. Investigar os usos (De Certeau, 1994) que os 
jovens alunos fazem da escola pública em que estudam é, de certa maneira, interessar-se pelo que 
eles têm sido capazes de criar, “fabricar” a partir do modo como a escola se oferece aos seus 
consumos e pelas relações estabelecidas com os atores que compõem o universo escolar. Como 
hipótese, acredita-se que as culturas juvenis que estão em circulação ensejam novos usos da 
escola pública de ensino médio. Isso significa dizer que as manifestações juvenis no interior da 
escola não podem ser explicadas de maneira resumida, vistas apenas como uma expressão de 
indisciplina, de patologias e desvios de conduta por parte dos jovens alunos. A partir da 
perspectiva etnográfica de Woods (1987; 1991) e de Geertz (1989), foi considerado o jogo 
simbólico e concreto que constitui as manifestações juvenis em seus diferentes ritos de 
sociabilidade. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: observações no campo, 
realização de registros, conversas e entrevistas, questionário, prontuários. Foram entrevistados 
jovens alunos do primeiro, segundo e terceiro ano dos diferentes turnos, professores, inspetores, 
cantineira, agente de limpeza e direção da escola. Os resultados apontam que as culturas juvenis 
são partes importantes e constituintes das funções sociais assumidas pela escola. Foi possível 
constatar que a organização escolar, por meio das normas, regras e valores constituídos 
historicamente são capazes de expressar as interações e relações estabelecidas pelos jovens 
alunos no interior da escola. Pode-se dizer que é a partir das condições concretas e de operações 
simbólicas conjuntamente construídas que temos as culturas juvenis e os novos usos da escola 
pública investigada. 
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ABSTRACT 

 
 
 

Juvenile culture is a concept that is part of a theoretical repertory of some anthropologists whose 
works have renewed the study about youth (Pampols, 1999; Martin-Barbero, 1999; Reguillo, 
1999; Margullis & Urresti, 1999; Islas, 1999; Valenzuela, 1999). The research, which was 
accomplished during 2005 and 2007, deals with juvenile cultures and with a public high school 
located in Vila Pompeia, west area of the city of Sao Paulo. The aim of this research is to 
understand the “uses” that young students have been producing of a public state high school that 
was investigated in the context of relations and social interactions that reveal, inside the school, 
different juvenile manifestations. Investigating the uses (De Certeau, 1994) that young students 
produce of the public school where they study shows, in a certain way, an interest in what they 
have been able to create, “fabricate” from the way the school offers itself to their consumption e 
by the relations which are established with the actors that compose the scholar universe. As 
hypothesis, it is believed that the juvenile cultures that are spread give opportunity to new uses of 
the public high school. It means that juvenile manifestations inside the school cannot be 
explained in a brief way, just viewed as indiscipline, pathology or bad behavior expressions of 
the youth. From Woods (1987; 1991) and Geertz (1989) ethnographic perspectives, the symbolic 
and concrete games that compose the juvenile manifestations in their sociability rites were 
considered. The methodological procedures we used were field observations, records, 
conversations, interviews, questionnaires and dossiers accomplishment. Young students from the 
first, the second and the third year from different shifts, teachers, inspectors, counterwoman, 
cleaning agent, and director were interviewed. The results point out that juvenile cultures are 
important and constituent parts of social functions assumed by the school. It was possible to 
prove that the school organization, with principles, rules, and values which are historically built is 
able to express the interactions and relations established by the young students inside the school. 
We can say that it is from concrete conditions and symbolic operations which are built together 
that we have the juvenile cultures and the new uses of the investigated public school. 
 

 

Key Words: juvenile cultures – public school – high school – ethnographic perspective 
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Apresentação 

 

 

No ano de 2002 participei do grupo de pesquisa: “Interfaces Psicobiológicas do 

Comportamento”, coordenado pela Professora Dra. Hilda Regina Ferreira Dalla Déa. Dentre 

as atividades desenvolvidas pela equipe de psicólogos e alunos de iniciação científica do 

curso de Psicologia do referido grupo de pesquisa, esteve o programa de prevenção ao 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas por alunos do curso de Psicologia da PUC/SP. Esta 

pesquisa resultou em trabalhos de iniciação científica e pôde constatar a necessidade de iniciar 

uma intervenção preventiva junto aos jovens alunos antes deles ingressarem nas 

universidades. 

Desta maneira, a referida equipe buscou adaptar, em uma escola estadual de ensino 

médio da cidade de São Paulo, o método BASICS1 - Brief Alcohol Sreening and Intervention 

for College Students, utilizado com os estudantes universitários que “bebem muito e 

consomem álcool de maneira nociva” (Dimeff, Baer, Kivlahan, Marlatt, 2002, p. 07) em 

Washington, nos Estados Unidos.  

O método BASICS é uma abordagem de redução de danos e, segundo Dimeff, Baer, 

Kivlahan, Marlatt (2002), 

 

A intervenção consiste em apresentar aos alunos com padrões de consumo 

alto de álcool os riscos potenciais à saúde associados a esse hábito, além de 

outros comportamentos de risco relacionados ao consumo de álcool (como 

sexo sem proteção, obesidade, uso de outras drogas, acidentes 

automobilísticos e brigas), bem como sugerir estratégias específicas para 

tentar reduzir esses riscos, saindo do padrão habitual de beber com 

intoxicação, melhorando sua qualidade de vida, seu desempenho escolar e 

diminuindo o número de complicações (p.08). 

 

Percebe-se que o método BASICS consiste em uma intervenção. Vale ressaltar que a 

pesquisa que foi proposta à escola estadual de ensino médio buscava a adaptação de tal 

método à cultura e à realidade brasileira. 

Foi então, durante o período de 2002-2004, que participei da pesquisa intitulada “Entre 

a cervejinha e o alcoolismo – avaliação dos resultados de um programa de redução de danos 
                                                
1 O método BASICS é uma modalidade de intervenção do Programa de Treinamento de Habilidades 
relacionadas ao Álcool (ASTP). 
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associados ao uso de álcool por adolescentes” em uma escola estadual de ensino médio, 

localizada na Vila Pompéia, zona oeste da cidade de São Paulo. O nome da escola, assim 

como dos jovens alunos e profissionais, foi alterado neste texto como uma forma de cuidado 

com os entrevistados. A escola investigada foi aqui renomeada “Anastácia”, que seria forma 

abreviada de se referir à mesma. 

A escolha do “Anastácia” foi feita pela coordenadoria de ensino, que quando 

procurada por nós, julgou ser uma “escola modelo” e, por isso, ideal para a realização da 

pesquisa.  

Primeiramente, o projeto de pesquisa foi apresentado detalhadamente à coordenação e 

a todos os professores do “Anastácia”. No decorrer das apresentações sobre a pesquisa aos 

profissionais da escola, foi demandado pelos professores um tipo de intervenção que atingisse 

toda a população de alunos e não apenas aqueles que apresentassem um comportamento de 

risco em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. Desta forma, concomitantemente às 

atividades da pesquisa, relativas ao método BASICS, foi desenvolvido um outro projeto 

intitulado: “Projeto Fique Esperto”2, apesar de que, para a coordenação e Plano de Gestão de 

2003-2006 da referida escola, este foi reconhecido como “Entre a cervejinha e o alcoolismo”. 

Com isso, neste texto que apresento, optei pela utilização deste último título ao me referir ao 

projeto. 

O projeto envolveu a participação de alguns professores do “Anastácia”, mas apenas 

daqueles que se interessaram pelo mesmo e que tinham disponibilidade de tempo. Havia 

muita expectativa por parte dos professores e também da equipe em relação à execução do 

projeto. O período do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) foi utilizado para as 

discussões com os professores participantes. Em alguns momentos, eles acompanhavam, 

junto aos psicólogos, a execução das atividades do projeto nas salas de aula.  

Percebe-se que projetos que tratam desta temática em escolas de ensino médio, 

independente de quem os propõe, seja universidade, ONG’s ou a própria escola, refletem uma 

demanda hoje existente nas escolas em lidar com a realidade do consumo abusivo de bebidas 

alcoólicas por parte de seus alunos. 

O referido projeto de prevenção desenvolvido no “Anastácia”, que tinha como 

fundamento a política de redução de danos, possuía como premissa o respeito às escolhas dos 

indivíduos. 

                                                
2 A denominação “Projeto Fique Esperto” foi resultado das várias mudanças ocorridas ao longo do período de 
sua realização, na busca da equipe pela melhor maneira de abordar o tema junto aos jovens alunos. Desta forma, 
o foco das atividades esteve nos processos de escolha dos jovens, no estilo de vida deles. 
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Alguns elementos-chaves da redução de danos: 

 

A estratégia de redução de danos é complementar às estratégias de controle 

da demanda e da oferta; seu foco é nas conseqüências e não nos 

comportamentos em si; a estratégia é realista e reconhece que o consumo de 

álcool não será interrompido em muitas comunidades, e continuará a criar 

problemas para indivíduos e comunidades; a estratégia de redução de não 

julgar o consumo de álcool e sim a redução dos problemas advindos dele; é 

uma estratégia pragmática - ela não busca políticas ou estratégias que 

sejam inatingíveis ou que criem mais danos que benefícios (OSIATYNSKA, 

2004, p. 39). 

 

Os profissionais (psicólogos) que desenvolviam o projeto buscavam intervir nos 

hábitos de consumo de bebidas alcoólicas dos jovens alunos, de uma maneira geral, não se 

atendo ao consumo de bebida que ocorre no interior da escola. Por outro lado, parece que os 

professores, a coordenação e a direção percebiam o projeto de prevenção como uma 

possibilidade de mudar a realidade que se apresentava a eles: o consumo de bebida e de outras 

drogas no interior da própria escola. Estávamos diante de expectativas diferenciadas em 

relação ao referido projeto, o que contribuiu para a adesão ou não por parte dos professores.  

O conjunto dos trabalhadores das escolas tem valores próprios, regras de conduta e 

procedimentos a respeito do tema álcool e drogas e, de certa forma, isso reproduz e expressa o 

que tem sido produzido socialmente a esse respeito. Através dos relatos dos professores nas 

reuniões de HTPC, momento em que se discutia o andamento do projeto, eles mostraram uma 

dificuldade em assimilar a perspectiva apresentada por nós, prevalecendo uma visão moralista 

e repressiva.  

Num primeiro momento, os professores, em sua maioria, opinaram sobre o projeto 

com descrença, pois se viam diante da impossibilidade de conduzir os alunos à abstinência do 

consumo de bebidas alcoólicas. Primeiramente tivemos que retomar aspectos do projeto, que 

em nenhum momento propunha a abstinência. Eles não conseguiram, a princípio, pensar em 

um trabalho preventivo que tivesse como foco a redução dos danos associados ao consumo 

abusivo de álcool, mas sim, o foco na abstinência. Soma-se a isto a dificuldade e a 

impossibilidade apresentada, por exemplo, por um dos professores, devido à sua experiência 

pessoal peculiar com o consumo abusivo de bebidas. Tais constatações nos apontaram para a 

necessidade de conhecimentos e manejos dos professores para lidarem com o consumo de 
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bebidas e drogas por parte de seus jovens alunos. O tema “drogas” foi demandado pelos 

professores à equipe do projeto, uma vez que também tem sido algo presente na escola 

investigada. Porém, este tema não resultou em atividades junto aos jovens alunos. 

O posicionamento das professoras perante o consumo abusivo de álcool pelos jovens 

evoca os apontamentos de Bucher (1996) diante a diversidade de facetas da inserção social 

das drogas. 

Segundo Bucher (1996), 

 

[...]ao invés de polêmicas estéreis sobre os “maconheiros”, os marginais ou 

traficantes vivendo nas periferias, nas favelas ou nos cortiços: o fenômeno 

moderno das drogas é um fenômeno situado no centro da sociedade, 

produzido por ela em decorrência dos seus modos desequilibrados e injustos 

de se organizar, se comunicar e se valorizar, e não um problema periférico, 

localizado apenas nos subúrbios ou entre os desviantes da ordem pública 

(p.46). 

 

Não podemos afirmar que o uso de drogas e o consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

relacionam-se apenas com o modo desequilibrado e injusto de organização da sociedade, 

porém, como conseqüência disso, observamos que as condutas dos jovens alunos acabam 

sendo consideradas como desviantes da ordem social, principalmente devido às conseqüências 

sociais negativas do consumo de álcool pelos mesmos. Do mesmo modo, a partir das 

denominações utilizadas para se referir aos alunos que se agrupam em torno de bebidas 

alcoólicas, criam-se estereótipos e visões preconceituosas, uma vez que não deixam de se 

referir ao lugar social e territorial ocupado por cada jovem. 

No que diz respeito à execução do projeto “Entre a cervejinha e o alcoolismo”, o 

primeiro procedimento junto aos jovens alunos do primeiro e do segundo ano do ensino 

médio era um levantamento sobre o hábito de consumo de bebidas alcoólicas e estilo de vida, 

sob o título “Estilo de vida e consumo de bebidas alcoólicas”.  

De acordo com o levantamento realizado em 2003 em um total de 594 alunos do 

“Anastácia” sobre seus estilos de vida e o consumo de bebidas alcoólicas, foi constatado (ver 

Anexo 1) que 20% da população analisada apresentaram um consumo de bebidas alcoólicas 

considerado de risco.  

Durante o período que participei do projeto/pesquisa estive diante uma realidade: o 

consumo de bebidas alcoólicas e de drogas pelos jovens alunos no interior e entorno da 
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referida escola e os seus desdobramentos, tanto para os jovens alunos como também para a 

escola investigada.  

Ainda, a partir da minha participação no referido projeto/pesquisa, pude fazer algumas 

observações e levantar alguns questionamentos a respeito dos usos que os jovens alunos têm 

feito da escola de ensino médio em que estudam e, conseqüentemente, sobre as funções 

educativas da mesma.  

É cada vez mais freqüente a constatação de que as escolas são chamadas a assumir 

novos papéis e responsabilidades que vão além de suas práticas de escolarização. São 

exigências que provêm de modificações recentes nas relações sociais estabelecidas tanto 

dentro como fora da escola, o que faz com que se crie, em algumas circunstâncias que serão 

oportunamente detalhadas, a expectativa de abrir a escola para novas funções. São demandas 

que se baseiam na hipótese de que a escola conserva ainda um amplo poder de influência na 

organização do comportamento social de crianças e jovens. Pode-se dizer que as experiências 

juvenis no interior da escola têm constituído as novas formas de organização escolar, com 

base no estabelecimento de relações e interações sociais diferenciadas. 

Para a diretora da escola investigada, estão surgindo questões que devem ser 

resolvidas no interior da instituição, mas que dependem de fatores alheios a ela. Eis um 

exemplo significativo: segundo ela, um grupo de alunos cabulou aula para comemorar o 

aniversário de um deles no bar próximo à escola. O inspetor Soares, a pedido da direção e da 

coordenação, foi até lá para identificar os alunos a fim de comunicar às famílias. No bar, ficou 

sabendo que a mãe da aniversariante havia levado carne ao local, para consumo na festa. A 

diretora disse acreditar que as famílias desses alunos poderiam não apoiá-la quanto à 

advertência que seria aplicada a eles e, também, quanto ao controle a ser exercido sobre a 

freqüência e ação de seus alunos (Caderno de campo3, 19 de agosto de 2005). 

Situação como esta apresentada é capaz de revelar um pouco do modo como a escola 

lida com o comportamento e ação dos jovens alunos que fogem ao seu controle. Fatos como 

esses, colhidos no depoimento da diretora, demonstram uma realidade microscópica, dentro 

da qual a escola questiona também os seus papéis e as suas responsabilidades. 

Tal realidade se mostra ainda mais complexa quando pensamos, por exemplo, que um 

projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas pode vir a se apoiar na 

naturalização de certa concepção de jovem. Pode-se dizer que os jovens costumam ser 

                                                
3 O termo “caderno de campo” aparecerá quando necessário para se referir às informações obtidas na 
investigação in loco. A utilização deste termo tem como inspiração os antropólogos Pampols (1999), Martín-
Barbero (1999), Reguillo Cruz (1999), Margullis & Urresti (1999), Pêrez Islas (1999), Valenzuela (1999). 
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compreendidos a partir de uma concepção de adolescência, esta vista apenas como fase 

biológica com características próprias. Conforme as considerações de Knobel (1981), a 

adolescência compreende uma fase semipatológica, de turbulência, de busca da identidade4. 

Tendo em vista que tais características da adolescência se tornaram senso comum, os jovens 

que consomem bebidas alcoólicas no interior da escola podem vir a ser representados como 

desviantes (Velho,1977). Desta maneira, o comportamento de consumir bebidas alcoólicas, 

dentre outras manifestações juvenis, costuma ser visto como expressão de uma fase de 

turbulência esperada, e por isso, tais comportamentos e manifestações acabam sendo 

naturalizados 5.  

Na pesquisa aqui apresentada sobre culturas juvenis e os novos usos da escola pública 

de ensino médio, o consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens alunos, assim como outras 

manifestações juvenis, não foram vistos como expressão de patologias da desordem, mas sim, 

como expressão de uma construção identitária (Hall & Woodward, 2005; Margullis & 

Urresti, 1999; Reguillo Cruz, 1999; Valenzuela, 1999), construção esta aberta ao risco e ao 

culto do efêmero e da autodestruição (Maffesoli, 2000). 

Conforme Rodrigues (2001), 

 

A escola está inserida numa certa realidade da qual sofre e exerce 

influência. (Porém) Ela não é apenas o local onde se reproduzem os 

interesses, os valores, a cultura, a ideologia. Também pode influenciar a 

ideologia, o valores, a ciência, a política e a cultura na sociedade em que 

está inserida (p.57). 

 

Quanto à escola, pode-se dizer que, em certo sentido, tem se distanciado de sua função 

clássica, que segundo Saviani (1991, p. 25), “é a transmissão-assimilação do saber 

sistematizado”. Em se tratando da escola de ensino médio investigada, o cotidiano demonstra 

um processo de ensino mediado pelas soluções e estratégias para torná-la mais atraente para 

os jovens alunos. 

Um outro aspecto a ser ressaltado é a suposta nova relação que a escola de ensino 

médio é chamada a estabelecer com os seus jovens alunos, por exemplo, quando estes se 
                                                
4 Diferentemente do entendimento do conceito identidade utilizado na pesquisa que realizei, a identidade é 
entendida por Knobel como o objetivo fundamental da fase da adolescência e ele também acredita que esta fase é 
atingida por meio da “síndrome normal da adolescência”, que compreende também outras características. 
Confira Knobel (1981). 
5 Há uma crítica feita por Ozella no que diz respeito ao entendimento das vulnerabilidades, desequilíbrios e 
instabilidades no comportamento dos jovens, pois elas são consideradas inerentes aos jovens, o que supõe uma 
crise preexistente e uma naturalização do comportamento deles. Confira Ozella (2002; 2003). 
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agrupam em torno do consumo de bebidas alcoólicas, relação esta que não se limita à 

aplicação de um projeto de prevenção que foi desenvolvido em seu interior, mas que se 

estende à forma de lidar com os jovens, inclusive quando os mesmos são surpreendidos 

bebendo às escondidas no interior da escola. Num novo conjunto de maneiras de agir por 

parte da escola de ensino médio, pode estar contido também um novo modo através do qual os 

jovens alunos se relacionam com a mesma e talvez até entre si. É certo que tais situações 

revelam estar em curso a disseminação da idéia de ampliar as funções sociais da escola, 

ensejando novos usos por parte dos jovens alunos. 

Vale dizer que algumas das modificações ocorridas nos diferentes âmbitos da escola 

de ensino médio podem ser compreendidas a partir das tentativas de implementação da 

reforma do ensino médio e, também, da conquista do estatuto da criança e do jovem como 

sujeito de direitos e deveres. 

Pode-se assim dizer que muitas das características apresentadas pelas escolas públicas 

de ensino médio, assim como as da escola investigada por nós, são expressões do contexto da 

reforma do ensino médio, preconizada na Resolução nº. 15 do ano de 1998. Dentre as 

características, assinala-se a participação dos jovens alunos na gestão e a divisão do currículo 

em áreas. Zibas (2005 b) aponta que a reforma apresenta três faces: a estrutural, a de gestão e 

a curricular e relaciona-se com a reestruturação do sistema de ensino básico. No que diz 

respeito aos usos da escola pelos jovens alunos, foco desta pesquisa, isto significa dizer que as 

interações e relações sociais no interior da escola têm como pano de fundo as diferentes faces 

da reforma.  

Considera-se também que a possibilidade de acontecer o projeto de prevenção ao 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas na referida escola seja fruto deste contexto histórico e 

político, além de estar relacionado com as diferentes faces da reforma do ensino médio. No 

que diz respeito à gestão, por exemplo, pode-se citar a relativa autonomia conquistada pelas 

escolas para lidar com as necessidades que surgem em seu interior. No entanto, Zibas (2005 

b) aponta que a reforma, ao proporcionar uma autonomia às escolas no sentido de cada uma 

poder organizar seu próprio projeto político pedagógico a partir das suas necessidades e 

realidades, acabou por deixá-las sem um eixo orientador estadual. Pode-se dizer que, em certa 

medida, isto traz reflexos nas funções sociais a serem assumidas pela escola e, provavelmente, 

na perda ou não de foco nas suas funções de transmissão de conhecimento. 

A escola pública de ensino médio investigada e o modo como ela se apresenta são 

parte desse contexto de desdobramentos, da tentativa de implementação da reforma do ensino 

médio. Chamamos a atenção para o fato de que os elementos que constituem esse processo de 
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transformação tratam da re-construção de uma identidade para a escola de ensino médio: ao 

mesmo tempo em que se configura uma nova identidade, pretensamente mais positiva, para o 

público que dela se serve – os jovens (Krawczyk, 2003). Pode-se dizer que tanto a escola de 

ensino médio como os jovens alunos sofrem mudanças neste processo de transformação, 

sendo várias as tentativas e estratégias utilizadas por parte de ambos.  

No que diz respeito à escola de ensino médio, o que se planejou investigar foram os 

novos usos da escola média pública e as ações que ela tem incorporado como obrigação sua 

desde a última década do século XX, como sendo expressão de seu enfrentamento perante as 

culturas juvenis e as suas manifestações. A partir daí, também se desdobra uma interrogação, 

apesar de não ser central nesta pesquisa, que quer saber se as novas funções que passam a 

fazer parte do cotidiano escolar constituem parte de um processo de valorização ou 

desvalorização social da escola pública como um todo. 

No que diz respeito aos jovens alunos, o que se pretendeu nesta pesquisa foi investigar 

a “moral dos jovens” ou as “moralidades dos jovens”, com as marcas que elas se apresentam e 

que se manifestam em suas diferentes formas de sociabilidade. Tal moralidade juvenil, 

investigada principalmente a partir das interações e das relações estabelecidas pelos jovens 

investigados no interior da escola, nos possibilita compreender o processo de construção de 

suas identidades.  

Assim como no estudo de Sarti (2005), a moralidade é vista sob a perspectiva 

chamada de “durkheimiana” que compreende a maneira como os sujeitos investigados 

interpretam as suas experiências, e também a sua expressão nas normas e valores. Desta 

forma, foi possível conhecer o processo que organiza a valorização e a desvalorização de 

costumes entre os próprios jovens, tendo por princípio a forma como algumas idéias são 

construídas entre eles. Como pressuposto tem-se que a “moral dos jovens” ou as “moralidades 

dos jovens” não são reflexos da realidade, mas são também, constitutivas dessa realidade. 

Esta pesquisa apresenta dois eixos: o da escola e o das culturas juvenis. Os aspectos a 

serem desenvolvidos tentam iluminar estas realidades que são constitutivas uma da outra. 

O texto está dividido em cinco partes, de maneira a clarificar como foi feita a 

construção do objeto de estudo e a realização da pesquisa. 

  A Parte I refere-se à metodologia da pesquisa por considerar de extrema relevância 

explicitar os caminhos desenhados para a sua execução. Foram apresentadas as decisões, as 

reflexões, as escolhas e a trajetória da pesquisa. Foram expostas as diferentes fontes utilizadas 

e a importância de cada uma delas para o alcance dos objetivos bem como os instrumentos de 
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coleta de dados. Foram também apresentados os sujeitos da pesquisa, os tempos e espaços-

tempos investigados. 

 A Parte II refere-se à escola investigada e aos jovens alunos. Nesta parte é apontado 

como foi a minha entrada no campo de investigação para a realização desta pesquisa, assim 

como a receptividade da escola. Foi mostrada uma caracterização da escola investigada, a sua 

localização, o seu entorno, a descrição de sua estrutura física, a distribuição dos alunos nos 

turnos e séries. Foi feita também uma caracterização dos jovens alunos no que diz respeito à 

origem geográfica e ao período que estudam. Foram apresentados os posicionamentos dos 

jovens alunos a respeito da escola onde estudam e os posicionamentos de profissionais da 

escola sobre os jovens alunos e sobre a instituição. Os dados empíricos utilizados nesta 

apresentação são provenientes de diferentes fontes, como: questionário, entrevistas, 

observações, documentos, dentre outros. 

A Parte III apresenta os referenciais teóricos sobre os jovens e sobre a escola e 

evidencia elementos que foram considerados posteriormente na análise. Trata-se de 

apresentar, principalmente, a perspectiva teórica das culturas juvenis. 

A Parte IV evidencia situações cotidianas do espaçotempo da escola investigada e, 

desta forma, apresenta as suas diferentes dimensões. São apresentados os simbolismos que 

permeiam a escola “Anastácia” e as práticas desenvolvidas, assim como o modo de 

organização das interações e relações sociais em seu interior. 

A Parte V apresenta cenários em que estão presentes os jovens alunos em suas 

interações e relações, mostra as situações e circunstâncias que expressam a constituição das 

moralidades juvenis e dos novos usos da escola. 

A seção a seguir ilustra os caminhos percorridos e reflexões realizadas, inicialmente, 

por mim, para a delimitação do objeto da pesquisa. Pretendi pôr em evidência estudos que, de 

diferentes maneiras, trouxeram contribuições a esta empreitada. 

 

Investigações no interior da escola – buscando e desenhando caminhos 

 

É um desafio pesquisar a escola no que diz respeito às suas práticas cotidianas, mas é 

fundamental conhecer esse cotidiano se o objetivo é desvelar a dinâmica de funcionamento e 

a especificidade da escola – nosso objeto de investigação. 

É importante, neste sentido, dialogar com alguns estudos que já fizeram um 

“mergulho” na escola, especialmente Falsarella (2005), Amorim (2004), Moraes (2002) e 
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Pereira (2004). Estes autores nos chamam a atenção para os diferentes aspectos que compõem 

a organização escolar. 

O estudo de Falsarella (2005) que trata da autonomia da escola na elaboração de seu 

projeto pedagógico traz contribuições para a nossa investigação. A autora faz uma pesquisa de 

campo que compreendeu várias idas à escola, observações, anotações, realização de 

entrevistas, aplicação de questionários e análise de documentos. 

A autora confirma a sua hipótese, qual seja mostra ser a autonomia da escola algo 

construído internamente no cotidiano escolar, não se tratando apenas dos resultados de um 

discurso oficial a ser outorgado. Desta maneira, segundo a autora, o discurso oficial sobre a 

autonomia escolar se torna esvaziado de sentido, pois na realidade desenvolve-se um projeto 

informal de “uso interno” capaz, inclusive, de burlar o sistema de ensino. 

O foco de estudo da autora – a autonomia construída internamente pela escola para 

além do prescrito – se mostra importante para a nossa investigação na medida em que 

evidencia o quanto as práticas cotidianas são capazes de dar uma forma específica a cada 

organização escolar.  

Considerando-se que a Resolução n◦ 3, referente ao ano de 1998, discorre sobre a 

interdisciplinaridade e a contextualização na construção do conhecimento, é compreensível 

que aconteça no “Anastácia”, por exemplo, o desenvolvimento de projetos. Porém, indagamos 

também sobre as práticas cotidianas que expressam não apenas os projetos que desenvolve, 

mas a maneira da escola lidar com os comportamentos dos jovens alunos, principalmente 

aqueles que fogem ao controle dela. Assim como no estudo de Falsarella (2005), o nosso foco 

incidirá sobre as práticas cotidianas, mais especificamente sobre as interações e relações dos 

jovens alunos. A expectativa deste caminho de pesquisa que propomos é evidenciar os 

mecanismos que constituem os novos usos da escola, por meio das relações de força 

estabelecidas entre os jovens alunos e entre os mesmos e os demais profissionais da escola. 

O estudo de Amorim (2004) traz contribuições para a presente pesquisa tanto no que 

diz respeito à temática, como também, em relação à proposta metodológica adotada. 

Amorim (2004) parte dos seguintes questionamentos que norteam os seus estudos: 

 

Por que o sujeito da nossa sociedade atual se droga? Qual é a real 

dimensão e natureza da relação entre as drogas e a juventude? Qual o papel 

da escola e dos professores no enfrentamento do problema? Quais são os 

pressupostos e as estratégias que se tornam imprescindíveis atualmente na 
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formulação de um programa de prevenção educativa ao uso de drogas? 

(p.13) 

 
Enfim, o autor pretendeu apontar os pressupostos que serviram de base para a 

elaboração de um projeto político pedagógico de prevenção ao uso de drogas. Para realizar 

seus objetivos, ele sentiu a necessidade de fazer um mergulho no cotidiano escolar a fim 

conhecer o ethos da escola, de maneira a “flagrar e trazer a tona eventos não 

manifestos/declarados em textos ou falas, no intento de mapear os percursos e as narrativas 

que eles estão traçando enquanto partícipes de um complexo enredo que tem lugar na escola 

onde atuam” (Amorim, 2004, p. 07). 

O autor considera o espaço escolar poroso e permeável, desta forma, sujeito às 

problemáticas sociais. Ainda para ele, isto traz para a escola a necessidade de se adequar às 

novas exigências, propondo práticas pedagógicas apropriadas. Por outro lado, o autor aponta 

para a necessidade dos pactos da escola com outros segmentos da sociedade, pois não se trata 

de uma questão restrita a profissionais ou setores especializados. O autor afirma ainda a 

necessidade de um trabalho conjunto entre a escola e a comunidade a qual esta faz parte. 

Amorim (2004) constatou em seu estudo o quanto recaem sobre a escola expectativas 

e exigências no que diz respeito à prevenção e, também, os obstáculos encontrados por ela 

para a materialização e alcance dos fins e objetivos que se propõe. 

É interessante perceber que no estudo de Amorim, diferentemente de nossa 

investigação, o público que freqüenta a escola reside no bairro em que esta se encontra. 

Assim, foi possível pensar uma ação conjunta com a comunidade, ação que refletisse os 

problemas enfrentados pela mesma e propor ações assertivas. 

Porém, “Anastácia”, a escola alvo de nossa investigação, atende a um público 

proveniente, em sua maioria, de bairros distantes da escola que estudam e não costuma haver 

a participação e envolvimento da comunidade local nos projetos desenvolvidos. Pode-se dizer 

ainda que a realidade vivida pelos jovens alunos nos bairros em que residem não corresponde 

à realidade vivida pelos residentes no bairro em que a escola se encontra no que diz respeito 

às drogas e à violência. Estas são questões relevantes de serem consideradas na pesquisa aqui 

proposta, uma vez que, para muitos dos jovens alunos do “Anastácia”, o bairro onde residem 

possui características negativas quanto aos problemas relacionados, por exemplo, ao uso de 

drogas. 

 O estudo de Amorim (2004) nos permite pensar que o desenvolvimento de um projeto 

no interior da escola pode assumir características particulares dependendo da temática, do 
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público alvo, do local em que se encontra a escola e da relação que a comunidade estabelece 

com as atividades escolares. Desta maneira, considerou-se importante, em nossa pesquisa, 

explicitar o modo como o projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

chegou até o “Anastácia”, pois é uma forma de compreender a rede de significados construída 

em torno dele e seus desdobramentos para a identidade dos jovens alunos e da própria escola.  

 O estudo de Moraes (2002) se dedicou a verificar a existência de diferentes 

manifestações de lazer nas escolas públicas da rede estadual e os atores responsáveis por criar 

este espaço físico escolar. A autora optou por investigar aquelas escolas que não estavam 

vinculadas nem ao Projeto Parceiros do Futuro, que é uma iniciativa do Governo do Estado de 

São Paulo, e nem a outros projetos que desenvolvem atividades no campo do lazer. Vale 

ressaltar que o projeto Parceiros do Futuro visa oferecer aos jovens, por meio de palestras, 

atividades de esporte e cultura, cursos, uma educação integral que de alguma maneira proteja-

os da marginalização, das drogas e da violência. 

Moraes (2002) partiu da premissa de que a maioria da população da cidade de São 

Paulo não possui acesso a projetos como este. Desta forma, focou seu estudo no modo como 

os alunos organizam o seu tempo disponível durante o período que se encontram nas escolas, 

como utilizam o recreio e os intervalos. Foi constatado pela autora que a cultura da escola se 

expressa nas práticas de lazer que são tanto provenientes de fora da escola como também 

criadas em seu interior. 

A autora mostra, a partir das duas escolas investigadas, que há grupos diversos de 

alunos com manifestações de lazer e culturas distintas, porém afirma que a escola também 

impõe limites, regras e interfere na tomada destas decisões. Há, segundo a autora, uma tensão 

entre as diferentes vozes (professores, alunos, coordenação) e os poderes centrais, sendo 

constante o estabelecimento de negociações. 

Este estudo ilumina nossa pesquisa na medida em que mostra o movimento de 

circulação dos jovens alunos na escola no tempo relativamente livre disponibilizado por ela, 

assim como os aspectos envolvidos neste processo. Interessa-nos também a constatação da 

autora de que a escola é um lugar de sociabilidade, de produção de cultura e não apenas de 

reprodução. Isto nos faz pensar nas manifestações juvenis e na forma da escola lidar com tais 

acontecimentos, o que nos conduzirá ao entendimento dos usos da escola pelos jovens alunos. 

Este estudo suscita ainda uma investigação aprofundada sobre as condições sob as quais 

acontecem as diferentes formas de sociabilidades juvenis no interior da escola e os limites e as 

possibilidades oferecidas pela escola por meio de suas regras e normativas. 
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O estudo de Pereira (2004) trata da Reforma do Ensino Médio e sua implementação 

em uma escola estadual de ensino do Estado de São Paulo e, mais especificamente, da relação 

entre Educação e Trabalho no ensino médio. 

Tal estudo traz contribuição para nossa investigação no que diz respeito aos 

procedimentos metodológicos adotados e ao modo como a escola tem tratado as mudanças e 

reformas que lhes são outorgadas, tendo em vista as suas especificidades de funcionamento e 

a cultura escolar. Assim como discorre sobre a relação entre as Unidades de Ensino e a 

Diretoria de Ensino. Percebe-se que as novas Leis e Resoluções têm permitido novas funções 

sociais para a escola, porém cada escola lida de um modo distinto com tais reformas e 

alterações. 

Para conduzir sua investigação, Pereira (2004), após contato com a Diretoria de 

Ensino da Rede Estadual do município, buscou adentrar o cotidiano escolar localizando tanto 

os documentos como também os caminhos percorridos pelos mesmos dentro da escola. Um 

dos documentos escolhidos, o Livro Ata de 2002/2003, expressaria decisões práticas, 

pedagógicas e administrativas que indicaria o rumo ao novo ensino médio. Foi feita também 

análise do Plano de Gestão buscando-se referências sobre a relação entre educação e trabalho 

e, também, uma análise da Proposta Pedagógica com os seus Planos de Ensino, a fim de 

verificar como se traduz a nova legislação e suas orientações nos trabalhos em sala de aula. 

A autora encontrou como resultado que os documentos tanto da Diretoria de Ensino 

como da Unidade Escolar não evidenciam registros relativos às mudanças e às reformas 

propostas, principalmente, no que tange à preparação para o trabalho. Os documentos também 

mostram que a relação da escola com a comunidade é precária, sendo também ínfima a 

participação dos pais na elaboração do projeto pedagógico. No que diz respeito aos jovens 

alunos, os documentos mostram um desconhecimento por parte da escola das necessidades 

dos alunos, do modo como pensam, enfim, de sua clientela. 

 O estudo de Pereira (2004) mostra o quanto os documentos, se analisados 

isoladamente, podem ser, de certa forma, precários para avaliarmos as ações empreendidas 

pela escola, uma vez que pode não fazer parte da cultura da escola registrar as suas ações. A 

autora mostra também, o quanto as práticas cotidianas são férteis e partir daí, a necessidade de 

acompanhá-las de perto, com a finalidade de captar as suas nuanças. 

Acreditamos também que o uso do espaço e do tempo escolar pelos jovens alunos tem 

estreita relação tanto com as suas expectativas e projetos de vida como também com as 

relações que estabelecem com os demais atores sociais no interior da escola.  
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Estudos que tratam de jovens alunos que se encontram no ensino médio trouxeram 

contribuições para o delineamento de aspectos particulares da minha investigação. Entre eles, 

merecem destaque os estudos de Giovinazzo Júnior (2003), Meconi (2004), Meyrelles (2004) 

e de Souza (2003). 

O estudo de Giovinazzo Júnior (2003) investiga a relação entre a escola e os alunos, 

tendo como foco o discurso dos adolescentes, suas expectativas, aspirações e necessidades. Os 

alunos investigados cursam o ensino médio de uma escola pública localizada na zona leste da 

cidade de São Paulo.  

O autor tem como preocupação compreender a insatisfação do aluno perante a 

educação escolar, mais especificamente, as razões de tal insatisfação. Como premissa, 

Giovinazzo Júnior (2003) parte do reconhecimento social da escola como espaço privilegiado 

de formação, porém, questiona o papel desempenhado pelas instituições escolares na 

sociedade contemporânea, os seus limites e possibilidades no que se refere à formação e à 

educação dos alunos. Giovinazzo Júnior estabelece como procedimento obter o “ponto de 

vista do aluno” e, com base nisso, compreender as práticas escolares. 

O autor utilizou dinâmicas de grupo as quais permitiram estabelecer previamente e 

debater em conjunto algumas temáticas com alunos reunidos em grupo. O objetivo consistia 

em conhecer o modo como os jovens se relacionam com a escola e com o contexto social 

mais amplo. 

 A partir dos resultados de sua pesquisa, Giovinazzo Júnior constata que a escola se 

constitui em um espaço fundamental para a formação dos alunos. No discurso dos alunos 

investigados, a escola se mostra como aquela que prepara para a inserção no mundo dos 

adultos. Segundo o autor, esta preparação pode ser entendida como um enquadramento às 

normas sociais; a escola se mostra também como aquela que adapta o aluno às necessidades 

estabelecidas pela sociedade. 

Não desconsiderando a importância deste tipo de investigação para a área da educação, 

uma vez que, conforme Giovinazzo Júnior (2003), se propôs a ouvir os receptores da 

educação, este estudo limitou-se a conhecer o que diziam os adolescentes sobre a escola e as 

suas relações com a mesma. O autor não analisou em seu estudo as relações entre os alunos e 

os professores, entre os alunos e a coordenação, entre os alunos e os inspetores, apesar de 

evidenciar as relações interpessoais como aspecto importante na vida dos adolescentes alunos. 

Considera-se importante, na pesquisa que proponho, explicitar o posicionamento dos 

profissionais da escola investigada sobre a relação deles com os jovens alunos, mesmo que 

não seja o objetivo principal. Em face da complexidade das interações e relações que se 
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encontram envolvidos os jovens alunos, faz-se necessária uma perspectiva relacional, que os 

aponte como sujeitos constituídos pelo e constitutivos do espaço escolar. 

 O estudo de Meconi (2004) se propõe a trazer contribuições para a discussão sobre a 

função da escola. A autora pesquisa alunos do ciclo II do ensino fundamental de uma escola 

pública estadual da cidade de São Paulo. Ela parte da hipótese de que estes alunos não 

conseguem ver objetivos imediatos na escola, aguardando uma promessa de futuro que está, 

inclusive, presente no imaginário de pais e professores. Segundo a autora, são promessas de 

futuro relativas a ser alguém na vida, ter um emprego, entre outras. 

 Foram realizadas 23 entrevistas com os alunos e, posteriormente, as entrevistas foram 

analisadas a partir do referencial de Snyders, no que diz respeito à “alegria na escola”. Como 

resultado, a autora constata que a alegria na escola relaciona-se aos processos de 

aprendizagem e à sua função socializadora. Isto inclui o valor das amizades e as demais 

relações estabelecidas; a função da escola aparece associada a uma idéia de futuro e à 

necessidade de aprender.  

 Meconi (2004) aponta em suas considerações finais que nos depoimentos dos alunos 

fica demonstrado que os “adultos da escola” parecem não considerar com grande atenção o 

que eles, os alunos, pensam e dizem. Pode-se dizer que a autora sinaliza com os seus 

resultados de pesquisa que há uma distância entre os alunos e os considerados “adultos da 

escola”, distância que se manifesta na falta de interesse dos adultos pelo que eles, alunos, 

pensam ou dizem. Este aspecto se mostra importante para a pesquisa que proponho, uma vez 

que reforça a necessidade de investigar como os jovens alunos percebem os profissionais da 

escola e, mais do que isto, de que maneira as interações e relações entre eles interferem nos 

usos que os jovens alunos fazem da escola que estudam. 

 O estudo de Meyrelles (2004) investiga os sentidos e os significados da escola para os 

adolescentes que estudam em escolas tradicionais particulares da cidade de São Paulo. O 

referencial teórico-metodológico utilizado foi de Liev Semiónovitch Vigotski, no que diz 

respeito aos processos psicológicos superiores e à diferenciação feita entre sentido e 

significado das palavras.  

Foram investigados quatro adolescentes, dois de cada escola e realizadas 

individualmente entrevistas semidirigidas. A escola foi significada pelos adolescentes 

investigados como algo necessário para a vida futura, uma preparação para o convívio social, 

proporcionando tanto uma integração na sociedade como também uma formação moral; como 

um lugar que possibilita a aquisição de uma profissão e, posteriormente, a conquista de um 

trabalho bem remunerado. A amizade se mostrou relevante no processo de construção de 
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sentidos e significados sobre a escola, assim como o modo de os adolescentes investigados 

compreenderem a vivência de sua própria adolescência. 

A autora aponta que as afirmações dos adolescentes mostraram como o processo de 

apropriação da escola é mediado pelas emoções suscitadas e ideologias presentes. Isto 

significa que o grupo social a que pertencem, o contexto sócio-histórico em que vivem, assim 

como o que vivenciam neste momento de suas vidas é constitutivo da maneira de conceberem 

a escola. A autora pôde ainda constatar, por meio dos resultados da pesquisa, que apesar de os 

adolescentes possuírem aparentemente idéias semelhantes a respeito da escola, se organizam 

psicologicamente de maneira distinta. 

Meyrelles (2004) traz contribuições ao mostrar o caráter singular e, por outro lado, 

social do processo de apropriação da escola pelos adolescentes investigados. Este aspecto se 

torna importante para a pesquisa que proponho na medida em que chama a atenção para as 

particularidades existentes no modo de cada adolescente se relacionar com a escola.  

As contribuições do estudo de Meyrelles (2004) suscitam também uma investigação 

que aprofunde e explicite os aspectos que constituem as relações de poder estabelecidas pelos 

jovens alunos entre si e entre os demais atores sociais no interior da escola, de maneira a 

possibilitar a compreensão do sentido de suas manifestações. 

O estudo de Souza (2003) trata de investigar escolas públicas estaduais de ensino 

médio na capital paulista. A autora parte da constatação de que há um esvaziamento das 

funções tradicionais da escola, sendo compreendida, na maioria das vezes, como crise da 

escola pública, em função das mudanças socioculturais que ocorrem nos diferentes âmbitos da 

sociedade. Para a autora, em meio ao projeto educativo que se encontra em exercício, a 

socialização dos jovens alunos tem acontecido via regulação do sistema, ou seja, pelas normas 

e regras que organizam a escola. Desta maneira, ela acredita que os alunos tentam, a todo o 

momento, se adaptar às instabilidades da organização. 

 Com a finalidade de refletir sobre a escola na sociedade contemporânea e o tipo de 

sujeito que está sendo formado nesta escola, que no seu entender se encontra em crise, Souza 

(2003) trabalha com os depoimentos dos alunos a partir da utilização de questionários e 

entrevistas. Como resultados de pesquisa, a autora encontrou que os alunos apresentam 

sentimentos de “insignificância” que puderam ser percebidos nas suas atitudes diante da 

relação ensino-aprendizagem e nos maiores problemas enfrentados por eles, segundo eles 

mesmos: as drogas e o desemprego. Souza (2003, p. 171) traduz a “insignificância” como 

isenção de responsabilidade, fragilidade, incapacidade de ação e reação, etc diante de 

condições opressoras e, ao mesmo tempo, inexoráveis da vida.  
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 Um outro aspecto a ser mencionado, encontrado pela pesquisadora, é que a escola se 

destacou para os alunos em sua dimensão instrumental, ou seja, a escola com vistas a atingir 

determinados fins, estes relativos à inserção no mercado de trabalho e aprender o básico 

necessário para a prática posterior. Segundo a autora, o conhecimento valorizado pelos alunos 

refere-se à prática. Desta maneira, o trabalho se mostra como lugar mais favorável que a 

escola. Ainda para a autora, em decorrência disto, o conhecimento que circula na escola se 

limita ao âmbito da própria opinião dos alunos sem haver reflexão e conhecimento sobre a 

realidade. 

 Vale destacar também que, segundo os resultados encontrados por Souza (2003, 

p.177), os dispositivos disciplinares não visam mais à formação do aluno, eles se tornaram 

modos de viabilizar o funcionamento da escola. A autora pôde perceber que os alunos se 

deparam com a oportunidade e a necessidade de se ajustarem à instabilidade das regras e se 

desvencilharem dos obstáculos do cotidiano escolar. 

 O estudo de Souza (2003) traz importantes contribuições para a pesquisa que 

proponho no que diz respeito à percepção dos alunos sobre o modo de organização escolar, 

sobre o valor social da escola e sobre as suas atitudes perante os vários aspectos da realidade 

escolar. Porém, consideramos necessário para a análise das manifestações juvenis e das 

práticas cotidianas dos jovens alunos explicitarmos o posicionamento dos profissionais que 

trabalham na escola. 

 

Referenciais Teóricos, Objetivos, Hipóteses 

 

Tendo em vista os estudos apresentados na Seção acima, as questões trabalhadas em 

cada um deles e o modo como o fizeram, esta pesquisa pretende estudar os jovens alunos em 

sua dimensão simbólica, no que diz respeito às suas manifestações juvenis e às suas práticas 

cotidianas no interior da escola, sob a perspectiva das culturas juvenis. Tal perspectiva 

permite conceber os jovens para além do formato aluno, compreende a diversidade presente 

nas práticas cotidianas deles e vai além do entendimento dos processos de socialização. É de 

interesse estudar também as relações dos jovens entre si e com a escola por meio de seus 

agrupamentos, assim como as suas relações com os demais profissionais da escola, por 

acreditar serem eles partes constituintes de tais manifestações juvenis.  

Os “usos da escola” pelos jovens alunos são vistos como maneiras deles operarem, 

como “maneiras de fazer” (De Certeau, 1994). Para o autor, importa o que os jovens alunos 

como “consumidores culturais” são capazes de “fabricar”, ou seja, como eles se apropriam do 
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que se encontra disposto a eles. Pode-se dizer que as manifestações juvenis e as práticas 

cotidianas são capazes de dizer como eles se posicionam e constituem as suas identidades. A 

identidade é aqui entendida numa perspectiva relacional e assume tanto uma dimensão 

simbólica como também pode assumir formas resultantes de exclusão social (Hall & 

Woodward, 2005). Considera-se ainda a identidade na acepção de Bauman (2005), que lhe 

atribui um caráter fluido e cambiante dado as atuais condições de sua produção.  

As escolas de ensino médio têm encontrado desafios quanto à definição de suas 

funções sociais. Uma vez que este nível de ensino passou a fazer parte da educação básica de 

caráter obrigatório apenas recentemente, houve uma mudança quanto ao perfil de público 

atingido. A escola de ensino médio não estava preparada e organizada para receber este 

alunado. É sabido que historicamente o ensino secundário foi pensado para as elites, com a 

finalidade de dirigir seus jovens para o ensino superior enquanto aos jovens de classes mais 

desfavorecidas ficavam resguardados os cursos técnicos profissionalizantes (Menezes, 2001; 

Mello, 2002). Tais apontamentos são importantes de serem mencionados na medida em que a 

escola de ensino médio está em constante busca de uma identidade ou identidades que se 

acredita serem delineadas a cada dia. Considera-se que as especificidades da organização 

escolar por meio de suas normas, regras e valores historicamente constituídos imprimem 

modos de interação e relação definidoras e delimitadoras das condições e que os jovens 

alunos interagem. Desta forma, acredita-se que concomitantemente ao processo de construção 

das identidades juvenis delineiam-se identidades para a escola de ensino médio.  

A importância deste trabalho se encontra na possibilidade de investigar os jovens 

alunos de uma escola pública estadual de ensino médio, por meio das “manifestações 

juvenis”, trazendo à luz o que os torna iguais entre si e ao mesmo tempo diferentes entre si, ao 

se apropriarem do mundo em que vivem. Mostrar ainda, em que medida tais manifestações 

juvenis e práticas cotidianas, tencionadas nas relações com os profissionais que trabalham na 

escola investigada, participam do processo de delineamento das funções sociais desta 

instituição. 

Nesta pesquisa que apresento, sob a perspectiva do diálogo entre a antropologia e a 

sociologia da educação, foram reunidos elementos para uma investigação do tipo etnográfica, 

tendo por base as considerações de Geertz (1989), Lahire (1997) e Woods (1987,1991). O 

contato com as diferentes manifestações juvenis e o modo da escola se organizar em ações de 

maneira a intervir no comportamento dos jovens alunos, seja por meio do projeto político 

pedagógico ou mesmo das atitudes esporádicas e situacionais, compôs o cenário apresentado 

nesta pesquisa. 
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 O objetivo desta pesquisa consistiu na compreensão das culturas juvenis e dos usos de 

uma escola pública estadual de ensino médio pelos jovens alunos no contexto das relações e 

interações sociais que ocorrem no interior dela e das diferentes manifestações juvenis. As 

funções sociais assumidas pela escola investigada se expressam no modo dela se organizar e 

orientar as suas ações no que diz respeito às manifestações juvenis, por meio, principalmente, 

dos projetos alternativos. 

 Como hipótese, acredita-se que as culturas juvenis que estão em circulação ensejam 

novos usos da escola pública de ensino médio investigada. Isso significa também dizer que as 

manifestações juvenis no interior da escola não podem ser explicadas de maneira resumida, 

vistas apenas como uma expressão de indisciplina, de patologias e desvios de conduta por 

parte dos jovens alunos. Trata-se de considerar o jogo simbólico e concreto que constitui tais 

manifestações juvenis em seus diferentes ritos de sociabilidade. Acredita-se ainda que a 

ampliação das funções sociais da escola pública de ensino médio investigada acontece nas 

tensões que permeiam as suas tentativas de atender às culturas juvenis, de melhorar o 

processo comunicativo entre os jovens alunos e os profissionais da escola e de responder às 

exigências sociais. 

 Seguem as perguntas que orientaram a pesquisa. Elas se subdividem em dois eixos: 

 

Primeiro Eixo: Culturas Juvenis 
 

- Como as culturas juvenis se expressam no interior da escola investigada? 

- Como as manifestações juvenis e as interações e relações sociais dos jovens alunos com os 

profissionais no interior da escola constituem e expressam os novos usos da escola pública de 

ensino médio investigada? 

- Em que consiste o consumo de bebidas alcoólicas como rito de sociabilidade juvenil e em 

que medida a bebida se relaciona com a construção identitária dos jovens alunos? 

 

 

Segundo Eixo: Escola 
 

- Em que medida a organização escolar por meio das regras, normas e valores delimitam e 

definem as condições sob as quais os jovens alunos atuam? 

- Como se relaciona: Ampliação das funções sociais da escola pública de ensino médio 

investigada versus manifestações de culturas juvenis? 



 31 

-Como acontece o processo comunicativo entre os jovens alunos e a escola tendo em vista a 

abertura da escola para novas funções sociais? 

 

Destas perguntas que compõem os dois eixos se desdobram outras: 

 

- Quais as práticas cotidianas – “maneiras de fazer” dos jovens alunos? 

- Como os projetos alternativos são vistos pelos jovens alunos? 

- Como têm se delineado as funções sociais da escola de ensino médio investigada, tendo em 

vista o desenvolvimento de projetos alternativos? 

- Como os projetos alternativos são vistos pelos profissionais que trabalham na escola? 

- Como a escola investigada tem lidado com as manifestações juvenis? 

- De que maneira a escola intervém no comportamento dos jovens alunos? 

- Como os profissionais que trabalham na escola percebem os jovens alunos e a relação deles 

com a escola? 

- Como os profissionais que trabalham na escola percebem as suas relações com os jovens 

alunos? 

- Como se configuram os agrupamentos juvenis? 

- Como os jovens alunos se percebem entre si? 

 

Parte I - Metodologia da Pesquisa 

 

Esta seção pretende apresentar como a pesquisa foi organizada de maneira a permitir 

ao leitor a compreensão de todo o processo investigativo, dos instrumentos de coleta de 

dados, da coleta de dados propriamente dita, da organização do material coletado, das análises 

e do modo de explicitação dos dados.  

Bourdieu, Chamboredon, Passeron (2004, p. 46) apontam as condições para a 

realização de uma pesquisa para que ela não seja pura empiria e, para isto, problematizam a 

construção do objeto. Os autores chamam a atenção para o fato de que a pesquisa científica 

organiza-se em torno de objetos construídos que não têm nada em comum com as unidades 

separadas pela percepção ingênua. No processo de construção do objeto não se trata apenas 

de considerar algo que é percebido por nós na realidade investigada, por isso, ressalta-se a 

importância do referencial teórico subjacente. Este referencial dará os contornos ao objeto e o 

qualificará, não se atendo à percepção pura e simples, às prenoções. 
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Trata-se assim, dos conceitos construídos e das novas relações estabelecidas entre eles. 

No processo de pesquisa, a cada relação estabelecida dão-se indícios de ruptura 

epistemológica, ou seja, caminha-se rumo ao progresso teórico a partir do questionamento 

crítico do que fundamenta uma dada teoria que os novos dados colocam à prova. 

Para Bourdieu, Chamboredon, Passeron (2004), 

 

A maldição das ciências humanas, talvez, seja o fato de abordarem um 

objeto que fala. Com efeito, quando o sociólogo pretende tirar dos fatos a 

problemática e os conceitos teóricos que lhe permitam construir e analisar 

tais fatos, corre sempre o risco de se limitar ao que é afirmado por seus 

informadores. Não basta que o sociólogo esteja à escuta dos sujeitos, faça a 

gravação fiel das informações e razões fornecidas por eles, para justificar a 

conduta deles e, até mesmo, as razões que propõe: ao proceder dessa forma, 

corre o risco de substituir pura e simplesmente suas próprias prenoções 

pelas prenoções dos que ele estuda, ou por um misto falsamente erudito e 

falsamente objetivo da sociologia espontânea do “cientista” e da sociologia 

espontânea de seu objeto (p. 50). 

 
Os aspectos apontados acima são importantes uma vez que ressaltam o papel do 

pesquisador no processo de pesquisa no campo das ciências humanas e sociais. Pode-se dizer 

que isto independe do tipo de pesquisa qualitativa utilizada, seja ela: documental, etnográfica 

ou estudo de caso. Isto porque não há uma neutralidade por parte do pesquisador no processo 

investigativo, o que não significa que ele não seja capaz de manter certo distanciamento, 

exercitando a “vigilância epistemológica”, processo este construído de forma controlada e 

consciente.  

Na tentativa de abandonar as suas próprias prenoções, o investigador pode vir a se 

iludir com as prenoções do investigado. Por isso, a construção da hipótese a partir dos 

referenciais teóricos se torna um aspecto crucial, principalmente para que o pesquisador não 

formule questões advindas de suas prenoções como sujeito social. Mesmo que a hipótese 

venha a se construir e se definir ao longo do processo investigativo. 

As condições que a pesquisa ocorre e os limites impostos a ela, a partir da escolha dos 

instrumentos, são também cruciais como exercício de vigilância epistemológica. Trata-se, 

também, de evidenciar a não neutralidade das técnicas. 
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1.2 – Em campo... 
 

1.2.1 - Apropriação dos elementos da pesquisa etnográfica pela pesquisadora 

 

A leitura de estudos na área da antropologia, principalmente os de Geertz (1989) e 

Woods (1987,1991), me aproximaram dos procedimentos metodológicos que utilizei. Não 

posso considerar que realizei uma pesquisa etnográfica stricto sensu porque assuntos no 

campo da educação demandaram plataformas teóricas e escolhas metodológicas da 

antropologia e da sociologia em sentido amplo. A escolha de procedimentos etnográficos se 

deve ao fato de perceber que as questões que foram levantadas e que se configuraram, 

inicialmente, num projeto de pesquisa só foram possíveis de serem feitas de fato devido ao 

“mergulho” no interior da escola por meio de métodos e procedimentos específicos. Esta foi 

para mim uma maneira nova de pesquisar. Na minha pesquisa de mestrado, sobre os sentidos 

e os significados da escola para os adolescentes, investiguei adolescentes alunos de escolas 

particulares, porém as minhas idas a estas escolas se restringiram aos momentos de entrevista. 

Não tive sequer contato com o cotidiano escolar, não realizei observações e nem fiz registros. 

O contato com os alunos para fins de entrevista foram praticamente as minhas únicas fontes 

empíricas. 

 Para dar início à pesquisa de doutorado eu precisei me valer de procedimentos que 

permitissem um contato mais próximo com os alunos, com o cotidiano escolar deles. Para 

Woods (1987), a realização de uma investigação requer uma atitude mental e psicológica 

adequada e não se restringe a atravessar o limite que separa o mundo externo do mundo 

interno. Ainda para o autor, adentrar a escola significa atravessar os diversos umbrais que 

orientam em direção ao coração da cultura da escola. 

Segundo Woods (1987), a entrada na escola, vista sob a perspectiva da etnografia, 

implica penetrar nas culturas grupais e nas perspectivas e realidades “alheias”. O autor 

complementa ainda que a realidade a ser investigada mostra-se de diferentes maneiras e não 

está disponível a todo o momento à percepção do pesquisador, o que requer um contato 

freqüente com a escola. 

As considerações de Woods (1987; 1991) se aproximam mais desta pesquisa, uma vez 

que a investigação deste autor se deu também no contexto educacional. Pude perceber, por 

exemplo, que as considerações de Woods (1987; 1991) elucidam a relação que eu estabeleci 

com o campo de investigação.  
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A pesquisa compreendeu observações no ambiente da escola, observações em alguns 

locais em que os jovens alunos se reúnem, diário de campo com as anotações relativas aos 

aspectos significativos do cotidiano escolar. Estes aspectos serão melhor detalhados a seguir. 

Segundo Woods (1991), a pesquisa etnográfica baseia-se no mundo social empírico 

que compreende 

 

... a vida social dos indivíduos minuto a minuto, dia a dia, à medida que 

interagem entre si, que desenvolvem entendimentos e significados, que se 

envolvem em “ações conjuntas” e respondem uns aos outros, que se 

adaptam a situações, que se encontram e se organizam para resolver 

problemas que surgem nas circunstâncias em que se encontram. (p.52) 

 

 Woods (1987) aponta, em seu estudo, as dificuldades enfrentadas pelos professores na 

realização da etnografia, devido à dificuldade destes identificarem o que ele considera como 

cultura informal. Para o autor, apreender esta cultura exige dos professores um aprendizado 

da linguagem, das crenças, valores e costumes dos alunos, de maneira a ter condições de se 

comunicar com eles. Como estratégia para aproximar-se dos alunos, ele ainda aponta a 

importância de observar, escutar e, também, conversar com outras pessoas. Para o autor, a 

confiança, a curiosidade e a naturalidade fazem parte dos atributos necessários ao 

investigador, independente do método utilizado. Estas considerações são também relevantes 

para todos aqueles que querem adentrar a escola para investigar os alunos, não apenas para os 

professores pesquisadores. 

Quanto ao método de investigação, Woods (1987) considera a observação o coração 

da etnografia. No “Anastácia”, o tipo de observação realizada foi a observação não 

participante que se mostrou relevante para a proposta da pesquisa. Segundo Woods (1987), 

trata-se do pesquisador se comportar como se fosse uma mosca na parede, atento ao que 

acontece sem interferir naquilo que observa. Para o autor, uma das vantagens deste tipo de 

observação é que evita-se o conflito de papéis, uma vez que o papel do pesquisador fica 

bastante definido, não havendo confusão. Outra vantagem é a possibilidade do pesquisador 

manter certo distanciamento, o que ele considera necessário para a avaliação do material 

científico coletado. 

Quanto à utilização da entrevista, Woods (1987) entende que a entrevista pode trazer 

contribuições, como mostra a seguir: 
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A menudo es éste el único modo de descubrir lo que son las visiones de las 

distintas personas y de recoger información sobre determinados 

acontecimientos o problemas, pero es también un medio de <hacer que las 

cosas sucedan> y de estimular el flujo de datos (p.77). 

 

Pode-se dizer que as entrevistas possibilitaram um maior conhecimento da 

pesquisadora sobre as relações e interações que acontecem no interior da escola. Pôde ser 

constatado como os atores sociais lidam com as diferentes situações do cotidiano escolar e 

como se delineiam as responsabilidades e funções da escola. Ao mesmo tempo, a pesquisadora 

pôde confrontar os discursos com as atitudes deles em suas observações no interior da escola. 

Foi possível à pesquisadora investigar os valores construídos pelos jovens alunos a respeito 

dos projetos alternativos na escola que estudam. 

No que diz respeito ao processo de análise do material coletado, Woods (1987) faz 

considerações importantes: 

 

Cuando se observa, se entrevista, se toman notas de campo y se confecciona 

el diario de investigación, la labor del etnógrafo no se limita a <registrar>. 

También hay en ello reflexión, la que a su vez informa la serie de datos 

seguiente. Este interjuego entre técnicas y estadios de la investigación se 

aplica a todos los niveles (p.134). 

 

Woods (1991) acredita que o processo de análise compreende etapas que vão desde 

uma análise especulativa, a partir das reflexões iniciais, até a construção de uma teoria. Desta 

maneira, a análise estará presente durante todo o processo investigativo, por isso a importância 

das diferentes etapas da investigação. 

Durante as idas à escola, pude observar os alunos em várias situações do cotidiano 

escolar e conversar com eles sobre vários assuntos. Eu estava em busca das regularidades 

presentes naquelas situações. A apreensão das regularidades por parte do pesquisador se 

refere a uma percepção organizada daquilo que se apresenta, da construção de certa lógica de 

funcionamento. Trata-se dele organizar as suas percepções por meio dos aportes teóricos 

escolhidos, refutando-os quando necessário, de maneira a criar um ordenamento.  

Para o alcance dos objetivos propostos, acionamos uma série de procedimentos de 

maneira a atingi-los. Como procedimento para a apreensão das relações e interações dos 
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jovens alunos no interior da escola, alguns locais e tempos se tornaram significativos. Foram 

eles: o pátio da escola, o corredor da direção, o período dos intervalos e a sala de aula. 

Os jovens alunos que ilustram a problemática por nós apresentada foram escolhidos, a 

princípio, por fazerem um uso diferenciado da escola que estudam. Para a investigação, 

buscamos aqueles jovens alunos que se destacavam quanto ao uso diferenciado que fazem da 

escola, do ponto de vista da pesquisadora, assim como do ponto de vista da direção e 

professores da escola. Isto porque o que consideramos novos usos da escola, muitas vezes, 

pode se mostrar como um uso incomum ou mesmo inadequado por parte dos demais atores 

sociais, o que é expresso por meio das relações que estabelecem entre si. 

 Após um longo período na escola e um contato maior com os jovens alunos pude 

perceber o quanto são diferentes, diversas e múltiplas as experiências deles. Desta maneira, os 

alunos foram escolhidos de forma a contemplar esta diversidade constatada.  

 
1.2.2 - Detalhamento dos procedimentos: 

 

1) Observações do cotidiano escolar, focalizando as práticas escolares e como os 

jovens alunos se comportam perante elas, as suas atitudes. Registro em caderno de campo 

das observações feitas durante as idas à escola. 

2) Conversas com os jovens alunos sobre o que pensam a respeito das atitudes dos 

professores, direção e inspetores e projetos da escola. 

3) Conversas com os professores, inspetores e coordenação para compreender como 

eles percebem e sentem o movimento dos jovens alunos no espaço escolar, as suas atitudes e 

comportamentos. Esperamos que isto nos dê suporte aos entendimentos sobre as relações e 

interações estabelecidas entre eles e os discentes. 

4) Levantamento de informações sobre os jovens alunos: faixa etária, local em que 

residem e a série que freqüentam, com o objetivo de caracterizar a população estudada e 

compreender o movimento de circulação e deslocamento dos mesmos na cidade. Em sua 

maioria, eles não residem no bairro onde se encontra a escola, o que pode interferir tanto no 

modo como se agrupam em torno de interesses comuns como também no momento 

escolhido para fazê-lo. 

5) Levantamento e exame de documentos como o projeto pedagógico da escola, com 

o objetivo de compreender como ela tem se proposto a organizar as suas ações no que diz 

respeito aos projetos alternativos. 

6) Aplicação de questionário.  
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7) Conhecer o entorno da escola, local onde os jovens circulam quando não estão na 

instituição. É comum nesta escola que grupos de jovens alunos cabulem aula para ficar no 

bar ou ir para o shopping West Plaza. Conhecer os demais locais de convívio dos jovens. 

 

Sampaio (1998) traz importantes contribuições no que diz respeito às reflexões sobre a 

prática pedagógica por lançar mão de procedimentos que permitem conhecer a escola por 

dentro. Por exemplo, para a análise da relação entre currículo e escola, principalmente no que 

diz respeito à produção do fracasso escolar, ela utilizou documentos relativos aos recursos 

encaminhados pelos alunos à Delegacia de Ensino (primeira instância) referentes ao 

questionamento de sua reprovação no final do ano letivo. A autora ressalta em seu estudo a 

necessidade de analisar a fonte estudada, relacionando-a com aspectos mais gerais como os 

documentos legais responsáveis por normatizar os recursos, assim como, desvelar o currículo 

a partir destes documentos para além do que está prescrito. Isso nos indica que a forma como 

a escola tem assimilado temas como o alcoolismo e violência requer atenção a tudo o que está 

distante do prescrito. 

 

1.3 - Estratégias de Investigação 

 

1.3.1 - Observações  

 

 A observação foi um procedimento privilegiado desta pesquisa e aconteceu em 

diferentes espaços e tempos escolares. Dentre eles citamos: o portão da escola, a entrada e 

saída de alunos nos diferentes períodos, o pátio da escola, o período de intervalo, os 

corredores durante o período entre as aulas, a sala de aula com e sem a presença dos 

professores, eventos da escola, passeio dos alunos ao programa de auditório. Vale ressaltar, 

que o trabalho de campo aconteceu, privilegiadamente, entre os anos de 2006 e 2007. No 

segundo semestre do ano de 2005 fui esporadicamente à escola, ocasião em que o projeto de 

pesquisa do doutorado fora apresentado. 

 A sala dos professores foi um espaço pouco freqüentado por mim, pois desde o início 

o meu foco foi o jovem aluno e este não podia freqüentar a sala dos professores. Apenas 

quando era oportuno eu circulava neste espaço, por exemplo, para conseguir informações 

sobre a data de eventos escolares, sobre o período de provas, as datas de conselhos e reuniões, 

liberações por causa de jogos e de passeios realizados. Os eventos escolares interferiam de 

alguma maneira em minhas idas à escola. Por exemplo, os jovens alunos ficavam mais ou 
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menos disponíveis se estavam em período de prova ou não, o mesmo acontecia com os 

professores. Nos dias em que aconteciam os conselhos ou nos dias que os antecediam, os 

jovens alunos ficavam mais disponíveis, mas apenas se combinado algo anteriormente, porque 

eles costumavam não comparecer às aulas. Em véspera de feriado e dia de jogo importante, os 

alunos costumavam não aparecer na escola ou apareciam e permaneciam do lado de fora, 

aguardando quem entrava ou não e/ou combinando algo para fazerem. 

Nos primeiros meses que retornei à escola, em agosto de 2005, para fins desta 

pesquisa, participei de alguns HTPC’s. Considerei ser o HTPC um espaço importante para 

tomar conhecimento das questões e preocupações da escola naquele momento, de maneira a 

me inteirar da dinâmica da escola, mesmo que sob o ponto de vista dos professores e 

coordenação. Tais participações no HTPC foram importantes para a pesquisa na medida em 

que me aproximaram do repertório de questões daquela escola e da maneira deles 

interpretarem e lidarem com as diferentes situações escolares. 

As observações realizadas durante a pesquisa foram registradas em um caderno que eu 

levava comigo sempre, denominado “Caderno de campo”, conforme mencionado 

anteriormente. As informações mais substanciais costumavam ser feitas ainda em campo, a 

fim de não esquecer palavras, nomes, informações e aspectos importantes observados. As 

observações feitas por mim foram orientadas pelas leituras de pesquisas na área da juventude 

e escola, pelas percepções construídas por mim ao longo do tempo, pelo contato com os 

alunos, enfim, pelo contato com a dinâmica da escola. 

Os registros foram realizados a cada ida minha à escola e descrevem as situações 

observadas por mim, as minhas percepções, lembretes. Foram também registrados a cada ida 

à escola a data e o período da minha permanência. 

 

1.3.2 - Entrevistas e Conversas 

 

Conforme aponta Duarte (2002), não é possível determinar, a priori, o número de 

sujeitos a serem entrevistados, uma vez que vai depender da qualidade, da profundidade e do 

grau de recorrência e divergência das informações nos depoimentos. Tendo em vista as 

considerações da autora, os jovens alunos foram selecionados ao longo do período que 

permaneci na escola. O meu contato com eles compreendeu entrevistas, conversas informais, 

participação em eventos culturais da escola, a minha permanência em classe, enfim, 

observações de situações cotidianas. Desta forma, o universo de jovens alunos investigados 

foi amplo, de maneira a buscar as regularidades, os padrões existentes nas manifestações 
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juvenis no interior da escola e, a partir daí, reunir elementos para contemplar os objetivos da 

pesquisa. O período da manhã e da tarde foram aqueles em que eu permaneci a maior parte do 

tempo ao longo da pesquisa de campo. A permanência no período da noite deu-se apenas na 

entrada dos alunos, assim como nos primeiros horários deles.  

Pode-se dizer que a aproximação com os jovens alunos para a realização da pesquisa 

foi algo que dependeu muito da minha maneira de conceber como aconteceriam tais contatos. 

Durante muito tempo eu permaneci apenas compartilhando o mesmo espaço físico que eles. 

Talvez fosse uma forma de eles se acostumarem com a minha presença e eu com a presença 

deles. Houve aqueles que se aproximaram e me perguntaram quem eu era, houve aqueles que 

eu assentei ao lado (no banco de cimento do pátio) e começamos a conversar. É diferente 

quando o pesquisador vai até o campo para uma entrevista ou aplicação de questionário com 

um discurso pronto e não retorna. Como eu sabia que a minha permanência seria longa, 

resolvi ir com mais calma, o que não deixou de me gerar ansiedade. Eu pensei inúmeras vezes 

como poderia abordá-los, pois não queria ser uma amiga, mas também não queria ser alguém 

que simplesmente colhe informações e “vai embora”. Aos poucos, fui delineando quem eu era 

naquele espaço, tanto para mim como para os jovens alunos e demais profissionais que lá 

trabalham. Após os primeiros contatos e conversas que eu tive com os jovens alunos, não foi 

incomum eles me perguntarem quando me viam novamente na escola: Você ainda está aqui? 

Não terminou a pesquisa? Você não cansa de vir aqui? Ou então: Fulano quer conversar com 

você, ele quer participar da pesquisa. Eu estive atenta a todos esses comentários, pois eles 

serviriam de indicadores para a seleção dos alunos. No início das minhas idas à escola fui 

experimentando o espaço como alguém que estaria ali cotidianamente e, por isso, estive 

aberta às conversas com os alunos e atenta aos assuntos que eles conversavam, que eles 

traziam e no modo como o faziam. Foi importante perceber, principalmente a partir de um 

comentário de um jovem aluno, que eles valorizavam muito alguém que os ouve, mas que não 

os critica. Em conversa com um deles, houve o pedido de que eu conversasse com a sua 

amiga, a quem ele disse: Pode conversar com ela, ela é legal, ela só faz perguntas, ouve, não 

fica dizendo o que você tem que fazer.... (Caderno da campo, 7 de novembro de 2007). Uma 

outra jovem aluna fez o seguinte comentário: Gosto de conversar com você, você faz 

perguntas de coisas que eu nunca parei para pensar (Caderno de campo, 31 de outubro de 

2007). Houve também os jovens alunos que não se dispuseram a conversar apesar de eu ter 

explicado sobre o que consistia a pesquisa. Houve uma jovem aluna, por exemplo, que a 

acompanhei desde o seu primeiro ano e só foi possível entrevistá-la ao final do segundo. 

Antes, obtinha apenas conversas esporádicas e rápidas. Foram necessárias várias 
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aproximações, inclusive se tratando de uma aluna que se preocupava com a sua imagem na 

escola. Percebi que para os jovens alunos, de maneira geral, participar da pesquisa gerava por 

vezes um “status” e por outro uma “zoeira”.  

Para as entrevistas foi utilizado um roteiro (ver Anexo 2) construído a partir das 

leituras realizadas sobre juventude. O roteiro está dividido em abordagens temáticas de 

maneira a contemplar assuntos considerados relevantes para a problemática de pesquisa. 

Dentre as temáticas estiveram: como é ser jovem hoje, como vivenciam a juventude; o jovem 

e o uso do tempo livre; como o jovem define o seu estilo de vida; o jovem e os espaços de 

sociabilidade; o agrupamento em torno do consumo de bebidas alcoólicas; a relação do jovem 

com a escola pública “Anastácia” e com a escola pública de maneira geral; papel da família e 

da escola para o jovem; os problemas que enfrentam por morarem na cidade de São Paulo. As 

entrevistas semi-estruturadas foram realizadas no interior da escola, principalmente durante os 

intervalos, no pátio da escola, no período de tempo que antecedia a entrada de alunos. A 

maior parte das entrevistas foi gravada em fita cassete com o consentimento dos 

entrevistados. Houve alunos que não permitiram a gravação. 

Foram realizadas, também, conversas informais com os jovens alunos e, de certa 

maneira, contemplaram algumas das temáticas importantes de serem abordadas. Trata-se de 

situações em que não foram utilizados roteiros de entrevista, apenas houve a minha 

participação nas conversas, com assuntos sugeridos por eles mesmos.  

O universo dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa compreendeu, além dos jovens 

alunos – foco de nosso estudo – os diferentes atores sociais que compõem o cenário da escola 

como: inspetor, professor, cantineira, faxineira, coordenação pedagógica, direção. Uma vez 

consideradas, privilegiadamente, as relações e as interações dos jovens alunos, acreditou-se na 

necessidade e importância de dar voz aos demais, pois eles são partes constituintes do que se 

apresenta a nós. Tal percepção sobre a importância das interações e relações foi construída 

também ao longo da minha permanência na escola. 

A seleção dos profissionais no interior da escola para entrevistas e conversas informais 

se deu a partir das minhas observações no cotidiano escolar e, também, da disponibilidade 

deles em conversarem comigo. O critério de escolha utilizado por mim foi a relação 

estabelecida entre os jovens alunos e estes profissionais. 

Foi construído um roteiro de entrevista (ver Anexo 3) de acordo com o cargo e as 

atividades desempenhadas pelos profissionais no interior da escola. A escolha das temáticas 

foi feita a partir das observações realizadas e das conversas informais com estes profissionais, 
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quando pude perceber questões relevantes e pertinentes nas relações deles com os jovens 

alunos e com a escola onde trabalham.  

 

1.3.3 - Documentos 

 
Foi necessária a utilização de documentos que diziam respeito à escola investigada 

para a obtenção de informações relativas, por exemplo, à distribuição dos alunos nos 

diferentes turnos, ao número de alunos por turno e por turma, aos projetos desenvolvidos na 

escola. Dentre os documentos utilizados estiveram: Plano de Gestão Escolar de 2006 e Anexo 

do Plano de Gestão Escolar de 2007. Pode-se dizer que as informações contidas em tais 

documentos foram utilizadas, nesta pesquisa, de maneira a enriquecer a caracterização da 

escola investigada. 

O acesso aos documentos Plano de Gestão Escolar de 2006 e Anexo do Plano de 

Gestão Escolar de 2007 foi dado pela direção da escola. Fui questionada algumas vezes sobre 

a utilização das informações contidas nos documentos. Houve uma preocupação sobre o que 

eu faria com aquelas informações e certa dúvida se tais informações trariam complicações 

para a escola. Em meio aos esclarecimentos feitos por mim sobre a utilização dos 

documentos, eles foram sendo concedidos parcialmente. 

Foi realizada consulta ao documento que regula juridicamente a Reforma do Ensino 

Médio, qual seja, Diretrizes Curriculares do Ensino Médio – DCEM. O interesse principal 

incidiu sobre o aspecto das DCEM que diz respeito à preocupação com o protagonismo 

juvenil. Foi considerado importante evidenciar a existência de uma base jurídica sobre a 

participação dos jovens nas atividades de gestão das escolas de ensino médio, apontar tal 

participação como algo que está prescrito. Acredita-se que os desdobramentos, no interior das 

escolas, deste aspecto do protagonismo juvenil, interfiram nas interações e relações 

tradicionalmente estabelecidas entre os jovens alunos e os profissionais da escola.  

Outra fonte de consulta utilizada foi o prontuário. Em dezembro de 2005, obtive a 

permissão da direção para realizar uma busca de informações sobre os jovens alunos nos 

prontuários que se encontravam em pastas nos armários/arquivos da secretaria. A 

caracterização da população da escola investigada era importante com a finalidade de elucidar 

o cenário com o qual estávamos lidando. Esta foi também uma forma encontrada para 

confrontar as informações dadas pela direção, pelos professores e inspetores a respeito dos 

jovens alunos.  
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As informações colhidas por mim nos prontuários dizem respeito a sexo, data de 

nascimento, escola de procedência, cidade e bairro onde residem. Tais informações foram 

importantes para a caracterização dos jovens alunos estudados. 

A secretaria é uma sala relativamente grande, com mesas de escritório em seu centro e 

com armários encostados na parede onde se encontram os prontuários. São gavetas pesadas, 

difíceis de serem manuseadas devido ao peso, pelo elevado número de prontuários. Esta sala 

possui dois computadores, de uso das secretárias. Em algum momento pensei que as 

informações solicitadas por mim estariam digitalizadas, porém apesar das tentativas delas não 

obtive resposta. 

Naqueles sete dias que estive ali, período coincidente com a procura por matrículas, o 

telefone não parou de tocar. Era uma dinâmica intensa de atender ao público na abertura da 

sala que dá para o interior da escola e, ao mesmo tempo, atender ao telefone (às vezes, os dois 

telefones tocavam ao mesmo tempo). Ouvia as secretárias repetirem inúmeras vezes a data da 

matrícula, os documentos necessários, assim como a falta de informações de pais que não 

tinham feito a inscrição nas escolas pólo e, por isso, tiveram que aguardar o mês de janeiro 

para as vagas remanescentes. Ouvi pais de alunos contarem a sua história à secretária, 

relatando a importância de o filho estudar naquela escola, sobre o lugar onde moram, sobre o 

lugar onde trabalham. Percebi que exige muita paciência das secretárias e que não se trata de 

uma função meramente técnica (Caderno de campo, 02 de dezembro de 2005). 

No meu trabalho com os prontuários, inicialmente, as secretárias pegavam aqueles de 

uma determinada classe e me entregavam. Depois de um período, elas permitiram que eu 

mesma pegasse os prontuários, mas com a seguinte sistemática: uma classe por vez. Eu pude 

sentir que era muita responsabilidade lidar com aquele documento, principalmente no que diz 

respeito ao lugar específico em que ele se encontrava guardado. Certa vez, uma secretária 

procurou por um prontuário que não encontrava. Eu não me sentia bem em situações como 

esta porque eu estava manuseando-os. Neste caso específico, o prontuário estava com um dos 

professores, fora da secretaria, para uma consulta. 

Naqueles dias na escola pude perceber um clima tenso na secretaria, principalmente 

devido ao fato de as informações sobre a data de início e de término das matrículas não 

conferirem entre as secretárias. As informações tinham sido dadas a vários pais que foram 

embora com a lista de documentos solicitados e com uma data para retorno. As secretárias 

começaram a se preocupar porque tinha sido um grande contingente de pais. A diretora da 

escola havia passado uma data às secretárias e a coordenadora pedagógica havia passado 
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outra. Posteriormente, houve uma conversa entre a diretora e as secretárias a respeito de quem 

elas deveriam ouvir em uma situação com esta, onde existem duas informações diferentes. 

Aproveito este momento para destacar que a figura da diretora é forte na escola 

investigada, sendo visível quando ela está presente, uma vez que as secretárias ficam na maior 

parte das vezes muito tensas e com pouca conversa, como se não pudessem cometer nenhum 

deslize. Certa vez, ao entrar na secretaria como fazia durante o período que estive trabalhando 

com os prontuários, elas me disseram com muito pavor: Por favor, não entre, a diretora está 

aí. Elas se referiam à presença da diretora na escola. Esta tinha estipulado que ninguém, além 

delas, poderia circular na secretaria (Caderno de campo, 20 de abril de 2006). 

Diante das situações que relatei como, por exemplo, sobre o mal entendido relativo à 

data de matrícula, novas regras foram criadas pela diretora. Pode-se dizer que se trata de 

estratégia para dizer quem está no comando e manter a organização na escola. 

As situações acima descritas são importantes na medida em que exploram a 

organização social da escola, onde a figura da diretora assume papel importante para a 

dinâmica interna, principalmente no que diz respeito aos jovens alunos. 

Foi também utilizada, como forma de registro de minhas observações, uma máquina 

fotográfica. Fotografei diferentes situações como: o espaço físico da escola, os eventos 

escolares, a ida dos jovens alunos ao programa de auditório em 2006, as práticas educativas 

realizadas durante a comemoração dos 50 anos do “Anastácia” em 2007, os trabalhos 

realizados pelos jovens alunos e expostos na escola, a decoração da escola em dias 

comemorativos e/ou festivos. Pode-se dizer que tais fotografias serviram para ilustrar, 

complementar o cenário construído nesta pesquisa e reforçar ocorrência de informações 

obtidas por meio de outras fontes. 

Não tive problemas com a coordenação e direção da escola na utilização da máquina 

fotográfica, pois ela foi utilizada apenas em situações pertinentes. Alguns jovens alunos, 

quando fotografados, pediam para eu enviá-los as fotos por e-mail e não costumavam se 

importar de serem fotografados, pelo contrário. O constrangimento em fotografá-los 

costumava ser mais meu, que tinha receio de invadir o espaço deles. Por isso, sempre pedi 

permissão para tirar as fotos. 

Outra fonte de dados utilizada foram as produções discentes decorrentes de atividades 

escolares como trabalhos produzidos por meio das disciplinas, trabalhos relativos às datas 

comemorativas, como por exemplo, o aniversário de 50 anos da escola e um texto produzido 

pelos jovens alunos e entregues à direção na conclusão do ensino médio no ano de 2005. 
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Estes materiais coletados foram utilizados neste texto de maneira a evidenciar fatores que 

constituem a escola investigada e as manifestações juvenis. 

 

1.3.4 - Questionário 

 

Um procedimento importante a ser mencionado é a aplicação de questionário (ver 

Anexo 4) realizado em outubro de 2006. Os registros realizados no caderno de campo no 

segundo semestre de 2005 e no ano de 2006 me conduziram a algumas observações. As 

conversas que tive com os jovens alunos mostraram alguns aspectos que estiveram presentes, 

na maior parte das vezes, relativos à escolha daquela escola e aos projetos alternativos. Não 

desconsiderando a qualidade e a representatividade dos relatos colhidos nas minhas idas a 

campo, resolvi realizar um levantamento quantitativo a respeito destes aspectos, a fim de 

verificar a abrangência e, ao mesmo tempo, concordância e adesão dos jovens aos mesmos. A 

expectativa era de que tal levantamento contribuísse tanto para a escolha do aprofundamento 

de determinados aspectos nas entrevistas individuais como também para a investigação de 

outros aspectos que se mostrassem latentes e importantes. 

A construção do questionário aplicado aconteceu da seguinte maneira: retomei os 

registros de campo a respeito da escolha da escola, do que pensam sobre os projetos 

alternativos e questões relativas especificamente ao projeto de prevenção ao consumo abusivo 

de bebidas alcoólicas, do que pensam sobre os jovens que consomem bebidas alcoólicas no 

interior da escola, assim como do que consideram que a escola pensa sobre estes alunos. Vale 

apontar que estes são assuntos e questões importantes de serem investigadas, pois nos dizem 

muito sobre as relações que os jovens alunos estabelecem com a escola, o modo como eles se 

percebem, entre si e, também, os demais. Tornam-se pertinentes o entendimento de tais 

questões por acreditarmos que elas interferem nos usos que os alunos fazem da escola e na 

moral que constroem a respeito de si enquanto coletividade, como jovens alunos do 

“Anastácia”. 

As opiniões dos alunos colhidas por mim foram utilizadas no questionário como 

opções de resposta. Além disto, fizeram parte do questionário perguntas abertas sobre o que 

eles gostam e sobre o que eles não gostam na escola em que estudam e, também, sobre o 

porquê de desejarem ou não o projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas 

alcoólicas. Acredito que tais informações sejam importantes para uma melhor compreensão 

sobre a percepção deles sobre a presença de tal projeto na escola, o que poderia indicar como 
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eles relacionam as funções educativas da escola e as responsabilidades da mesma com o 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas e o uso de drogas ocorridas em seu interior. 

Sobre a aplicação do questionário e o público escolhido, optei pela aplicação nas 

classes do terceiro ano. Tal escolha se deveu ao fato de ser a única série em que se 

encontravam os alunos que participaram do projeto de prevenção referido anteriormente e 

desenvolvido em 2004 e, também, por ser o último ano deles na escola, não sendo possível 

obter, posteriormente, opiniões destes alunos. Não que esta seja uma condição importante 

para participar da pesquisa aqui proposta (ter participado do já referido projeto de prevenção 

ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas), mas relevante na medida em que passaram por tal 

experiência. 

Vale ressaltar que os dados obtidos por meio da aplicação do questionário em 2006 

referem-se apenas às respostas dos alunos do terceiro ano (matutino e noturno). Os dados do 

questionário foram utilizados ao longo deste texto, principalmente na caracterização dos 

jovens alunos quanto à origem geográfica e distribuição quanto ao sexo.  

 
1.4 - Delineamento do processo de análise  
 

Durante um longo período, o material coletado em campo adquiriu, para mim, um 

excesso de sentido e, por vezes, uma total ausência de sentido. Trata-se do momento em que 

senti a necessidade de começar a organizar a percepção que eu tinha sobre os jovens e a 

refletir sobre o conhecimento que eu dispunha sobre eles, por meio, principalmente, das 

plataformas de análise.  

Quando se trata de jovens ou quando se trata de adolescentes, são várias as imagens 

presentes no imaginário social: “rebeldes”, “não têm nada na cabeça”, “não sabem conversar”, 

dentre outras coisas. Eu precisei pôr de lado estas imagens, mesmo ouvindo-as durante todo o 

tempo, seja na fala dos inspetores, dos professores ou da direção. Eu percebia que precisava 

enxergá-los como eles se mostravam a mim, tendo em vista o fato de estarem inseridos 

naquele contexto específico – a escola – na tentativa de não fazer julgamento prévio. Por isto, 

foi necessário estar lá durante um período de tempo considerável e compreender as suas 

diferentes formas de expressão. 

Pude perceber que cada situação observada no interior da escola e vivenciada por mim 

estava repleta de suposições que logo se desconstruíam. Eu tentava buscar constantemente 

uma explicação para as situações que observava. Fui percebendo o que hoje posso denominar, 

com muita tranqüilidade, “fluidez” (Bauman, 2001) e “emoção estética” (Maffesoli, 2005). Os 
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conceitos de fluidez e de emoção estética servem como metáfora para explicar a natureza dos 

acontecimentos, das relações, o que conduz a uma não atribuição de tais características aos 

indivíduos propriamente. Como se trata de jovens, pode-se dizer que isto os isenta de 

características que são constantemente atribuídas à adolescência, como a inconstância e a 

ambigüidade. 

As expressões deste conceito de fluidez e de emoção estética podem ser conferidas na 

análise cuidadosa e atenta do conjunto de dados empíricos reunidos. Durante a coleta, senti a 

demanda de uma grande dose de paciência para a construção de uma lógica de funcionamento 

da dinâmica escolar e juvenil que, de início, não estava ao meu alcance. Pude perceber que a 

busca por uma explicação racional do que estava diante de mim apenas dificultou, por muitas 

vezes, a construção do meu objeto de pesquisa. Concomitantemente, foi por meio da repetição 

de situações, ao mesmo tempo, repetição de determinados significados simbólicos em 

situações distintas, que eu pude dar início às minhas análises. 

Em se tratando dos jovens alunos, encontrei alguns aspectos que puderam ser 

observados em várias situações que dizem respeito, não apenas, ao cotidiano escolar. Pode-se 

dizer que os estudos que tratam de juventude e da escola explicitam aspectos importantes de 

serem investigados, como por exemplo: família, trabalho, lazer, educação, violência e outros, 

como fazendo parte, de maneira privilegiada, da vida do jovem. 

Spósito (2005) aponta inclusive a importância de situar no estudo dos jovens, por 

exemplo, a presença da família e da escola e submetê-las a pelo menos três óticas: a primeira 

refere-se à consideração dos processos de mutação subjacentes aos arranjos familiares ao 

analisar os jovens em suas relações com a família; a segunda refere-se à consideração da 

confluência de agentes socializadores nas experiências juvenis concorrendo com a escola e 

com a família; a terceira refere-se à consideração dos sentidos atribuídos pelos jovens às 

relações deles com a família e com a escola, para além de uma ótica da racionalidade 

instrumental e de reprodução cultural. 

Pude de fato conferir a presença de tais aspectos, família e escola, inclusive 

dimensioná-los na vida deles, por meio das minhas investigações. Porém, o que procuro 

explicitar aqui é um modo de configuração de tais aspectos na escola investigada, por meio 

das experiências dos jovens alunos e demais atores sociais envolvidos. As relações e as 

interações estabelecidas pelos jovens alunos com as diferentes instituições e atores sociais são 

capazes de mostrar as mediações subjacentes que os constituem. 

Pode-se dizer que os aspectos mencionados não retiram a importância dos conceitos de 

“fluidez” e de “emoção estética” como algo que permeia a análise e integra tais aspectos. 
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As considerações de Maffesoli (2005), no que diz respeito à maneira das pessoas 

relacionarem entre si, para além de uma mediação racional e utilitária, contribuem para a 

análise de uma outra dimensão dos jovens alunos e dos usos que fazem da escola que 

estudam. 

No trecho a seguir, Maffesoli (1998) é capaz de elucidar por onde caminha sua 

proposta epistemológica: 

 

...convém elaborar um saber dionisíaco que esteja o mais próximo possível 

de seu objeto. Um saber que seja capaz de integrar o caos ou que, pelo 

menos, conceda a este o lugar que lhe é próprio. Um saber que saiba, por 

mais paradoxal que isso possa parecer, estabelecer a topografia da 

incerteza e do imprevisível, da desordem e da efervescência, do trágico e do 

não racional. Coisas incontroláveis, imprevisíveis, mas não menos humanas 

(p.12). 

 

Como dito anteriormente, perceber, muitas vezes, a ausência de uma lógica racional 

naquilo que eu observava no interior da escola e, também, na fala dos jovens alunos, me 

causava certo estranhamento e incômodo. Entender os agrupamentos de jovens alunos como 

expressão de um agregado maior de pessoas, considerada a sociedade, é buscar o que dá a 

liga, o que cimenta, no caso, os agrupamentos juvenis. Desta maneira, a emoção e o afeto 

surgem para Maffesoli (2005) como cimentos capazes de dar esta liga. O conceito de 

“vitalismo”, sustentado pelo autor, chama a atenção para a diversidade de situações sociais e 

modos de vida. Em essência, para ele, trata-se por meio do conceito de vitalismo, de 

considerar a possibilidade das relações assumirem diferentes formas, delas apresentarem um 

potencial criativo, sem necessariamente serem orientadas para um fim. 

Quanto aos significados compartilhados, os valores, crenças e percepções expressos 

nas culturas juvenis, as considerações seguintes de Maffesoli (2005) são válidas: 

 

Certamente que um processo desses significa o fim ou, mais exatamente, a 

saturação dos valores gerais dominantes situados acima de todos e 

partilhados contratualmente pela maioria. A identificação liga cada pessoa 

a um pequeno grupo ou a uma série de grupos, o que implica uma 

multiplicidade de valores em oposição (p.23). 
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No que diz respeito à construção da identidade ou mesmo de uma moral, 

consideramos Mafessoli (2001), que utiliza a metáfora do nomadismo para explicitar a 

ambivalência estrutural das coisas. Desta forma, o autor chama a atenção para a possibilidade 

dos indivíduos assumirem diferentes papéis e estarem sujeitos a múltiplas identificações. 

A confusão e imprecisão que podem ser vistas na diversidade de opiniões, idéias e nas 

diferentes formas de agrupamento entre os jovens alunos investigados são capazes de mostrar 

as diferentes facetas dos mesmos, além de apontar as regularidades, essas percebidas nas 

relações e interações entre eles. O gênero, a geração e as condições sociais são alguns dos 

elementos que constituem cada jovem investigado e a sua própria juventude. 

Barbiani (2007), ao fazer um mapeamento do discurso teórico latino-americano sobre 

juventude(s), evidencia dentre as regularidades existentes a presença do “S” , ou seja, o 

tratamento no plural dado à juventude em face às suas múltiplas determinações e expressões, 

levando-se ainda em consideração a condição social de cada jovem. 

É importante apontarmos que as maneiras como os jovens alunos usam o espaço da 

escola está, também, em estreita relação com as mudanças que ocorrem também fora da 

escola, nas suas condições objetivas de vida e formas de sociabilidade. Por exemplo, 

conforme aponta Marques (1997), em pesquisa realizada com alunos do ensino médio 

noturno, a escola se tornou o ponto de encontro, de sociabilidade. Podemos dizer que isto 

reflete as condições dos jovens investigados: eles trabalham durante todo o dia e não têm 

tempo para o lazer, para se dedicarem às amizades. Da mesma forma, o tipo de relação que 

tem sido configurada entre os jovens e os adultos nos diferentes espaços sociais ganha 

expressão no interior da escola; trata-se das assimetrias nas relações de poder, o que envolve o 

respeito, a confiança, a amizade. 

Devemos considerar que os jovens alunos investigados apresentam características que 

os tornam semelhantes. Por outro lado, também possuem características que os tornam 

diferentes entre si. Por exemplo, o uso em comum de determinados símbolos não 

necessariamente nos diz que compartilham os mesmos significados. Por outro lado, podem 

compartilhar determinados significados e se utilizarem de símbolos diferentes para se 

comunicarem. 

Ainda sobre os jovens, destacamos que, sob o ponto de vista das condições sociais 

diferenciadas em que eles se encontram, mesmo em termos de trajetória escolar, podemos 

considerá-los um grupo diverso, heterogêneo. Por outro lado, se considerarmos o aspecto 

geracional, aquele que nos permite identificar que os signos compartilhados entre os jovens os 
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diferenciam dos adultos, ou seja, das gerações anteriores, poderíamos considerá-los como um 

grupo homogêneo.  

Apresentaram-se aqui as contradições quanto ao entendimento das culturas juvenis e, 

por isso, faz-se necessário o estudo de algumas questões com a finalidade de estudarmos tais 

“enigmas dos paradoxos” (Pais, 2003) da juventude. 

As questões apontadas por Pais (2003), com a finalidade de estudá-los são: 

 

Se os jovens compartilham os mesmos significados; 

Se, no caso de compartilharem os mesmos significados, o fazem de maneira 

semelhante; 

A razão porque compartilham ou não, de forma semelhante ou distinta, 

determinados significados. (p.70) 

 

O que foi dito acima nos dá uma indicação do caráter contraditório das culturas 

juvenis, e justifica a necessidade de nos aproximarmos do cotidiano das escolas. Os estudos 

sobre os jovens alunos, atores sociais privilegiados nesta pesquisa, tendo como base a 

perspectiva das culturas juvenis, trazem implicações uma vez que partimos do pressuposto de 

que eles possuem as suas formas e maneiras de significar o mundo à sua volta e que 

compartilham símbolos e/ou significados. 

O ambiente escolar, assim como as práticas educativas ocorridas em seu interior, 

favorece o agrupamento de jovens alunos. Esta constatação pode ser feita a partir das minhas 

observações realizadas no cotidiano escolar: situações de sala de aula, entrada e saída de 

alunos, intervalos, aulas de educação física, aulas de dança, como também das conversas 

realizadas de maneira informal. 

Os aspectos a serem apresentados na Parte II vão adquirir mais sentido à medida que 

as demais Partes e seções forem explicitadas. Os dados empíricos a serem discutidos ao longo 

deste texto serão capazes de ilustrar as relações e interações que ocorrem no interior da escola 

e delinear os usos que os jovens alunos fazem da escola, assim como evidenciar o processo de 

constituição da sua identidade. 
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Parte II: A escola objeto de investigação e os jovens alunos 

 

2.1 - O retorno à escola 

 

A escola escolhida para a realização da investigação, Escola Estadual Anastácia, de 

ensino médio, localiza-se na Vila Pompéia, em Perdizes, zona oeste da cidade de São Paulo. 

Uma vez que o interesse pela problemática de pesquisa havia surgido naquele contexto 

específico e particular da minha participação no projeto de prevenção ao consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas, iniciei e dei prosseguimento à elaboração do meu projeto de pesquisa 

tendo como base a realidade da referida instituição.  

Retornei à escola em agosto de 2005, não mais como membro do projeto de prevenção 

ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Este retorno aconteceu de maneira relativamente 

tranqüila, uma vez que eu não era uma pessoa estranha à escola. Ao retornar, tomei 

conhecimento que havia uma nova diretora, que fora a vice-diretora na gestão anterior. A 

última, com quem tivemos maior contato ao longo do projeto de prevenção ao consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas, havia pedido afastamento por motivos de saúde.  

Em 2005, a vice-diretora que fora coordenadora na gestão anterior, me explicou que 

ficara encarregada pelos pedidos de estágios e que, sendo assim, poderia resolver este assunto 

comigo. Encaminhei então uma carta (ver Anexo 5) explicitando o que consistia a pesquisa, 

os objetivos e consegui a permissão para continuar freqüentando a escola. Ao longo das 

minhas idas ao “Anastácia”, alguns professores olharam para mim e disseram me 

reconhecerem. Quando falei que era estudante da pós-graduação da PUC-SP, eles logo 

apontaram o modo como nós do projeto de prevenção éramos reconhecidos na escola: Ah, o 

pessoal da pinguinha!  

Diversas vezes expliquei que não fazia mais parte do projeto e que estava realizando 

uma outra pesquisa na escola, porém foram conversas de corredor e não houve a possibilidade 

de muita explicação, a não ser quando eu ia à sala dos professores. Nas oportunidades que tive 

de conversar com os professores, comentei sobre os desafios encontrados pela escola ao lidar 

com o consumo de bebidas alcoólicas por parte de seus jovens alunos e também sobre as 

funções educativas assumidas pela instituição, mais especificamente, pelos atores envolvidos. 

Durante o período que estive lá, a minha imagem na escola, como estudante da pós-graduação 

da PUC, principalmente para os professores, direção e inspetores, dificilmente esteve 

desvinculada da minha participação no referido projeto de prevenção. 
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Após o retorno, nas minhas primeiras idas à escola, como estudante da pós-graduação 

da PUC-SP e com um projeto próprio, não sabia muito onde ficar, circular. Quando eu 

participava do projeto de prevenção, as idas à escola tinham horários e atividades pré-

definidas. Fazíamos o que tínhamos que fazer e dificilmente permanecíamos na escola depois 

das atividades realizadas, até porque já era bastante o tempo.  

As minhas andanças e permanências no interior da escola não eram compreendidas por 

muitas pessoas que se encontravam cotidianamente nela. A coordenadora pedagógica da noite 

me disse que estava com “pena” de me ver “sem fazer nada” tanto tempo na escola. Esta foi a 

impressão que, na maior parte das vezes, eu causei nas pessoas. Ela brincou que mandaria 

fazer uma carteirinha da escola para mim e que também me daria um uniforme. O mesmo 

acontecia quando eu permanecia um longo período no corredor da direção. Nestas situações, a 

diretora frequentemente me questionava se eu gostaria de conversar com ela e acrescentava 

que naquele dia não estava com tempo. Percebi que era preciso marcar um horário caso 

quisesse conversar com ela. No banco onde eu permanecia sentada, no corredor da direção, 

aguardavam sempre pessoas para falar com a diretora. Eram pessoas de fora da escola para 

apresentar alguma proposta, pedir permissão para algo. Até o dia que tive a oportunidade de 

conversar com ela um grande período de tempo e ter acesso a informações importantes para a 

minha pesquisa. (Caderno de campo, 01 outubro de 2007) 

 

2.2 - Escola Estadual de Ensino Médio “Anastácia”  

 

O “Anastácia”, como é comumente conhecido, localiza-se em Perdizes, na Vila 

Pompéia, na cidade de São Paulo. A escola faz esquina com a Avenida Pompéia, importante 

via do bairro, de onde chega a maior parte dos alunos que se utilizam do transporte público. 

Esta avenida permite o acesso a diferentes bairros e possui ônibus que conduz à estação de 

metrô Barra Funda- Palmeiras, a mais próxima da escola.  

No entorno da escola há o SESC Pompéia, onde muitos alunos gostam de ir para 

consultas na internet e assistir torneios de vôlei e futebol entre as escolas. O shopping West 

Plaza, localizado nas proximidades, é também de fácil acesso aos alunos. O Clube do 

Palmeiras situa-se nas redondezas e os seus eventos esportivos alteram a rotina escolar, uma 

vez que nos dias de jogo de futebol os alunos costumam ser liberados mais cedo. Tal fato se 

deve à preocupação com a segurança dos alunos, principalmente aqueles que necessitam do 

transporte público para retornarem para as suas residências. Tive oportunidade de presenciar 

alunos apavorados e receosos de permanecerem na escola em dia de jogo, com medo de serem 
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assaltados no ponto de ônibus. Presenciei também a mãe de um aluno pedir a transferência do 

filho, pois segundo ela, o rapaz gostava de se envolver com as torcidas de futebol. A mãe 

disse ainda considerar o “Anastácia” uma boa escola, mas disse, também, que o ambiente era 

perigoso para o filho dela. 

Entre os anos de 2002 e 2003 havia próximo da escola o “Bar do Carlão”, local muito 

utilizado pelos alunos para o consumo de bebidas alcoólicas. Era o local para onde se dirigiam 

para beber por ser de fácil acesso.  

O “Anastácia” é uma escola estadual que atende o ensino médio nos três períodos 

(manhã, tarde e noite) perfazendo um total de 1.584 alunos (Ano base de 2007) distribuídos 

em 46 turmas. No período da manhã encontramos o segundo e o terceiro anos; no período da 

tarde, o primeiro e segundo; já no período da noite, as três séries do Ensino Médio. 

Segue abaixo o agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso e série 

retirados do Anexo do Plano de Gestão de 2007 – Escola Estadual “Anastácia”.  

 

1° Período da manhã (das 7h às 12h e 40min): 

- 10 classes de 3° ano = 347 alunos 

- 08 classes de 2° ano = 287 alunos 

Total de alunos do 1° período = 634 alunos 

 

2° Período da tarde (das 13h e 20 min às 18h e 40min): 

-15 classes de 1° ano = 498 alunos 

-03 classes de 2° ano = 95 alunos 

Total de alunos do 2° período = 593 alunos 

 

3° Período da noite (das 19h às 23h): 

- 02 classes de 1° ano = 72 alunos 

- 04 classes de 2° ano = 144 alunos 

- 04 classes de 3° ano = 144 alunos 

Total de alunos do 3° período = 360 alunos 

 

Total Geral de alunos matriculados até 31/03/07 = 1.584 alunos. 

 

Segue abaixo a tabela que demonstra o número de alunos matriculados nos anos 

anteriores a 2007. A diretora da escola confirma o decréscimo ao longo dos anos do número 
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de alunos matriculados no turno da noite do “Anastácia”, o que talvez possa explicar a 

diminuição do total de alunos matriculados entre os anos de 2006 (2042 alunos) e 2007 (1584 

alunos) (Caderno de Campo, 01 de outubro de 2007).  

Antes, os comentários da diretora da escola a respeito do turno da noite do 

“Anastácia”: 

 

T- O noturno...ele é uma escola de passagem para o aluno, então a entrada 

dele fica mais difícil. Por quê? Depende de onde ele arruma emprego e de 

onde ele mora, ele vai pegar uma escola que seja no meio do caminho dele, 

que não seja nem muito distante da escola, né? Tanto da casa dele, e que 

também não seja muito distante do trabalho dele. Então, a entrada no 

noturno, ela está diminuindo. Isso é um fator que está acontecendo em todas 

as escolas, tem escola aí que é maior que a nossa e tem quatro turmas 

funcionando, nós temos dez ainda.  

K- Você acha que a tendência é diminuir o número? 

T- Sim. Para você ter uma base, né, eu tenho dois primeiros, quatro 

segundos e quatro terceiros. Obviamente, estão saindo quatro terceiros. 

Agora, para eu ter o mesmo número de salas teria que estar entrando quatro 

primeiros. Entrará ou não. 

K- Eles estão indo para outras... 

T- Estão indo para a periferia, indo mais perto de casa, indo...fazendo 

EJA, ou parando mesmo de estudar.(Tereza, diretora da escola.) 

 

Estudos apontam como uma das especificidades do ensino médio noturno o público 

que a freqüenta que são, em sua maioria, jovens que conciliam o trabalho com os estudos. 

Porém, a pesquisa realizada no “Anastácia” mostrou que jovens alunos que estudam no 

período matutino e vespertino também têm conciliado os estudos com o trabalho. O discurso 

da diretora aponta que outros fatores têm interferido na diminuição do número de alunos no 

ensino médio noturno, o que revela ser um fenômeno complexo.  
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Tabela 1: Número de alunos matriculados nos anos de 2003 a 2006 no “Anastácia”. 

 

 Ano Letivo Número de alunos

2003 2110

2004 1966

2005 2035

2006 2042

Fonte:Projeto Político Pedagógico 2007  

 

Quanto à disposição física, a escola possui dezoito salas de aula, um auditório grande, 

uma biblioteca, uma sala de informática, um pátio grande, duas quadras de esporte, uma sala 

de multimídia. Quanto aos equipamentos, possui trinta e dois computadores, dez impressoras, 

quatro videocassetes, quatro aparelhos de televisão, dois retroprojetores, seis aparelhos de 

som, uma antena parabólica, um aparelho multimídia (INEP)6.  

Professores e Direção comentaram que eventos de outras escolas estaduais costumam 

ser realizados no “Anastácia”, pois dificilmente outras escolas estaduais possuem um espaço 

como este. De certa maneira, isto a torna diferente das demais escolas estaduais, inclusive por 

contar com este número elevado de recursos materiais e físicos.  

A estrutura física da escola pode ser considerada bem conservada, pois há um cuidado 

constante em manterem limpas as paredes da escola e o piso. A limpeza também pode ser 

observada nos banheiros, corredores e salas de aula. Freqüentemente a servente está a passar a 

vassoura com pano úmido no piso. É interessante observar que esta escola parece se mostrar à 

frente das demais escolas estaduais, em termos de recursos materiais e físicos. Percebemos 

que há um deslocamento de jovens alunos de regiões mais periféricas de São Paulo, local que 

a maioria reside, para a região mais central da cidade, local que costumam estudar e trabalhar.  

Durante o período que estive na escola, tanto durante a minha participação no projeto 

de prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas, como também na realização desta 

pesquisa, percebi que alguns espaços físicos não são regularmente utilizados. A biblioteca, 

por exemplo, não esteve sempre ativada, alternaram-se períodos de funcionamento e de não 

funcionamento. O maior problema pareceu sempre relacionar-se com a dificuldade de se 

                                                
6 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Dataescolabrasil. Escola Anastácia 

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/.                                                         

Acessado em 01 de outubro de 2005. 
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estabelecer uma pessoa responsável por este espaço. Pude perceber que vários profissionais da 

escola assumiram o controle da mesma, tais como professores, inspetores e secretárias. 

Durante o período que estive na escola investigada, a sala dos computadores também não 

esteve sempre disponível, não tinha computadores suficientes funcionando, com muitas vezes 

um único computador sendo utilizado por vários alunos ao mesmo tempo. No ano de 2007, 

com a chegada de novos computadores, a sala de informática foi novamente ativada. Os 

professores responsáveis pela sala fazem parte do “Projeto de Informática”. Ao participar de 

um HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico) pude escutar de alguns professores sobre a 

dificuldade na utilização da sala por não possuírem conhecimentos e habilidades. A 

coordenadora pedagógica responsável relatou a necessidade destes professores aprenderem, 

mas deixou a critério de cada um a utilização ou não da sala (Caderno de campo, ano de 

2007). 

 

2.3 - Os jovens alunos  

 

O que poderia ser dito a respeito dos jovens alunos? Primeiramente, é interessante 

dizer que os jovens alunos que lá estudam são provenientes de diferentes bairros da cidade de 

São Paulo, até mesmo de cidades próximas. 

No mapa que consta em anexo (ver Anexo 6) é possível visualizar os diferentes 

distritos e subprefeituras de onde provêm os jovens alunos e, posteriormente, dimensionar os 

deslocamentos feitos por eles, ainda que, em sua maioria, o fazem dentro da própria zona 

oeste da cidade de São Paulo. O “Anastácia” está localizado no distrito de Perdizes, na 

subprefeitura da Lapa. 

Os dados7 a serem apresentados sobre a origem geográfica dos alunos fazem parte de 

uma amostra e foram coletados por meio do questionário aplicado no ano de 2006 aos alunos 

do terceiro ano dos períodos matutino e noturno.  

Ao olhar para os dados do questionário sobre a origem geográfica dos jovens alunos, 

deparei-me com inúmeras vilas que desconhecia. No pátio da escola, com uma lista em mãos, 

pedi ajuda a muitos deles sobre onde tais vilas se encontravam e as opiniões divergiram. 

Alguns consideravam que determinada vila pertencia a um bairro e outros consideravam que 

pertencia a outro.  

                                                
7 A amostra utilizada corresponde a 26,5% do universo investigado (alunos do terceiro ano) e equivale a 158 
alunos e foi composta pelos alunos que estavam em classe no dia que o questionário foi aplicado no “Anastácia”. 
O universo de alunos do terceiro ano do ensino médio da escola estadual investigada compreendia 595 alunos, 
sendo que o período matutino compreendia 350 alunos e o período noturno, 245 alunos. 
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Estas confusões quanto às localidades são possíveis não só pela fronteira existente 

entre os bairros, mas também pela dimensão simbólica assumida pelas localidades. 

Acreditamos que, se uma vila está localizada na fronteira entre dois bairros, o bairro que 

possui maior status, ou aquele que não possui um estigma costuma ser o escolhido.  

Diante de tal dificuldade, considerei a possibilidade de identificar a procedência dos 

jovens recorrendo também à identificação dos distritos e das subprefeituras, categorias mais 

amplas que abrangem as vilas e bairros mencionados por eles. 

O estudo de Araújo (2002) sobre as manifestações de violência no interior da escola e 

a construção da identidade dos jovens alunos identificou situação semelhante. No estudo da 

autora, apesar da vice-diretora da escola investigada por ela dizer da possibilidade da 

violência ser proveniente de alunos moradores de um determinado bairro, tal bairro não 

aparecia significativamente na tabulação. Foi então que a autora pôde constatar a dificuldade 

de alguns alunos preencherem nas fichas o local exato de moradia, por trazer o estigma. 

Na tabela não constam quatro jovens: um jovem (sexo masculino) não mencionou vila 

ou bairro no questionário respondido – a respeito de sua origem geográfica, se referiu apenas 

à cidade (São Paulo). É por meio da vila/bairro que o distrito é identificado e, 

conseqüentemente, a subprefeitura. Os outros três jovens alunos (duas do sexo feminino e um 

do sexo masculino) são provenientes da cidade de Caeiras, localizada a 24 km da cidade de 

São Paulo. Apenas os alunos residentes na cidade de São Paulo aparecem na tabela. Por isso, 

a tabela contabiliza 154 alunos e não 158 alunos. 

Segue a tabela sobre a distribuição dos alunos do 3° ano do “Anastácia”, residentes na 

cidade de São Paulo, tendo em vista o distrito e a subprefeitura de origem.  
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Tabela 2: Distribuição dos alunos Subprefeituras/Distritos/Período 

 

 

Matutino Noturno Número Percentual Número Percentual

Capela do Socorro Grajaú 2 2 1,3% 2 1,3%
Cachoeirinha 2 2 1,3%

Limão 1 1 0,6%
Brasilândia 3 2 5 3,2%

Freguesia do Ó 10 8 18 11,7%
Itaquera Cidade Líder 1 1 0,6% 1 0,6%

Barra Funda 1 1 0,6%
Lapa 5 5 3,2%

Perdizes 7 17 24 15,6%
Anhanguera 4 1 5 3,2%

Perus 2 2 4 2,6%
Jaraguá 22 9 31 20,1%

Jaraguá/Pirituba 2 4 6 3,9%
Pirituba 24 20 44 28,6%

Bela Vista 1 1 0,6%
República 1 1 0,6%

Santa Cecília 1 1 0,6%
Vila Prudente/Sapopemba Sapopemba 1 1 2 1,3% 2 1,3%

Total geral 79 75 154 100,0% 154 100,0%
Fonte: Dados da autora

81
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5,8%

52,6%
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Como verificado na tabela, os jovens alunos do “Anastácia” são procedentes, em sua 

maioria, da subprefeitura de Pirituba (total de 81 alunos) e da subprefeitura da Lapa (total de 

30). Vale ressaltar que o “Anastácia” está localizado na região administrativa da Lapa, mais 

especificamente no distrito de Perdizes.  

Eles provêm, na maior parte das vezes, das escolas municipais e estaduais de seus 

respectivos bairros. Estes bairros possuem escolas estaduais com ensino médio, porém há um 

deslocamento significativo destes alunos para o “Anastácia”. A razão deste deslocamento 

espacial por parte deles se deve a aspectos distintos entre si e poderão ser vistos tanto na 

seção a seguir, quando serão mostrados os pontos de vista sobre a escola, como também ao 

longo do texto. 

Durante o processo de construção do objeto de estudo desta pesquisa não foi 

necessário o levantamento das condições sócio-econômicas dos jovens alunos, assim como o 

levantamento a respeito de dados familiares. As questões de pesquisa foram construídas, 

principalmente, a partir das observações e constatações realizadas por mim no interior da 

escola. Os jovens alunos investigados se tornarão aqui conhecidos ao explicitarmos as 

situações concretas do cotidiano escolar, as ações, interações e relações deles com os demais 

atores sociais. 
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Vale ainda apontar a distribuição dos jovens alunos da escola investigada quanto ao 

sexo. A fonte utilizada foi, também, o questionário realizado em 2006.  

 

Tabela 3: Distribuição dos alunos quanto ao sexo e período estudado. 

 

 

M atutino Noturno

Feminino 55 40 95

Masculino 28 35 63

Total ge ral 83 75 158

Fonte: Dados da autora.

Total geralSexo
Período

 

 

Percebe-se que há uma maior incidência de jovens alunos do sexo feminino nos dois 

períodos (matutino e noturno). Tal achado corrobora o estudo de Franco & Novaes (2001), 

uma vez que na amostra estudada por elas havia uma maior concentração de mulheres em 

relação aos homens. As autoras apontaram ainda que a representatividade feminina no ensino 

médio foi também retratada por Zibas & Franco (1999) em estudos anteriores. 

 

2.3.1 - Pontos de vista sobre os jovens alunos e sobre o “Anastácia”. 

 

O posicionamento dos professores, direção e coordenação sobre os jovens alunos e a 

escola também deve ser considerado, uma vez que nos permite compreender quem são os 

jovens para quem as ações educativas são dirigidas.  

Segundo o inspetor Soares, o “Anastácia” é conhecido como um colégio bom porque 

eles “chegam junto, cobram mesmo do aluno, não dão folga”. Diz que é a sua postura, apesar 

de ouvir dizer que funcionário público tem fama de não trabalhar. Diz que se desgasta sim, 

que gosta de seu trabalho e tem fama com os demais de ser “xerife” (Caderno de campo, 26 

de agosto de 2005). 

Segundo relato da coordenadora pedagógica Ana, há uma parcela dos alunos que 

estudam no “Anastácia” hoje que estudavam anteriormente em escolas particulares e foram 

para lá devido a uma queda no padrão de vida. Tal fato nos remete à expansão que as escolas 

públicas têm sofrido desde o período em que se propôs a acolher a demanda por vagas, tanto 

por parte das famílias que não tinham acesso ao ensino médio, como também, das famílias 
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que tiveram uma perda do poder aquisitivo e não mais conseguiram manter seus filhos em 

escolas particulares (Caderno de campo, 26 de setembro de 2005). 

Sampaio (1998), ao discorrer sobre a clientela escolar em seu estudo sobre ensino, 

currículo e fracasso escolar, aponta as mudanças ocorridas nas três últimas décadas no 

atendimento escolar e na urbanização de São Paulo. Para a autora, as mudanças estão 

relacionadas ao processo de consolidação de uma sociedade urbana de massa. Desta maneira, 

paralelamente à demanda por vagas nas escolas, houve também demandas relativas a outros 

benefícios sociais, em decorrência das modificações nos modos de organizar a vida urbana. 

Isto nos faz pensar nos deslocamentos realizados pelos jovens alunos para estudarem em 

escolas que eles julgam serem melhores do que aquelas escolas que se encontram no bairro 

onde residem. 

O relato do professor Elias também nos ajuda a compreender um pouco do público 

que freqüenta a escola. Ele mostrou não ser incomum presenciar alunos com dores de cabeça 

por não terem se alimentado. Ele ainda aponta que essa escola não é aquela que tem se 

preocupado apenas em transmitir conhecimentos, é também “assistencialista”, tem 

preocupações com a vestimenta dos alunos, com a alimentação deles, com o seu estado 

emocional e até com o estado físico. Segundo ele, existem alunos que passam por maus-

tratos, alunos que fazem parte de “famílias desestruturadas” e desta forma, fica para depois a 

preocupação com o conhecimento, com os conteúdos programáticos estabelecidos no início 

do ano (Caderno de campo, 26 de agosto de 2005).  

Sobre o aspecto das condições sócio-econômicas dos jovens alunos do “Anastácia”, o 

trecho a seguir mostra o ponto de vista de uma das agentes de limpeza: 

 

M- Com certeza porque já...aqui mesmo no Anastácia que é uma escola 

diferente assim...né, das outras escolas... os alunos tem um nível melhor. Eu 

já presenciei...aluno chegar para mim assim...que veio de outra escola e está 

no primeiro ano agora, que veio para cá recente...Ele chega para mim e 

fala: “Tia, aqui não tem merenda? Tia, eu tô com fome, daqui eu vou fazer 

curso. Por que aqui não tem comida? A cantina é cara.” Quando pega eu ou 

outra servente...a gente até paga o lanche para o aluno assim porque a 

gente vê que o aluno tem fome mesmo. Eu acho assim que a escola aqui 

devia ter merenda, agora não sei porque né, porque dizem que.... a 

secretaria da educação só dá merenda para as escolas...como que fala? 

Para as escolas que têm o fundamental, para o médio não. Como aqui é só 

médio, não tem. Mas eu acho que deveria ter em todas as escolas, porque 
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sempre tem...por mais que aqui o nível dos alunos...sempre tem um carente... 

tem...ah, sempre tem. Vamos dizer que aqui 70% é carente, principalmente à 

tarde, eu acredito. À noite já teve aluno entrando e perguntando da 

merenda, da janta.  

K- É uma quantidade alta. 

M- Eles gastam na cantina, você vê que é com sacrifício, a gente percebe 

que eles estão sem dinheiro para gastar, mas como é dia de pagamento. 

(Marta, uma das agentes de limpeza). 

 

É também de extrema relevância mostrar como a escola investigada é vista pelo 

público que a freqüenta, os jovens alunos, pois nos ajuda a dimensionar o modo como 

constroem as suas percepções assim como, posteriormente, os valores que os constituem.  

O trecho abaixo, de uma entrevista realizada com Andréa em 2006, uma jovem aluna 

do terceiro ano, elucida a percepção que ela tem da composição da escola, dos jovens que lá 

estudam. 

 

K- Aqui você consegue identificar se é a mesma... ou se há uma 

diversidade...as pessoas têm condições diferentes...ou isto nem dá para 

perceber? 

A- A gente vê assim pela... fisionomia das pessoas, também...igual ....tem 

gente que chega de carrão e tem gente que chega a pé, tem gente que mora 

não sei aonde e tem gente que mora não sei aonde, sabe... Igual...tem gente 

aqui que mora na Pompéia, que o pai tem dois carros, que tem casa na 

praia, tem uma condição financeira razoável, tem gente aqui que mora na 

favela, que tem que sair de casa durante o dia senão de noite leva um tiro, 

então...tem muita diversidade aqui... 

K- E você acha que isto é uma coisa desta escola ou é algo comum, 

normalmente... 

A- Eu acho que é nessa escola aqui porque nas outras escolas eu acho que 

é...por exemplo, um cara rico não vai estudar numa escola pública, 

entendeu? Nessa escola tem mais porque esta escola tem nome, entendeu?  

K- Ela é uma escola estadual que tem nome, é isto? 

A- É...que tem nome, não é qualquer escola, então...o cara acaba colocando 

o filho dele aqui, mas...vamos supor....você vai numa escola na periferia... 

todo mundo no mesmo nível... de vida. Você chega aqui você não encontra o 

mesmo nível de vida, você encontra pessoas que têm dinheiro e pessoas que 
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são pobres aqui dentro, entendeu? (Andréa, jovem aluna do 3° ano, período 

matutino). 

 

No ano de 2007, a escola investigada comemorou cinqüenta anos e foram realizadas 

várias atividades comemorativas. Ao longo de uma semana do mês de agosto, em uma destas 

atividades, os jovens alunos tiveram a oportunidade de expor as suas expectativas, o que 

pensam, os seus sentimentos em relação ao “Anastácia”. 

A título de exemplo, seguem algumas das frases expostas em quadros no hall de 

entrada da escola, como pode ser visto também por meio da foto (ver Anexo 7).  

Frases: 

- Anastácia, apenas minha escola ou uma ponte para o meu futuro... 

- “Anastácia” – estou aqui obrigado, porque minha mãe quis... 

- “Anastácia” nos preparando para o mundo... 

- “Anastácia”, formando jovens para um mundo melhor... 

- “Anastácia”, chama que não apaga. 

- Muitos caminhos trilhei, mas no “Anastácia” me encontrei. 

- Estude no “Anastácia” ou morra tentando... 

- Escola “Anastácia”, melhor educação não há. 

- “Anastácia”, aqui o ensino é de ouro. 

-“Anastácia” 50 anos. O que eu estou fazendo aqui? 

(Caderno de campo, 16 de agosto de 2007). 

 

As frases acima ilustram o repertório que circula no interior da escola a respeito da 

mesma. Pode-se considerar que aquilo que os jovens alunos expõem como idéia sobre a 

escola em que estudam pode, para muitos, não corresponder àquilo que escrevem. Porém, é 

correto pensar que tais idéias expostas por eles refletem o ideal, o que almejam para si ao 

estarem onde estão ou até mesmo o lugar que outros, por exemplo, as famílias, consideram 

que eles deveriam estar.  

A escola aparece, no imaginário dos jovens investigados, associada às promessas de 

uma perspectiva de vida futura, mesmo sabendo que tais promessas podem vir a não ser 

alcançadas por eles. Neste momento, eles estão cumprindo o papel de aluno, de jovens que 

buscam algo para a vida, o que os distancia da denominação de “vagabundo”, muitas vezes 

imposta a quem está fora da escola. 

Chamaram também a atenção, as frases: O que estou fazendo aqui? e ... estou aqui 

obrigado, porque a minha mãe quis. São inúmeras as possibilidades de análise destas duas 
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frases, porém sem o discurso de quem as produziu não é possível inferir o sentido que elas 

possuem. No entanto, pode-se dizer que a primeira frase trata-se de um questionamento e a 

segunda frase trata-se de mostrar o modo como o jovem considera ter ido estudar no 

“Anastácia”.  

Vale ressaltar que os alunos que confeccionaram os quadros onde continham as frases 

acima são do primeiro ano vespertino, o que nos sugere uma opinião construída, 

possivelmente, por meio de uma primeira impressão da escola que estudam. 

Segue o trecho de uma entrevista realizada em 2006 com uma aluna do terceiro ano 

noturno a fim de complementar os argumentos sobre os motivos pela escolha do “Anastácia”: 

 

Eu tô aqui desde o primeiro, no primeiro e no segundo ano eu morava no 

Jaraguá. Aí agora que eu estou no terceiro, eu tô morando no Morro Doce. 

Eu escolhi estudar aqui porque a escola é bem melhor do que a do bairro 

que eu morava e do que eu tô morando agora. E outra...aqui é mais perto de 

tudo..é igual...agora este ano que eu estou no terceiro, eu comecei a 

trabalhar, é bem melhor pra mim, não tem que ficar mudando de 

escola....tudo. Então, é bem melhor. (...) A minha oitava foi péssima, 

chegava mês que a gente tinha três aulas vagas, era uma bagunça, a porta 

ficava aberta e ia embora quem queria e era...sabe...eu nem tive matéria 

direito. Daí, a minha mãe... sem condições né de ficar fazendo o colegial 

aqui né, daí ela preferiu...e outra, foi a própria indicação da escola, né, 

pediu para eu indicar outra...daí eu coloquei Anastácia e caí aqui, 

maravilha né. Só que quando eu cheguei aqui eu tomei um baita susto, 

porque quem passou numa oitava como eu passei, que não teve 

matéria...não sei quê...cheguei aqui, trabalho, prova...tudo. Minha mãe 

adorou isto, né. (Paula, jovem aluna do 3° ano, período noturno). 

 

As respostas do questionário aplicado aos jovens alunos em 2006 são também capazes 

de revelar o posicionamento deles sobre a escola que estudam. Dentre as questões do 

questionário encontravam-se as seguintes: O que eu gosto nesta escola e O que eu não gosto 

nesta escola. As respostas (ver Anexo 8) dos jovens alunos foram variadas, porém podemos 

destacar algumas delas com a finalidade de ilustrar aspectos que consideramos constituir a 

escola que eles estudam. As respostas aqui apresentadas foram escolhidas levando-se em 

consideração o número de vezes que apareceram no questionário. Também foram escolhidas 
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as respostas que reafirmavam, de alguma maneira, pontos de vista colhidos por mim por meio 

das conversas informais com os alunos. 

No que diz respeito a O que eu gosto na escola, segue: 

 

- Disciplina, tem regras, tem projetos, etc.... (3A) Fem. 

- Ensino, ambiente, amigos, alguns professores, organização. (3A) Fem. 

- Gosto do ensino, muito melhor que em outras escolas públicas. (3J) Masc. 

- Alunos, professores, a escola (lugar). (3J) Fem. 

- Do relacionamento entre alunos e de alguns professores, em razão das 

aulas produtivas. (3J) Fem 

- É a qualidade de ensino, os projetos interdisciplinares. (3H) Fem. 

- Ela estimula muitos os alunos a se interessarem por diversas coisas. (3H) 

Fem. 

- Eu gosto da forma como os professores lecionam, gosto dos meus colegas 

e acho que é uma boa escola. (3H) Fem. 

- Os amigos, pois tenho muitas amizades e o ensino também. (3M) Masc. 

- O ensino que é ótimo, está muito bem localizada e desenvolve bastante 

projetos. (3M) Fem. 

- Por ser uma escola pública, acho bom a exigência dos professores com os 

alunos. (3N) Fem. 

- O ensino é de boa qualidade, os professores ensinam bem. (3N) Fem. 

- Diversidade de alunos, e os recursos que ela dispõe para um melhor 

ensino. (3O) Fem. 

- O tamanho e a perfeição aparente dela. A preservação de objetos antigos 

de alunos antigos e a rigidez. (3 O) Fem. 

- Administração, ensino e amizades (3P) Masc. 

- gosto do método de ensino, e da preocupação que muitos professores têm 

com os alunos. (3P) Fem. 

- Os alunos, os professores ensinam pra valer não fazem corpo mole. (3P) 

Fem. 

 

É interessante pensar que os jovens alunos que responderam ao questionário se 

encontravam no terceiro ano do ensino médio. Desta maneira, pode-se dizer que a maior parte 

desses alunos possui um conhecimento e uma percepção da escola mais consolidada uma vez 

que, supostamente, a freqüentaram nos três últimos anos. 
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As respostas do questionário relativo ao que eles não gostam na escola que estudam 

são também importantes de serem consideradas. Elas apresentam aspectos que evidenciam 

não só as ambigüidades presentes nas posições dos alunos sobre a escola, assim como 

também as contradições. Seguem as respostas. Posteriormente, as discutiremos. 

No que diz respeito a O que eu não gosto na escola, segue: 

 

- Não gosto de alguns funcionários e também do horário de saída. (3A). 

Masc. 

- Falta de educação de alguns funcionários. (3A).Fem. 

- A escola trabalha como se fosse escola particular. (3J) Fem.) 

- Não gosto de ser obrigado a vir de camiseta branca. Afinal tô aqui para 

estudar, não vô sair da escola, se eu vim é pra ficar! Senão ficava em casa e 

outra, tem a carterinha. Dá pra saber quem é da escola ou não. (3J) Masc. 

- Alguns professores que acham que são superiores aos alunos. (3H) Fem. 

- A falta de paciência e educação de alguns funcionários. (3H) Fem. 

- Alguns funcionários são mal educados, alguns professores são ruins 

(poucos), ela é longe de casa (3H). Fem. 

- Não há nada que eu não goste, não é uma escola que só vem aqueles 

alunos que não querem nada com nada. Aqui todos têm seus compromissos, 

isso é importante. (3M) Masc. 

- Algumas matérias mal estruturadas que deviam ser melhor trabalhadas 

para serem postas como matérias, pois alguns dos professores não estão 

sendo dinâmicos com suas matérias. (3M) Masc. 

- Do tratamento direção/alunos e professores/alunos. (3N) Fem. 

- Algumas regras que são aplicadas a apenas algumas pessoas e em alguns 

momentos. (3N) Fem. 

- A escola não deixa aluno entrar atrasado. (3N) Masc. 

- A maioria dos funcionários, e que não podemos usar a roupa que 

queremos. (3 O) Fem. 

- Não gosto que a escola deixe os alunos fumarem. (3 O) Fem. 

- O mau atendimento de alguns e chamadas de atenção desnecessárias. (3 

O) Fem. 

- É a forma que alguns funcionários tratam os alunos, como se fosse um 

lixo; nos tratam com muita arrogância e estupidez sem mesmo acontecer 

nada. (3 O) Fem. 

- De algumas normas, mas às vezes sem necessidade e do abuso de poder. 

Ex: nenhum funcionário poder pedir para o aluno levantar a blusa, está 
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errado e por lei na delegacia de ensino isso é abuso de autoridade. (3P) 

Fem. 

- Pessoas que não colaboram para que ela seja melhor (alunos e 

funcionários). Alguns. (3P) Masc. 

 

As ambigüidades e contradições estão presentes na totalidade dos pontos de vista 

apresentados pelos jovens alunos. Não se pretendeu aqui identificar tais contradições e 

ambigüidades tendo por base o discurso de um aluno, mas sim evidenciá-las no conjunto dos 

discursos disponíveis. Por outro lado, pode-se dizer que há também certa coerência entre os 

pontos de vista sobre a escola nas respostas obtidas nestas duas perguntas feitas no 

questionário.  

Existem ainda aquele grupo de alunos que exaltam a sua relação com a esta escola, 

como pode ser visto nos dizeres que seguem abaixo: 

 

Para a Nossa Grande e Querida Família (Anastácia). Apesar de termos 

entrado neste colégio apenas procurando um bom lugar para completar 

nossos estudos, encontramos no “Anastácia” muito mais do que boas aulas 

e bons professores, construímos nesta casa uma nova família e aprendemos 

valores que sempre serão usados em nossas vidas. Agradecemos a todos 

(colegas, amigos, funcionários e irmãos) que nos ajudaram nos momentos 

de dificuldade, felicidade e todas as coisas que formam a vida. Aos 

funcionários: não sigam as regras para poderem dizer que as cumprem, 

tenham bom senso e saibam dar a chance e o valor que todos os alunos 

merecem, pois hoje nos ensinaram a entender o preço da educação, amanhã 

faremos o possível para sermos bons homens (Caderno de campo, 8 de 

dezembro de 2005). 

 

O trecho acima foi copiado de um cartaz que estava afixado na sala dos professores. 

Ele foi dado à escola por alguns alunos dos 3° anos do ano de 2005. Percebe-se que as 

relações estabelecidas pelos jovens alunos com a escola são múltiplas e variadas. A 

experiência de cada um está relacionada com as suas expectativas e necessidades. Diante 

desta variedade de maneiras de se relacionar com a escola, é interessante apontar, também, a 

existência de um jornalzinho feito pelos alunos denominado “Força Estudantil” e que em 

2005 estava na sua primeira edição. Estes espaços são criações não apenas dos jovens alunos 
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de maneira isolada, mas também da escola que, por meio de professores e coordenação, 

permitiu tais condições de criação e produção. 

Consideramos formas simbólicas o modo de organização do projeto político 

pedagógico, o discurso dos professores, inspetores e direção e, principalmente, os projetos 

desenvolvidos no interior da escola. Consideramos também as formas simbólicas presentes no 

modo dos jovens alunos se expressarem entre si e com os demais. Enfim, o universo 

simbólico compartilhado por alunos, professores, inspetores e coordenação é parte de uma 

construção conjunta, de relações de poder estabelecidas por meio das posições ocupadas no 

interior da escola. 

 

2.4 - Os projetos alternativos  

 

A Escola Estadual “Anastácia” tem investido no desenvolvimento de projetos 

considerados alternativos. Conforme o estudo de Zibas, Ferreti, Tartuce (2006, p.57), as 

escolas estudadas tendem a identificar a reforma curricular com a elaboração de projetos. 

Ainda no referido estudo, os autores puderam constatar que nas escolas investigadas diversas 

atividades escolares as quais os jovens tinham participação eram denominadas de “projetos”. 

Eles puderam perceber que tais “projetos” abrangiam muitas propostas como, por exemplo, as 

enviadas por órgãos oficiais, as oferecidas por entidades como ONG’s, universidades e as de 

iniciativa individual dos professores. 

Na pesquisa aqui apresentada, os projetos alternativos do “Anastácia” aos quais nos 

referimos relacionam-se também às propostas de diferentes procedências, conforme 

mencionado no estudo de Zibas, Ferreti, Tartuce (2006). 

A ocorrência dos projetos na referida escola pode ser explicada, segundo a vice-

diretora, pela presença de profissionais que valorizam as artes e o esporte. Isto sugere que as 

iniciativas são provenientes, principalmente, do interior da escola. Ainda segundo a vice-

diretora, desde a década de oitenta, a direção esteve sob a responsabilidade de pessoas 

significativas no que diz respeito ao desenvolvimento de tais projetos. Ela mencionou que 

eram profissionais ligados à área da Educação Física, das Artes e dos Esportes e que por isso, 

davam um valor maior às atividades artísticas, culturais e esportivas (Caderno de campo, 26 

de setembro de 2005). 

De acordo com o Plano de Gestão de 2003-2006 do “Anastácia”, os seguintes projetos 

foram desenvolvidos no ano de 2003: Projeto Dia da Poesia; Escola dos Nossos Sonhos; 



 67 

Olimpíada de Matemática; Canto Coral; Projeto de Dança, Oficina de Teatro; Rumo à 

Informática; O artista é você; Entre a cervejinha e o alcoolismo. 

Em questionário8, já mencionado, aplicado por mim em outubro de 2006 aos alunos do 

terceiro ano do turno da manhã e do turno da noite da escola investigada, foi perguntado: “O 

que você acha dos demais projetos que são desenvolvidos na escola que você estuda?” A 

tabela abaixo mostra as respostas dos jovens alunos. 

 

Tabela 4: Turno X Opinião dos alunos sobre os demais projetos da escola 

 

Pergunta

O que você acha dos demais projetos que são 
desenvolvidos na escola que você estuda?

Matutino Noturno Número Percentual

É bom porque as pessoas se enturmam, você conhece 
bastante gente.

31 30 61 38,6%

É bom porque desenvolve os dons das pessoas. 38 32 70 44,3%

Não gosto porque vale nota. 1 2 3 1,9%

Não gosto de participar de projetos na escola. 11 8 19 12,0%

Abstenção/Inválidos 2 3 5 3,2%

Total 83 75 158 100,0%
Fonte:Dados da autora

Período Total Geral

 

Observamos que 44,3% dos alunos consideraram a opção “É bom porque desenvolve 

os dons das pessoas”; 38,6% dos alunos consideraram a opção “É bom porque as pessoas se 

enturmam, você conhece bastante gente.”; 12,0% dos alunos consideraram a opção “Não 

gosto de participar de projetos na escola”; 3,2% dos alunos investigados não responderam ou 

responderam mais de uma opção, invalidando a sua participação. 

O trecho a seguir mostra o ponto de vista da jovem aluna Andréa sobre os projetos que 

acontecem na escola. 

 

K- E esses projetos assim, como você vê esses projetos que acontecem na 

escola? Projeto de dança, projeto de...isso é um projeto também né... 

A- O de literatura? 

K- É. 
                                                
8 Os alunos do terceiro ano investigados corresponderam a 26,6% do total de alunos do terceiro ano em 2006. Os 
jovens alunos do terceiro ano matutino investigados corresponderam a 23,7% do total de alunos desse turno e 
série. Os jovens alunos do terceiro ano noturno investigados corresponderam a 30,6% do total de alunos desse 
turno e série.  
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A- É também. Os projetos...como eu posso dizer....eu participo dos projetos 

porque eu gosto de interagir com a escola, sabe eu gosto de estar presente 

nos projetos, eu gosto de participar, porque... como eu não tenho uma vida 

muito ativa, eu sou uma pessoa meio...gosto de vídeo game, internet...é uma 

forma de gastar energia dentro da escola e de me interessar. Igual, por 

exemplo, hoje, se não tivesse projeto de Literatura, se não tivesse projeto de 

dança, eu não estaria aqui hoje, entendeu? 

K- Porque hoje vocês tiveram menos aulas. (Por causa da reunião de pais) 

A- Isso... exatamente, isso é uma coisa que transforma a cabeça do aluno: 

“Ah, eu vou para a escola hoje porque tem o projeto”. Então, você acaba se 

interessando pela aula também porque ....se você quer assistir aula então eu 

vou assistir porque daqui a pouco tem projeto. É uma forma de inteirar o 

aluno com a escola, sabe. Tipo... um projeto de dança, é... você aprende um 

monte de coisa, você aprende cidadania, você aprende a viver em 

comunidade, você aprende a aceitar opiniões e a dar opiniões, você aprende 

a colocar a sua opinião em questão, entendeu? E...é o que acontece aqui na 

escola, muitas pessoas se conhecessem através dos projetos, entendeu? É 

onde muitas pessoas descobrem também os seus talentos, tem pessoas que 

saíram daqui e estão fazendo teatro, estão fazendo dança, treinar para ser 

professor, então é uma coisa que mexe um pouco com o adolescente, porque 

a gente gosta de interagir, de coisa nova, então...eu gosto. (Andréa, jovem 

aluna do 3° ano, período matutino) 

 

Há os alunos que acreditam que as atividades esportivas desenvolvidas no interior da 

escola possuem um papel ainda mais importante, relacionado à própria destinação da pessoa, 

à vida dela. Percebe-se que no discurso a seguir, da jovem aluna Letícia, as atividades 

esportivas no interior da escola são importantes, uma vez que podem permitir, segundo ela, 

uma outra oportunidade, uma outra perspectiva de vida.  

A entrevista com esta jovem aluna foi realizada no ano de 2007, após várias tentativas 

de conversa ao longo do ano de 2006. A jovem havia chegado mais cedo à escola para a aula 

no período da tarde. Foi quando a convidei para almoçar. Tivemos a oportunidade de 

conversar bastante tempo durante o almoço, mas a entrevista propriamente aconteceu em 

outra situação, no interior da escola, em um período que ela se encontrava disponível. 

 

K- Você fala destas coisas... dos esportes...que são tão importantes, é um 

dos motivos que faria você falar com os seus irmãos para estudarem aqui. 
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Você acha que isso é importante para a escola de maneira geral, ensino 

fundamental, ensino médio, ou especificamente ...por exemplo, agora que 

vocês estão no ensino médio? 

L- Acho que não..acho que sempre tem...se você reparar...sempre tem aquele 

menino, aquela menina que joga bem futebol, bem vôlei, bem basquete. Se 

desde o ensino fundamental... eles ajudassem...de grande...quando chegasse 

mesmo a fazer o ensino médio, ia ter sempre um que ia ser profissional em 

alguma área do esporte. Se eles investissem nisso eu acho que ia ter mais 

esportistas aqui. Porque tem uns...igual meu tio jogava, só que ele parou por 

causa de droga, de bebida....entendeu? Então se...ele tivesse ...se desde 

pequeno existisse, hoje... poderia muitas pessoas poderia 

estar...estar...bem..Igual futebol feminino nem todas as escolas tem...igual... 

Foi a primeira escola que eu vi que tinha...Tem muito....sempre tem o 

preconceito né, mulher não pode jogar futebol...(Letícia, jovem aluna do 2° 

ano, período vespertino) 

 

Por outro lado, os projetos são também vistos sob uma outra perspectiva, conforme o 

discurso a seguir de uma das professoras de educação física: 

 
K- E os projetos...aqui na escola, projeto de dança...ou então, se tivesse 

projeto de sexualidade, de prevenção ao consumo abusivo de bebidas...às 

drogas. Isso acontecer dentro do espaço da escola... 

S- Eu acho que seria bom ....só que eu acho que tira o foco educacional... Eu 

acho que a escola vira uma escola de....clínica-escola. Você está lidando 

com os problemas clínicos deles...problemas emocionais, problemas 

é...físicos...mas não com os problemas pedagógicos... 

K- Por exemplo, você me falou que várias vezes tem que fazer esse papel, 

isto seria então institucionalizar? 

S- Isso. Eu acho que a escola perdeu a função pedagógica e ela justificou o 

rendimento do aluno com as questões é...psicossociais. Ela acha que o 

problema do aluno em casa, com a família...faça com que ele não aprenda. 

Não é bem assim, e não é esse tipo de link que você tem que ter...tem 

pessoas com grandes problemas familiares, grandes desorganizações e que 

chegam aqui e conseguem aprender. Isso não é regra...são exceções, são 

aqueles que acentuam mais. Porque se a gente perguntar para cada um 

como é a vida de núcleo deles familiar ...é tudo história complicada...são 

alguns...que acabam se sabendo...que são aqueles que são problemas...aí 
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você acha que todos não aprendem por causa disso. (Sabrina, uma das 

professoras de Educação Física).  

 

Segundo a mãe de uma aluna do primeiro ano, os pais têm pouca participação na 

escola. Disse ainda que este é o momento que eles mais precisam ser vigiados, ela corrigiu 

dizendo precisam ser orientados, precisam ser acompanhados, ver com quem estão andando, o 

que estão fazendo, como estão indo na escola. Em seu discurso, ela disse que precisa ter mais 

projetos na escola, projetos sobre tabagismo, ela disse acreditar ser o papel educativo da 

escola (Caderno de campo, 20 de abril de 2006). 

Há ainda o relato de Soares, inspetor de alunos: O papel da escola não é educar, 

educação vem de berço, vem lá de baixo. Escola é para preparar para o vestibular, essas 

coisas, ainda mais ensino médio (Caderno de campo, 20 de abril de 2006). 

No trecho a seguir, a professora de História Amarilis, ao ser perguntada por mim sobre 

os projetos desenvolvidos em escolas públicas como estratégia para lidar com a violência, 

comenta:  

 

Eu não posso falar muito desse assunto porque eu não li, porque assim...eu 

vivo a minha realidade, você tá vendo...eu me preocupo....A minha realidade 

infelizmente é isso, eu não tenho tempo.Você viu, a minha escola não tem 

violência, nos meus jovens não tem. Eu saio com dez ônibus pro Hopi Hari e 

não acontece nada, esse ano eu saí três vezes, não tive nenhuma violência, 

nenhuma briga, nada. Eu saí pro parque aquático...não tem. Tem violência 

escolar naquela periferia, não, é um problema social, porque o cara apanha 

do pai, ele só vê violência na família dele, ele não vê um carinho, um beijo. 

Então, o que é normal, ele dar um beijo ou ele bater? É normal ele bater, ele 

atirar. Então...é uma coisa maior aí....então eu penso deste jeito. Então, tem 

que ter um projeto grandioso, a falta de estrutura neste país é muito forte, 

né? É uma coisa assim muito maior...Então, assim esse projeto, violência 

dos jovens né, então, o jovem...ele é violento porque a violência vem de 

dentro de casa, violência começa lá, né, porque a educação vem de dentro 

de casa, tudo vem de dentro de casa. Eu...não sei...eu penso assim, né. 

Apesar que...muitos já vem...é ruim né, de índole, é de raça, já é da pessoa, 

tá no sangue, né... o bicho já nasce ruim mesmo. Então, eu acho assim que 

um projeto sempre é bom, mas tem que participar comunidade, tem que 
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estar todos envolvidos e tem que ser grandioso. Mas assim...nem tô lendo 

sobre isso (Amarílis, professora de História). 

 

O discurso da professora nos sugere que, sob o ponto de vista dela, apesar da escola 

investigada não ter problemas relativos à violência trata-se de um problema generalizado que 

vem de “dentro de casa”, sendo ocasionado pela falta de estrutura da sociedade. Ao mesmo 

tempo, há uma dúvida por parte da professora: se a violência é algo que já nasce com a 

pessoa. Essas questões nos dão pistas sobre as funções educativas que ficam resguardadas à 

escola em meio a este contexto de violência, seja do ponto de vista da família, dos professores 

e até dos próprios jovens. 

O que a gente pode perceber é que são muitos os posicionamentos sobre os projetos 

alternativos. Os jovens alunos costumam ter uma relação considerada mais positiva com os 

projetos desenvolvidos na escola, enquanto alguns profissionais acreditam que não é função 

da escola trabalhar com determinadas temáticas. Isto indica as tensões existentes nas relações 

entre os jovens alunos e os profissionais que trabalham na escola diante determinadas 

situações escolares. Foi possível identificar também aqueles jovens alunos que não gostam de 

participar dos projetos, ou por não terem tempo ou por fazerem outras atividades externas 

fora do período escolar. 

 

Parte III: Escola e Juventudes: contornos teóricos e metodológicos 

 

Neste contexto sócio-histórico no qual realizamos esta pesquisa sobre o jovem e a 

escola pública ainda predominam estudos que focam a violência e também as drogas, tanto no 

sentido de identificar as suas diferentes formas de manifestação, no caso da violência, como 

de criar estratégias e alternativas para lidar com elas, no caso das drogas. Gonçalves & 

Spósito (2002) apontam as estratégias, nascidas já na década de 80, utilizadas no combate à 

violência nas escolas públicas das seguintes cidades: Porto Alegre, Belo Horizonte e São 

Paulo. Segundo os autores, há uma oscilação entre medidas de caráter educativo e aquelas 

relacionadas à área de segurança.  

Torna-se um desafio propor um novo olhar para o jovem e para a escola pública 

voltada para o ensino médio ao reconhecermos a presença significativa da violência e das 

drogas na mesma e no seu entorno, mas não apenas, pois isto se estende a outros âmbitos da 

sociedade. Torna-se também compreensível porque as políticas públicas voltadas para os 
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jovens, como por exemplo, a escola, tem ganhado visibilidade e como elas têm sido pensadas, 

inclusive, de maneira a afastá-los destes problemas, assumindo caráter preventivo. 

Podemos pensar o que justificaria um novo olhar, um outro recorte de pesquisa para os 

jovens investigados e as suas relações com a escola pública que estudam e, para isto, teríamos 

que eleger outros aspectos a serem investigados, que se mostrassem ao menos relevantes. 

Porém, não se trata apenas de uma escolha, mas de estar diante uma realidade que suscita 

perguntas, nos faz desconstruir algumas certezas e ir à busca de outras formas de 

entendimento, o que implica novas maneiras de investigar. 

Uma entrevista realizada em dezembro de 2006 com Amarílis, professora de História 

da escola investigada, nos apresenta um fato interessante e ilustrativo. Segundo o relato da 

professora, a grande surpresa para o ano de 2007 seria a parceria que a escola estabeleceria 

com a rede de televisão SBT, que se encarregaria de descobrir os talentos dos alunos. Esta 

iniciativa é possível devido a outros contatos que a escola tem estabelecido com redes de 

televisão por meio do projeto “Anastácia na mídia”, desenvolvido ao longo de 2006. Neste 

momento nos perguntamos: Que escola é esta que se apresenta a nós? E, com isto: Quem são 

estes jovens que lá se encontram? O que eles e suas famílias buscam? Como tal iniciativa da 

escola se constitui e se constituiu? Estas perguntas se tornaram pontos de partida para esta 

pesquisa. 

Em se tratando dos temas aluno, jovem, escola e sociedade, o estudo de Foracchi 

(1965) é um clássico que não pode deixar de ser mencionado e está diretamente relacionado 

às escolhas teóricas desta pesquisa. O clássico em questão abriu novas perspectivas nos 

estudos sobre a juventude no momento em que apareceu. Contudo, a tese que sustento por 

meio da pesquisa aqui apresentada baseia-se na premissa de que uma nova plataforma 

conceitual é necessária para o estudo dos agrupamentos juvenis nos dias que seguem, de 

maneira a explicitar as suas expressões no contexto escolar.  

Foracchi (1965) investiga o estudante e a transformação na sociedade brasileira e 

mostra como os jovens de classe média mantêm uma relação específica com a escolarização. 

Vale ressaltar que no contexto sócio-histórico em que a pesquisa de Foracchi foi produzida 

existia na academia uma preocupação com as questões relativas ao processo de transformação 

da sociedade brasileira, sendo que a educação era vista como aquela capaz de alavancar este 

processo. 

A autora trata, também, neste estudo, dos processos e dos mecanismos de constituição 

do estudante como categoria social, mais especificamente do estudante universitário paulista.  
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A esse respeito, Foracchi explica (1965): 

 

Isto significa que o estudante deve ser focalizado tanto em termos das 

condições sociais que balizam o seu comportamento, vinculando-o à ordem 

social existente, quanto em termos das modalidades possíveis de ampliação 

dos seus horizontes de ação. (p.04) 

 

Para uma abordagem sociológica do estudante universitário, a autora se utiliza, 

principalmente, dos conteúdos dos vínculos de classe social dele, aspecto que ganhou 

importância durante a coleta de dados, de técnicas de observações sistemáticas realizadas. A 

partir do levantamento e conhecimento das condições sócio-econômicas dos estudantes 

investigados, os dados foram tratados por Foracchi, de maneira a agrupar a população 

estudantil de acordo com a condição de manutenção deles, sendo encontradas as seguintes 

categorias empíricas: os estudantes totalmente mantidos pela família, os estudantes 

parcialmente mantidos pela família e os estudantes que trabalham.  

Segundo Foracchi (1965), 

 

... tanto na investigação das condições de manutenção, quanto na dos estilos 

de dependência, estão sempre presentes os fatores responsáveis pela 

transformação da situação familiar em situação de classe. (p.116) 

 

Compreende-se daí a centralidade da categoria classe como categoria explicativa. 

Segundo a autora, as condições de autonomia do jovem estudante podem ser expressas nos 

seguintes aspectos da vida deles, tais como: trabalho, profissionalização e participação 

política e relaciona-se à sua condição de manutenção. Ainda para Foracchi (1965), nesses 

aspectos estudados, as mediações de classe se mostram mais evidentes e há o desdobramento 

das manifestações dos comportamentos deles em duas categorias: o jovem e o estudante. 

Nesta medida, Foracchi (1965) entende que 

 

Compreender o estudante através dos vínculos de classe e da situação desta 

na estrutura de classe implica reter, analiticamente, momentos da 

constituição do sistema global. A tentativa de caracterizá-los com base em 

manifestações singulares do comportamento do estudante será legítima 

desde que comprove ser ele uma das forças decisivas da renovação social. 

(p.07)  
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Não há como negar que a diferenciação dos jovens por meio do pertencimento a uma 

determinada classe social imprime marcas importantes e decisivas no processo de constituição 

do jovem e do aluno e que naquele período estudado pela autora pode explicar muito da 

dinâmica de transformação da sociedade brasileira. Por outro lado, a perspectiva de Foracchi 

(1965) se mostra insuficiente quando nos referimos aos novos usos que os jovens fazem hoje 

da escola pública de ensino médio. Podemos vislumbrar outros aspectos tão importantes 

quanto os utilizados pela autora citada, em se tratando do momento histórico-social o qual 

vivemos, tais como a noção de sociabilidade, fluidez, nomadismo, geração e gênero.  

A escola estadual investigada comporta dentro de si um público diverso no que diz 

respeito às suas condições sócio-econômicas e culturais. Esta constatação causa estranheza 

uma vez que a escola pública e a escola particular ainda reservam a idéia de escola para 

pobres e escola para ricos, respectivamente. Acreditamos que a origem social não os vincula 

necessariamente às suas experiências relativas à escolarização e, também, não podemos 

afirmar que apenas as relações de manutenção, por exemplo, de dependência, que os jovens 

estabelecem com as suas famílias nos dizem dos usos que fazem da escola. 

Pode-se dizer que há uma homogeneidade no que diz respeito à origem de classe dos 

jovens que se encontram hoje nas escolas públicas? Uma outra questão se põe: Pode-se dizer 

que a escolarização, como expectativa por parte dos jovens alunos, significa tanto a 

possibilidade de manutenção deles numa determinada situação de classe como a ascensão? 

Estas perguntas têm como eixo de análise as classes sociais de pertencimento dos jovens, a 

importância e centralidade que a escolarização assume em seus projetos de vida e familiar de 

maneira a mantê-los numa determinada posição social, conforme o estudo de Foracchi (1965).  

Diferentemente dos achados de Foracchi (1965), não podemos afirmar que a 

escolarização dos jovens investigados agora tem sido para as famílias deles uma forma de 

manutenção de uma determinada condição de vida, nem mesmo podemos dizer que tem sido o 

que dinamiza as transformações na sociedade brasileira. Podemos dizer talvez, que ser 

escolarizado tem cumprido a função de distinção, entre os que vão e os que não vão à escola, 

dado o descrédito do que ela, de fato, pode proporcionar à vida dos jovens – estes que se 

vêem diante da satisfação de necessidades mais imediatas. 

Quando pensamos no objeto privilegiado desta investigação, os jovens alunos e os 

usos que fazem da escola pública que estudam, faz-se necessário lançarmos mão de recursos 

analíticos que sejam capazes de elucidar as variadas manifestações juvenis construídas tanto 

individualmente como também de maneira coletiva, a partir da suas inserções e circulação em 
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ambientes distintos entre si, os quais lhes imprimem demandas diferentes e nortes 

orientadores diversos. Dada a diversidade do cenário a ser apresentado e analisado, partimos 

para a análise de situações concretas ocorridas no cotidiano escolar. 

O conceito de culturas juvenis se mostra válido ao nos possibilitar visualizar as 

diferentes maneiras de ser jovem – em seus diversos estilos de vida – e ao priorizar as formas 

simbólicas assumidas pelos seus comportamentos, atitudes e escolhas. Não é mais possível 

considerarmos como elemento privilegiado de análise somente a classe social a qual 

pertencem os jovens, como se isto bastasse para explicar, por exemplo, os usos que fazem da 

escola que estudam.  

Estamos considerando com isto, que o que tem configurado os agrupamentos juvenis, 

principalmente no que diz respeito às desigualdades e às diferenças existentes entre eles estão 

constituídas para além da classe social. Percebe-se que o pertencimento a uma dada classe 

social se mostra como fator de distinção, quando são oportunamente utilizados entre os pares 

para se diferenciarem entre si e se posicionarem socialmente. 

Valemos-nos também das contribuições de De Certeau (1994). As ações dos jovens 

podem ser dimensionadas a partir da perspectiva do “uso” e do “consumo” deste autor.  

De Certeau (1994), em “A invenção do cotidiano – Artes do fazer”, refuta a tese da 

passividade dos consumidores e interessa-se pelas práticas cotidianas, pelas “maneiras de 

fazer”, a partir do que os indivíduos recebem de produtos culturais. A partir das considerações 

de Luci Giard na apresentação do referido livro, pode-se dizer que no contexto histórico das 

investigações do autor os estudos tinham como foco a relação de resistência dos indivíduos 

com os aparelhos produtores e a relação de vigilância destes para com os indivíduos. O autor 

aponta Foucault e Bourdieu como sendo os interlocutores e teóricos a quem ele se opôs. 

Segundo De Certeau (1994), 

 

Se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede da 

“vigilância”, mais urgente ainda é descobrir como é que uma sociedade 

inteira não se reduz a ela: que os procedimentos populares (também 

“minúsculos” e cotidianos) jogam com os mecanismos da disciplina e não 

se conformam com ela a não ser para alterá-los; enfim, que “maneiras de 

fazer” formam a contrapartida, do lado dos consumidores (ou 

“dominados”?), dos processos mudos que organizam a sócio-política. 

(p.41) 
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O autor denomina de “usos” as ações que os indivíduos operam sobre o que 

consomem e, se utiliza, também, dos conceitos de “estratégia” e de “tática” para mostrar 

como as operações acontecem. Segundo o autor, trata-se de procedimentos que determinam as 

“maneiras de fazer” e que têm como balizadores o lugar e o tempo. 

A seguir, o entendimento De Certeau (1994): 

 

As estratégias são portanto ações que, graças ao postulado de um lugar de 

poder (a propriedade de um próprio) elaboram lugares teóricos (sistemas e 

discursos totalizantes), capazes de articular um conjunto de lugares físicos 

onde as forças se distribuem.(...) As táticas são procedimentos que valem 

pela pertinência que dão ao tempo – às circunstâncias que o instante 

preciso de uma intervenção transforma em situação favorável, à rapidez de 

movimentos que mudam a organização do espaço, às relações entre 

momentos sucessivos de um “golpe”, aos cruzamentos possíveis de duração 

e ritmos heterogêneos etc. (p.102) 

 

Dessa forma, ele chama a atenção para o que considera “referência polemológica”, ou 

seja, um olhar para as relações de forças que definem e delimitam as circunstâncias em que os 

indivíduos operam.  

Investigar os usos que os jovens alunos fazem da escola pública em que estudam é, de 

certa maneira, interessar-se pelo que eles têm sido capazes de criar, “fabricar” a partir do 

modo como a escola se oferece aos seus consumos e pelas relações estabelecidas com os 

atores que compõem o universo escolar. Em concordância com o autor, sobre o ponto de 

partida das práticas cotidianas dos consumidores serem do tipo tático, acreditamos que este 

seja, também, o procedimento privilegiado dos jovens alunos investigados no interior da 

escola. 

A estruturação da escola privilegia o aluno. Ele é o foco das atenções, para quem as 

ações educativas são dirigidas, porém é a figura do diretor, do professor e dos inspetores que 

são legitimadas e reconhecidas no espaço/tempo escolar. Quanto aos alunos, crianças ou 

jovens que se posicionam como aprendizes, muitas vezes encontram-se subjugados a um 

modelo pedagógico autoritário, tradicional, que os situam na posição de dominado.  

Se se considera que as mudanças na estrutura da escola acontecem ao longo dos anos, 

de maneira quase não perceptível e que elas são conseqüências das múltiplas interações e 

relações que acontecem tanto dentro com fora do contexto escolar, o lugar ocupado pelo 
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aluno, historicamente de subordinação ao professor, leva tempo para ser alterado. Desta 

forma, podemos dizer que as ações dos jovens alunos no interior da escola, de constantes 

negociações, na tentativa de superarem o posicionamento de “fracos” perante os considerados 

“fortes” são do tipo tático e acontecem por meio de ações perspicazes com finalidades 

instantâneas e definidas. Este tipo de consumo é capaz de indicar como se configura e se 

constitui o uso da escola pelos jovens alunos. 

O consumo, ao ser visto sob uma outra acepção, também traz contribuições para 

pensarmos a relação do jovem aluno com a escola. Canclini (2006) adentra o campo da 

política, das novas tecnologias para dizer como o lugar de consumidor – e não mais o lugar de 

cidadão – é definidor de pertencimentos e constitutivo de identidades. Se por um tempo ser 

cidadão balizava a relação dos homens em sociedade, agora é o lugar de consumidor que 

prepondera. O autor chama a atenção que há um outro modo de organização social sendo 

posto e que dita outras formas de relações e interações. A cidade e as tecnologias são 

utilizadas para mostrar como os reordenamentos acontecem e em que medida eles interferem 

na produção cultural. 

Os aspectos abordados por Cancline (2006) em seus estudos serão oportunamente 

discutidos ao longo das análises que realizaremos. 

Vê-se que não se trata de qualquer escola pública, mas de uma escola de ensino médio. 

Neste momento, torna-se imprescindível nos valermos de autores que tratam do ensino médio, 

mais especificamente da reforma do ensino médio. Com isso, somos capazes de discutir de 

qual escola estamos falando, os aspectos que perpassam estes contextos e as características 

assumidas por ela.  

Uma outra questão se mostra importante: Como acontece o processo comunicativo na 

escola no que diz respeito às experiências escolares dos jovens? Qual é a relação da escola 

com o conhecimento?  

No que diz respeito às questões metodológicas de nossa pesquisa, adiantamos que os 

instrumentos e procedimentos da pesquisa etnográfica se mostraram relevantes e adequados. 

A etnografia tem no estudo da cultura o seu foco, o que implica um contato intenso com o 

campo de investigação.  

Na perspectiva de Geertz (1989), o estudo da cultura pressupõe compreendermos os 

significados utilizados pelos indivíduos para se comunicarem, sendo que estes significados 

simbolizam as experiências deles. Na verdade, o autor tenta investigar os mecanismos, as 

regularidades que permitem a construção de tal teia de significação em que os indivíduos se 

encontram inseridos. Daí a importância e a necessidade de uma maior proximidade com o 
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objeto investigado, pois só assim é possível apreendermos o que está codificado, por meio de 

nossa participação neste processo de construção e reconstrução permanente de significados. 

Não podemos deixar de apontar que nos valemos de seus instrumentos de investigação, como 

por exemplo, a observação em campo e a utilização dos registros, do diário. 

No decorrer da pesquisa a ser apresentada é possível lembrarmos de vários aspectos 

observados no estudo de Geertz (1989) sobre a sociedade balinesa, principalmente no que diz 

respeito à “briga de galos”. Este episódio exemplifica como a regularidade das situações 

observadas pelo pesquisador em determinado grupo social estudado é capaz de nos dizer 

sobre o modo de vida deles e mais, o quanto os significados compartilhados por eles só são 

possíveis de serem apreendidos por nós quando fazemos parte e compartilhamos da realidade 

deles, dos que estão sendo investigados. 

No âmbito da escola, tais leituras se somaram à criatividade de Woods (1987). Este 

autor discute as possibilidades e limites de qualquer estudo etnográfico realizado no interior 

da escola.  

A Seção a seguir abordará o contexto histórico e legal que permitiram o 

desenvolvimento dos projetos nas escolas de ensino médio. 

 
3.1 - A diversificação da escola pública de ensino médio na grande metrópole: o 

contexto educacional do desenvolvimento de projetos considerados alternativos 

 

Assistimos neste momento à proliferação de novos usos da escola pública, marcada 

pelo desenvolvimento de projetos considerados alternativos. Tal acontecimento não é algo 

novo, mas o contexto sócio-histórico traz especificidades importantes que devem ser 

discutidas. 

Tendo em vista o contexto legal, os projetos alternativos e os novos usos da escola 

pública se amparam na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), lei federal n° 9.394 de dezembro de 

1996, que dá orientações também quanto ao ensino médio. Segundo a LDB, o ensino médio 

deixa de focar uma educação voltada para a profissionalização e para a preparação para o 

ensino superior e passa a considerar a necessidade de ampliar as formas de relacionamento 

entre escola e comunidade, palavra esta usada cada vez mais com menos precisão. 

Teixeira (2003) aponta o uso impreciso da noção de comunidade que costuma ser 

usada para se referir à comunidade escolar, à comunidade local e mostra não haver consenso 

com relação aos membros que a compõe. 

Segundo Teixeira (2003), 
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A dificuldade de saber quem é a comunidade chamada a participar da 

escola pode ser um empecilho para a constituição de uma relação que 

efetivamente integre a escola e a população por ela atendida, entendendo 

essa num sentido bem amplo – os que compõem num determinado momento 

sua clientela e os que poderão compô-la no futuro. (p.51) 

 

Desta maneira, a autora acredita no resgate das diferentes acepções de comunidade, 

pois permite criar interações mais condizentes com o que se pretende desenvolver em termos 

de educação, na medida em que permite rever elementos importantes presentes, entre eles o 

compartilhamento de objetivos e valores comuns. Assim como permite considerar a 

complexidade das relações a serem construídas, não se tratando de relações simples e 

homogêneas. 

A autora utiliza a expressão comunidade de experiência compartilhada de Giddens 

(1991) e a noção de comunidades de ensino de Apple e Beane (1997) para reportar-se às 

comunidades das escolas democráticas. Pela expressão comunidade de experiência 

compartilhada a autora entende a comunidade que partilha a experiência de construir uma 

escola democrática (Teixeira, 2003, p. 77). 

Ainda para Teixeira (2003), 

 

Comunidades de ensino não são propriamente locais, mas estão co-locadas 

em uma determinada escola pelo compartilhamento de objetivos 

educacionais entre seus membros. Não são locais porque não são formadas 

por pessoas que necessariamente habitam um mesmo bairro ou localidade, 

ou resolvem a vida toda na região em que está instalada a escola. (p.76) 

 

A discussão proposta pela autora nos conduz a um olhar mais crítico sobre a acepção 

de comunidade utilizada nos textos legais como, por exemplo, na LDB mencionada 

anteriormente. Em se tratando da escola investigada por nós, a noção de comunidade 

apresenta peculiaridades interessantes que podem interferir no modo de entendimento do que 

viria a ser comunidade escolar e comunidade local. 

Acima de tudo, podemos dizer que noção de comunidade e as suas diferentes acepções 

nos textos legais fazem parte do repertório que anuncia e defende os novos usos da escola. 



 80 

Estamos aqui nos atendo aos novos usos da escola tendo em vista uma escola que atende ao 

público do ensino médio. 

A LDB traz em seu artigo n° 35, parágrafos II e III, algumas das finalidades do ensino 

médio:  

 

II- a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar 

com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 

III- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico. 

 

Como pode ser visto, as finalidades do ensino médio apresentadas acima se mostram 

amplas e genéricas e abrem a possibilidade para o desenvolvimento nas escolas dos projetos 

considerados alternativos, na medida em que eles podem subsidiar, por meio das temáticas a 

serem trabalhadas, o processo de formação dos educandos. 

Segundo Zibas (2005 a), foi o parecer n° 15/98 da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação que, ao propor as novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio – DCNEM, fez uma tentativa de refundar a escola de ensino médio, uma 

vez que abordou princípios ainda inéditos na LDB. 

Conforme Zibas (2005 a), 

 

... a indicação da interdisciplinaridade e da organização do currículo por 

áreas de conhecimento, da contextualização dos conteúdos, a ênfase na 

aprendizagem e no protagonismo do aluno, deslocando o professor do 

centro do processo e a insistência no desenvolvimento de competências, não 

na transmissão de conhecimentos, constituíram um conjunto de diretrizes 

que objetivava mudar radicalmente o perfil da escola média. (p.26) 

 

A autora aponta os estudos de Machado (1998), Martins (2000), Lopes (2002 a) e 

Lopes (2002 b) que se dedicaram a analisar criticamente aspectos propostos no parecer n° 

15/98 de maneira a mostrar as incongruências e os vieses ideológicos presentes na 

sustentação teórica de tais proposições. 
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Neste contexto de mudanças em que está inserida a escola pública, torna-se pertinente 

discutirmos as novas responsabilidades e papéis que ela tem assumido para si, por meio, 

principalmente, do desenvolvimento de projetos alternativos. Acredita-se que esta iniciativa 

dos projetos alternativos se soma a outras que se dizem adequadas para resolver o problema 

da “crise da escola”. Crise esta ideologicamente atribuída à expansão do acesso à educação 

por parte das partes das camadas mais pobres, acesso este, como sabemos, nem sempre 

acompanhado de recursos materiais e humanos. 

Vale ressaltar que a mídia, juntamente com os órgãos do Governo do Estado de São 

Paulo, tem apoiado, seja por meio de financiamentos ou da utilização de mão de obra 

voluntária, os projetos considerados alternativos desenvolvidos nas escolas. A idéia difundida 

nestes projetos é a de otimizar o tempo livre de jovens e crianças de maneira a afastá-los dos 

“males da sociedade”. Na verdade, trata-se do contrário, pois esta é uma maneira de 

institucionalizar o tempo livre de crianças e jovens considerados uma ameaça à sociedade, 

muitas vezes, com a finalidade de afastá-los do convívio social. Desta maneira, o que a 

princípio é uma medida de proteção às crianças e jovens se torna uma deturpada medida de 

proteção à própria sociedade. 

A discussão sobre a reforma do ensino médio e de seu contexto educacional permite a 

compreensão de iniciativas tais como os projetos alternativos nas escolas de ensino médio. 

Estudos como o de Nunes et alli (2003) mostram a experiência destes projetos em algumas 

escolas. 

Nunes et alli (2003) apresentam um estudo sobre as experiências de escolas da rede 

estadual pública de vários lugares do Brasil na busca pelo combate à violência escolar. As 

escolas apresentadas são consideradas “escolas inovadoras” por terem criado estratégias bem 

sucedidas de maneira a atender às demandas da sociedade, dentre elas, com o 

desenvolvimento de projetos e programas das mais variadas ordens distribuídos nas seguintes 

áreas de atuação: educacional, cultural, ambiental, esportes, saúde, profissionalizante. Volto a 

atenção, neste momento, para o fato de tais iniciativas das escolas serem estratégias para 

lidar, principalmente, com a violência escolar. O que pode ser visto é uma confirmação das 

condições desiguais em que se encontram os jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos, no que 

diz respeitos às suas condições de escolarização e de vida, aos espaços disponíveis para o 

lazer. Este estudo não é capaz de mostrar o uso diferenciado que os jovens fazem da escola ao 

participarem de tais projetos, na medida em que não apresenta os sentidos que eles atribuem a 

estas experiências. Por outro lado, mostra o quanto o desenvolvimento de tais projetos nas 
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escolas revela uma maneira bastante peculiar de conceber os jovens alunos que dos projetos 

se servem. 

Verificam-se também nas escolas particulares iniciativas semelhantes, apesar de não 

terem como alvo a diminuição da violência escolar, o que nos faz pensar que se trata de um 

movimento mais amplo, por parte dessas escolas, de maneira a atender às demandas de seus 

alunos. Embora não seja o objetivo desta pesquisa, algumas questões se põem: O que de fato 

tais projetos alternativos agregam àqueles que deles se servem? Quais as expectativas dos 

alunos em relação aos mesmos? Considerando uma nova maneira de usar o espaço e o 

tempo da escola, qual o sentido que eles assumem para os jovens? 

Para formar jovem é necessário partir de uma concepção de juventude/jovem. Dado 

que concebemos “juventudes” e não juventude, a condição juvenil varia muito, em virtude 

inclusive das situações sociais de vida de cada um. Desta maneira, conforme apontam 

Brenner, Dayrell & Carrano (2005), as diferenças culturais, muitas vezes, são compreendidas 

como traços de marginalidade, principalmente, quando fogem ao que é esperado socialmente. 

Como pôde ser visto anteriormente, a escola se torna um espaço que tenta afastar os jovens de 

seu potencial de marginalidade. 

Desta maneira, vale dizer que o uso da escola voltado para o desenvolvimento de 

projetos considerados alternativos atrai para a instituição mais que uma simples ampliação de 

seu uso. Como política pública ela, a escola, tenta se mostrar como a “salvadora” em relação 

aos problemas sociais. A escola pública é representada como frágil protetora da sociedade em 

relação ao seu potencial violento. 

No que diz respeito à escola, apesar dela não mais centralizar, juntamente com a 

família e o trabalho, as experiências juvenis, ela ainda se conserva no imaginário social como 

uma instância privilegiada de socialização, onde se dá a interiorização das normas e valores. 

O que está em discussão é a função educativa a ser assumida pela escola, enfim, que 

tipo de educação dever ser oferecida e para quais fins, diante da sua abertura para novos usos. 

Pires (2005) mostra a dificuldade que há para definir o papel da educação uma vez que 

professores e alunos se transformam nos processos educativos. Tendo em vista o 

reconhecimento da transformação do sujeito, a preocupação tem sido o tipo de sujeito que se 

constrói. 

A Seção 3.2, a seguir, aborda o contexto de relação entre a juventude e a expansão da 

escola de ensino médio de maneira a encontrar aspectos entre si que os constituem. 
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3.2 - Juventude e a expansão do acesso ao ensino médio público na cidade de São 

Paulo 

 

A cidade de São Paulo é uma grande metrópole global, inserida no circuito mundial da 

economia, e traz consigo um modelo econômico e de urbanização fortemente marcado pela 

exclusão sócio-espacial (Bousquat & Cohn, 2003). São denominados de “cidadãos 

incompletos” (Carvalho, 2003) os milhares de jovens que não têm acesso aos bens e serviços 

públicos. 

Tendo em vista as diferentes inserções sociais dos jovens e a sua complexa 

distribuição espacial na cidade de São Paulo, a pesquisa intitulada Mapa da Juventude, 

realizada pela Coordenadoria Especial da Juventude (CEJ) e pelo Centro de Estudos de 

Cultura Contemporânea (Cedec) da prefeitura de São Paulo, teve como objetivo mapear e 

identificar os grupos de jovens paulistanos a partir de uma metodologia que permitisse 

alcançar esta complexidade, ou seja, que fosse capaz de alcançar a dimensão espacial da 

exclusão social. 

Tal levantamento sobre a distribuição espacial da juventude na cidade de São Paulo se 

torna importante por reafirmar o modo desigual em que os jovens se encontram distribuídos 

espacialmente a partir de diferentes indicadores. Tal é a complexidade da distribuição de 

pessoas no espaço territorial de São Paulo que já é possível falar em Zonas Homogêneas9, 

calculadas a partir de alguns indicadores. Este aspecto é importante de ser mencionado nesta 

pesquisa porque os jovens alunos que freqüentam a escola investigada são provenientes de 

regiões distintas, não necessariamente periféricas, mas parecem partilhar condições sócio-

econômicas semelhantes, ou seja, os mesmos índices nos indicadores que classificam as 

Zonas Homogêneas. 

Este levantamento do Mapa da Juventude consistiu nas seguintes etapas de pesquisa: o 

Inquérito Familiar, o Survey da Bolsa Trabalho, levantamento de equipamentos e espaços de 

lazer e o cadastramento dos grupos de jovens paulistanos. O Inquérito Familiar possibilitou o 

desenho da construção espacial da cidade a partir das Zonas Homogêneas, enquanto o Survey 

da Bolsa Trabalho possibilitou maiores informações sobre os grupos pertencentes às áreas de 

maior exclusão social.  

Segundo informações da Coordenadoria da Juventude, estas etapas foram capazes de 

desvelar as desigualdades de diferentes ordens (espacial, de gênero e de cor), assim como 

                                                
9 As Zonas Homogêneas agregam os distritos administrativos que apresentam características semelhantes no que 
diz respeito à inserção do jovem. 
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padrões de exclusão social perceptíveis nos perfis de escolaridade, inclusão digital, inserções 

no mercado de trabalho, no lazer e diversão. 

A participação em grupos e as práticas de lazer foram os aspectos prioritariamente 

analisados. Tal abordagem obedeceu à estratégia de tentar expressar o que é ser jovem. Foi 

percebido que os jovens se reúnem em torno de diferentes motivos como manifestações 

artísticas, esportes, religião, política e ação social. 

Segundo Torres et al (2003), em estudo sobre a segregação urbana, anteriormente 

periferia era sinônimo de pobreza, de uma região aonde os recursos não chegavam, enquanto 

centro era sinônimo de desenvolvimento e riqueza. Para os autores, atualmente periferia e 

centro não podem ser associados a essas características tendo em vista, por exemplo, a 

heterogeneidade da primeira. Eles apontam o modelo centro-periferia como sendo uma 

“simplificação genérica da forma urbana”.  

Porém, pode-se dizer que apesar da heterogeneidade da periferia, a palavra “periferia” 

ainda tem sido utilizada para se reportar à pobreza e à falta de recursos de diferentes ordens, 

como pode ser visto no relato do estudante Mateus. 

Mateus, aluno do 1° ano, período vespertino, disse ter ido estudar no “Anastácia” 

porque a mãe ouvira dizer que era uma boa escola. Quando perguntado sobre o que acha da 

escola que estuda, ele disse que o “Anastácia” é uma ótima escola por causa dos professores, 

das pessoas e da disciplina. Segundo ele, estudar nesta escola é se preparar melhor para o 

mercado de trabalho enquanto que se continuasse estudando no bairro onde mora (Morro 

Doce) acredita que não teria chance no mercado de trabalho. Ele explica que ao lidar com os 

horários e com a condução para chegar até a escola esteja fazendo um treino para o trabalho. 

Acrescenta ainda que, no “Anastácia”, chegar atrasado, entrar sem a carteirinha e sem a 

camiseta branca não é permitido. Ele disse que o ano que vem já quer trabalhar, mas chama a 

atenção que é um subemprego. Por subemprego, ele entende o trabalho realizado que não é 

especializado, que não exige uma especialização da parte dele. Para ele, o trabalho refere-se a 

algo que o chefe pede para fazer. O exemplo dado por ele é de secretária, ajudante. Ele 

comenta que não gostaria de estar ali no “Anastácia”, ele gostaria de fazer um curso técnico. 

Segundo ele, não acredita que terminando o ensino médio conseguirá um trabalho, pois não 

tem experiência. Disse ainda que na outra escola onde estudou “ficava só pensando, pensando 

e não tinha a prática”. Comenta do Tele Centro de seu bairro onde fez vários cursos: 

Informática, Projetos, Línguas. Porém, ele considera que é como chamá-los de pobre uma vez 

que não adianta levar aqueles cursos para lá. Para ele, as pessoas não mudarão o modo de 

pensar, por não terem a prática. 
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Ao falar sobre o ensino médio, Mateus comenta que as pessoas enganam a si mesmas 

e acabam acordando tarde. Ele disse que os seus colegas da periferia são assim porque 

estudam lá e não ampliam a forma de pensar. Para ele, o que falta na periferia é a cidade. 

Segundo ele, “periferia é periferia”. Ainda para ele, não adianta levar palestras e projetos para 

a periferia, ele acha que as pessoas têm que viver isto. Ele acha que no momento que o 

governo leva algum projeto para a periferia está chamando-os de pobre, que projeto é coisa de 

pobre. Ele considera ainda que na periferia não há globalização. Para me explicar isto, ele dá 

um exemplo de uma oficina mecânica. Ele mostra que na Avenida Pompéia tem uma oficina 

mecânica caso as pessoas precisem, enquanto na periferia as pessoas precisam andar muito 

para chegar a uma oficina ou então pagar muito caro para o mecânico ir até a casa fazer o 

conserto. Diz que aconteceria o mesmo caso precisasse de um hospital bom, pois o mais 

próximo fica no bairro da Lapa. (Caderno de campo, 17 de outubro de 2007) 

No relato de Mateus, ainda sobre a periferia, ele disse que sempre tem alguém que 

manda e que qualquer um pode fazer a sua lei. Tenta me explicar isto dizendo que se alguém 

quiser, coloca uma lei de que a partir das 22h ninguém mais sai na rua porque senão morre. 

Disse que na “cidade” as leis já estão prontas e as pessoas só têm que respeitar. Ele disse que 

não está dizendo com isto que as pessoas deveriam viver numa caixa de alumínio (segundo 

ele, globalizar tudo). Disse ainda que com isto não está chamando a periferia de lugar rural. 

Comenta ainda que as pessoas de seu bairro estão “feliz da vida” porque será construído um 

supermercado EXTRA nos arredores. Sobre isto, disse que elas não vão poder consumir o que 

será vendido lá. Ele relatou isso em um tom irônico e tentou me mostrar que muitas pessoas 

que moram lá não gostariam de vê-lo falando do modo que ele está falando. (Caderno de 

campo, 17 de outubro de 2007) 

Retomando a discussão, um outro aspecto a ser mencionado sobre as mudanças 

ocorridas são os impactos da expansão do acesso dos jovens ao ensino médio. Segundo 

documento10 apresentado pela Secretaria de Educação de São Paulo, o ensino médio tem 

apresentado elevada taxa de crescimento quando comparados os dados do Censo Escolar entre 

1996 e 2002. No que diz respeito ao ensino médio no Estado de São Paulo, houve um 

crescimento de 40% nas matrículas nestes seis anos, o que corresponde a mais de 500 mil 

vagas. Este fato é decorrente da diminuição nas taxas de repetência e evasão do Ensino 

Fundamental, além de medidas pedagógicas e administrativas que trouxeram melhorias no 

fluxo escolar. 

                                                
10 O currículo na Escola Média: desafios e perspectivas. São Paulo/Brasília: CENP/Secretaria da Educação de 
São Paulo. Semtec/MEC – BI, 2004, p.09. 
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Porém, não é a expansão do acesso ao ensino médio em si que traz desafios para a 

educação básica.  

Para Beisiegel (2002), 

 

Sob a perspectiva da educação básica, os grandes desafios do ensino médio 

decorrem de sua progressiva abertura a setores mais amplos da 

coletividade. Na medida em que passou a incorporar crescentes segmentos 

de jovens das classes populares, o ensino médio passou, também, a 

enfrentar o desafio colocado pela educação das grandes massas de jovens 

das classes populares. (p.45) 

 

O autor aponta ainda a discussão presente sobre a oposição entre a expansão do 

atendimento e a qualidade do ensino. Isto porque o crescente acesso de jovens de camadas 

populares foi acompanhado por um progressivo déficit nos seus rendimentos escolares. 

Conforme o autor, esta discussão se revela conservadora, pois desloca a análise para o 

passado e não considera a nova realidade escolar que se apresenta. 

Para Beisiegel (2002, p. 45), a democratização do acesso trouxe conseqüências 

importantes de serem consideradas, mas também se mostraram presentes aspectos já 

apontados na qualidade do ensino fundamental, entre eles: Professores despreparados, 

desmotivados e mal pagos, desorganização administrativa, falta de professores e 

funcionários, alunos com escolaridade anterior deficiente e capital cultural inadequado ao 

trabalho da escola. Percebe-se que a discussão em torno da qualidade do ensino se mostrou e 

se mostra ainda em evidência diante das mudanças que acontecem no modo de funcionamento 

da escola pública. 

Além da expansão do ensino médio, o contexto da reforma neste segmento é 

importante de ser considerado. Krawczyk (2003), ao estudar o processo de implementação da 

reforma do ensino médio em escolas médias de ensino público de três estados brasileiros das 

regiões nordeste e sul, aponta que: a expansão do ensino médio acontece com baixa 

qualidade, interferência na dinâmica institucional, no trabalho do professor e em pequeno 

grau na realidade educacional dos alunos. Segundo a autora, como principais eixos da 

reforma, dentre outros, estão: a adequação da rede física, melhoria dos equipamentos e a 

reorganização curricular. Tal reforma curricular, preconizada na Resolução 15/98 do 

Conselho Nacional de Educação propõe, como mostrado anteriormente, a 
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interdisciplinaridade, a contextualização e a possibilidade de cada escola definir o conteúdo 

de 25% da carga horária, de maneira a atender a diversificação do alunado. 

O estudo de Krawczyk (2003) constata a dificuldade que as escolas encontram para 

encarar a reforma do ensino curricular, tanto pela sua complexidade quanto pelo universo de 

estudantes a ser atingido. 

A escola “Anastácia” aqui investigada é fruto da expansão do ensino médio assim 

como das reformas e apresenta em vários âmbitos de seu cotidiano os elementos provenientes 

dela. A reforma do ensino médio em seus vários aspectos tem sido estudada por vários outros 

autores, como Bueno (2000), Mitrulis (2002), Zibas (2005 a), Zibas (2005 b), Zibas, Ferreti & 

Tartuce (2006), cada um privilegiando uma faceta diferente. 

Krawczyk (2003) mostra que há, no contexto da reforma do ensino médio, a 

preocupação em atender às culturas juvenis, principalmente por meio de programas voltados 

para os jovens tanto no período da escola como também nos finais de semana. Ela aponta que 

é uma pressão dos órgãos governamentais de maneira a recuperar uma imagem positiva da 

juventude. 

A preocupação com as culturas juvenis pode ser conferida no estudo de Zibas, Ferreti 

& Tartuce (2006) sobre a micropolítica escolar e as estratégias institucionais relativas ao 

desenvolvimento do protagonismo juvenil, apontado como um dos eixos fundamentais das. 

Ainda para os autores, as orientações pedagógicas e gestionárias das DCNEM deslocaram os 

estudantes para o centro da cena, tradicionalmente ocupada por professores e administradores.  

Zibas, Ferreti & Tartuce (2006) apontam o hibridismo na conceituação da palavra 

protagonismo juvenil e observam que 

 

...verificou-se que a discussão do protagonismo juvenil na bibliografia 

levantada e a sua prescrição legal apontam, por um lado, para uma 

participação despolitizada dos jovens e para a construção de um ativismo 

social conformista, por outro lado, as mesmas fontes acabam indicando as 

possibilidades para a construção da autonomia juvenil. (p.53) 

 

A citação acima sugere mais uma ambigüidade e imprecisão no que diz respeito às 

expressões e palavras utilizadas nas DCNEM que se propõem a orientar as ações das escolas 

de ensino médio. O interesse é mostrar que a participação dos jovens nas diferentes situações 

escolares tem amparo em documentos legais.  
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Neste estudo, Zibas, Ferreti & Tartuce (2006) apontam ainda como são constituídas 

nas escolas as esferas que proporcionam a participação dos estudantes: 

 

...todas as esferas propícias à participação dos estudantes – projetos 

pedagógicos, avaliação do rendimentos escolar, canais institucionais e 

organizações informais, e organização e uso do espaço físico – são 

constituídas por interações sociais permeadas de conflitos, em que o 

controle da organização escolar é disputado, o estilo dos gestores da escola 

se expressa e pode ser questionado e os diferentes objetivos dos diversos 

sujeitos envolvidos podem se completar ou se contrapor. (p.57) 

 

Ressaltam-se da citação acima os conflitos que permeiam as interações sociais 

ocorridas no interior da escola no que diz respeito ao controle da organização escolar. Isto nos 

chama a atenção para as dificuldades encontradas no processo de construção do que se 

considera protagonismo juvenil em meio à dinâmica escolar. Destaca-se que tais situações 

escolares de conflito e tensão, promotoras de mudanças nas relações e interações sociais, são 

partes constitutivas das funções sociais assumidas pela escola.  

Por outro lado, é importante salientar que as funções sociais assumidas pela escola 

refletem, também, demandas sociais que exigem novas estratégias de acolhimento e de 

educação. A população jovem tem crescido nos últimos anos. São jovens que em sua maioria 

vivem em condições desfavoráveis e não usufruem dos bens sociais. A universalização da 

escola pública de ensino médio acontece neste contexto sócio-histórico marcado 

essencialmente pelas desigualdades sociais, daí a necessidade de serem feitas novas perguntas 

sobre a relação entre os jovens e a escola e de aportes teóricos que contemplam os diferentes 

modos de ser jovem. 

O relato da jovem aluna Débora, entrevistada em 2006, mostra as suas preocupações 

ao morar na cidade de São Paulo, o que aponta as condições sócio-históricas em que vive: 

 

D- Nossa, morando em São Paulo...na verdade o seguinte, não sei se é só 

eu...assim..tem amigos meus... A gente passa a inverter as situações, a 

inverter as coisas, tipo assim, aluno de periferia...ele passa a confiar mais 

no bandido do que no próprio policial, por assim dizer, entendeu? Porque 

assim...se você for ver, os bandidos, eles são mais organizados do que os 

policiais, eles são mais leais do que os policiais, então assim...eu escuto 

muito: “Detesto policial, policial é tudo folgado, nossa, policial..” Porque é 
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o que a gente vê, policial é muito assim...tipo...uma vez tava vindo eu e os 

meus amigos de uma festa, né. A primeira reação dos meus amigos foi a 

seguinte....tava eu e uma amiga minha e dois meninos, daí eles iam levar a 

gente em casa. A primeira reação deles foi: “Segura o nosso braço e finge 

que é a nossa namorada, finge, porque se não esses policiais vão vir aqui, 

vão querer enquadrar a gente...” Eles causam medo em quem eles não têm 

que causar medo, entendeu? Tipo...eles são folgados com quem não tem que 

ser folgado, entendeu? Agora com bandido de verdade eles se intimidam, 

é... é uma coisa assim sabe...pra gente...a gente, invés de ter medo do 

bandido, a gente... a gente acaba acreditando mais, tendo mais confiança 

no bandido do que no policial. É isso que...tipo...eles falam assim: “É...” 

Tipo..eu concordo que parte da criminalidade vem mesmo de educação, 

concordo plenamente, acho que tem que ter uma reeducação em tudo, acho 

que tem que vir da base mesmo, das crianças, só que se os policiais...tipo... 

tipo... se eles...se eles tem medo do policial e confia mais no bandido, eles 

vão para a bandidagem, porque bandido é fiel, bandido...traz uma 

segurança para eles...E a gente tem muito assim...em São Paulo também, 

não só de violência....(Débora, jovem aluna do 3° ano, período matutino) 

 
Kliksberg (2006) faz considerações que indicam a necessidade de que estes aportes 

teóricos sejam capazes de contemplar as múltiplas facetas que constituem os diferentes modos 

de ser jovem: 

 

Não é a mesma coisa viver numa zona rural e num centro urbano. Não é a 

mesma coisa fazer parte de uma família localizada nos 20% da população 

que tem os maiores salários e nascer entre os 30% de menores salários. Há 

uma grande diferença entre fazer parte da classe média alta e ser da classe 

média decaída para a posição inferior de “novo-pobre”. E também, entre 

ser socioeconomicamente branco e negro ou indígena. Até mesmo o gênero 

continua tendo significativa importância. Uma análise realista deve indagar 

necessariamente esses diversos destinos do jovem que fazem surgir 

vulnerabilidades, riscos e oportunidades muito diferentes, e reações 

particulares em termos de estratégias de vida. (p.910) 

 

Faz-se necessário um breve comentário sobre uma questão também importante que 

não se encontra presente nos objetivos desta pesquisa, porém suscita reflexões. Não se deve 
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perder de vista, que ainda que sejamos capazes de estudar a juventude com um renovado 

repertório de categorias sempre será legítimo lembrar que o consumo excessivo de álcool é 

também um problema social, muito especialmente relacionado à saúde pública. 

A criação de um espaço na escola com a finalidade de discutir junto aos jovens alunos, 

por meio de um projeto alternativo, por exemplo, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, 

pressupõe não apenas uma determinada concepção de jovem e de juventude, mas também, o 

trato com uma realidade que se mostra em evidência e não pode ser desconsiderada. 

A preocupação com o consumo abusivo de bebidas alcoólicas traz conseqüências para 

instituições como a escola, um dos lugares onde os jovens se encontram. Porém, projetos 

alternativos que tratam desta questão do álcool não acontecem apenas no espaço escolar, eles 

estão presentes nas organizações não governamentais, nos programas e fundações de grandes 

empresas, não se tratando de uma responsabilidade assumida exclusivamente pela escola. 

Percebe-se que problemas sociais estão sendo assumidos por diferentes setores da sociedade. 

A Seção 3.3, a seguir, tem como objetivo apresentar as várias dimensões do estatuto 

de jovem e de aluno. Dado o caráter histórico do conceito de “jovem” e de “aluno” e das 

correlações existentes entre eles, foram apresentadas as implicações de seus diferentes 

entendimentos, por exemplo, no âmbito jurídico e perante o Estado. Também foram feitas 

reflexões sobre os rearranjos conceituais que têm sido necessários de maneira a atender os 

aspectos que têm constituído a relação do jovem com a escola na contemporaneidade.  

 

3.3 - O estatuto de jovem e de aluno: várias dimensões e implicações 

 

Segundo Gimeno Sacristán (2005), a infância e o aluno são realidades historicamente 

imbricadas. As concepções de infância e do “menor” interferem na concepção que temos 

sobre o aluno, isto porque os menores se encontram escolarizados. O “menor” é construído a 

partir das considerações dos adultos, e este o considera um ser em formação, incapaz. Estas 

informações são importantes na compreensão dos jovens alunos investigados, para estarmos 

atentos às concepções de infância e juventude subjacentes no trato com eles. 

Resgatar a origem do conceito “menor” torna possível o entendimento de como a 

escola pública toma para si a responsabilidade pela formação, antes de tudo moral, de crianças 

e jovens. Assim como perceber, também, o quanto a questão do desempenho de uma atividade 

ocupacional para este público, principalmente a inserção no trabalho, já era uma preocupação 

na sociedade. 
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Londoño (1992) aponta que já em fins do século XIX e início do século XX a palavra 

menor era usada no vocabulário jurídico. No código Criminal do Império de 1839 e no Novo 

Código Penal de 1890, a idade mostrava-se como fator preponderante para a determinação da 

responsabilidade penal. Isto significa que a criança e, posteriormente o jovem, estiveram 

desde muito cedo associados a comportamentos considerados socialmente desviantes. 

A idade foi considerada até o final do século XIX um critério para definir a situação 

do menor. O jurista Tobias Barreto emitiu críticas ao uso exclusivo da idade. Para ele, mais do 

que a idade o nível de discernimento do menor define a sua imputabilidade. Tobias Barreto 

acreditou ainda que o discernimento está associado ao nível de instrução, ou seja, ao nível de 

conhecimento das crianças adquirido por meio do sistema de ensino. Desta maneira, há uma 

longa tradição que considera o sistema de ensino capaz de prevenir, por meio do 

conhecimento transmitido e, com isso, do discernimento, comportamentos considerados 

socialmente desviantes (Londoño, 1992). 

Um outro aspecto contribuiu para a responsabilização da escola e de outros segmentos 

da sociedade pelas crianças e jovens. Desde 1920, a palavra menor esteve associada a crianças 

pobres em situação de abandono e de marginalidade. Para Londoño (1992), apesar de serem 

levadas em consideração as condições da vida moderna no abandono das crianças, as famílias 

foram durante muito tempo responsabilizadas por esta situação. 

Somente em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que reafirmou os 

preceitos da Constituição de 1988, inverteu este entendimento, ao responsabilizar o Estado e a 

sociedade civil pelas crianças e jovens. Esta é uma maneira de reconhecer que as famílias são, 

de certa forma, também vítimas das condições socioeconômicas desfavoráveis em que se 

encontram. Houve também o reconhecimento de que a infração cometida por criança e jovem 

era um problema público. 

Vale ressaltar que o percurso que culminou com o ECA foi marcado por grandes 

repressões no que diz respeito ao trato de crianças e adolescentes infratoras; foram criadas 

instituições de correção (como a Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor - FEBEM), 

legislações e estratégias para conter e regular os seus comportamentos. Então, pode-se dizer 

que se reforça o papel da instituição escolar como sendo a responsável pela prevenção de 

determinados comportamentos. 

As considerações de Londoño (1992) nos ajudam a pensar o quanto o comportamento 

considerado desviante de crianças e jovens não é uma preocupação recente, assim como não 

são recentes as estratégias criadas para a contenção de tais comportamentos. Fomentam-se 

também discussões relativas à dinâmica social que propicia a rediscussão da idade penal e 
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utiliza, inclusive, parâmetros considerados anteriormente ultrapassados. Enfim, mostra o 

quanto o entendimento e o trato de crianças e jovens são uma construção social, sujeitos a 

variação ao longo da história. Por outro lado, as experiências das crianças e dos jovens no 

convívio social, incluindo as relações estabelecidas com as escolas, podem ser pensadas num 

outro contexto, com características específicas.  

Até o momento, foram realizadas discussões relativas à forma que as crianças e os 

jovens assumem para o Estado e vice-versa, dentre elas, o reconhecimento de serem cidadãos.  

Cancline (2006) mostra em seus estudos o quanto o consumo medeia o que constitui o 

cidadão, o que de certa forma, diminui o papel do Estado na garantia deste estatuto de criança 

cidadã e jovem cidadão.  

De acordo com Cancline (2006), 

 

Ao repensar a cidadania em conexão com o consumo e como estratégica 

política, procuro um marco conceitual em que possam ser consideradas 

conjuntamente as atividades do consumo cultural que configuram uma 

dimensão da cidadania, e transcender a abordagem atomizada com que sua 

análise é agora renovada. A insatisfação com o sentido jurídico-político de 

cidadania conduz a uma defesa da existência, como dissemos, de uma 

cidadania cultural, e também, de uma cidadania racial, outra de gênero, 

outra ecológica, e assim, podemos continuar despedaçando a cidadania em 

uma multiplicidade infinita de reivindicações. Em outros tempos o Estado 

dava um enquadramento (ainda que fosse justo e limitado) a essa variedade 

de participações na vida pública; atualmente, o mercado estabelece um 

regime convergente para essas formas de participação através da ordem do 

consumo. (p.37) 

 

O autor acima citado toma como objetos de estudo as cidades e as indústrias culturais 

da América Latina e se dedica ao exame das condições concretas sob as quais acontecem as 

práticas culturais dos diferentes países, entre outras coisas. Ele não perde de vista os 

processos globalizadores atuantes e as suas conseqüências. Segundo Cancline (2006), tem 

ocorrido em todo o mundo alterações na junção entre os termos cidadão e consumidores por 

mudanças de ordem econômica, tecnológica e cultural. Ainda para o autor, isto interfere no 

modo de organização das identidades que cada vez menos se baseiam em símbolos nacionais. 

As discussões de Cancline (2006) nos possibilitam perceber as experiências juvenis a 

partir de uma dimensão mais ampliada, que considere não apenas a cidade onde os jovens 



 93 

residem, porém outras referências territoriais que podem vir a se tornar simbolicamente 

importantes para eles.  

Pode-se dizer que o consumo, por exemplo, em se tratando dos jovens, tem sido fator 

importante de sociabilidade. O consumo é capaz de criar o pertencimento ou não dos jovens a 

um determinado grupo/agrupamento. Segundo Cancline (2006), é neste contexto que as 

indústrias culturais se tornam alvo de estudo, pois juntamente com outros fatores, elas têm 

sido capazes de remodelar os espaços públicos e os dispositivos, estes capazes de reconhecer 

ou proscrever a presença das múltiplas vozes existentes em cada sociedade. 

As manifestações juvenis, sejam elas no interior da escola ou não, são também 

expressões das transformações ocorridas nos diferentes níveis de vida em sociedade. 

Reguillo Cruz (2003 b) é outra autora que aborda este assunto sob a perspectiva das 

“ciudadanias culturales” e explica cidadania da seguinte maneira: 

 

La ciudadanía es una categoría clave que se levanta precisamente como una 

mediación que por un lado, define a los sujetos frente al Estado nación y por 

el otro, protege a los sujetos frente a los poderes del Estado. (p.03) 

 

A autora aponta que esta é uma maneira de pautar as regras do jogo social de maneira 

a manter o equilíbrio entre a liberdade e a seguridade. A autora mostra ainda a presença de 

três modelos de cidadania historicamente presentes: a cidadania civil, a cidadania política e a 

cidadania social e acrescenta a discussão sobre a cidadania cultural. 

Sobre este aspecto, Reguillo Cruz (2003 b) discorre: 

 

En el plano de la reflexión política-académica, hoy se añade a las 

dimensiones aquí discutidas, lo que desde el análisis cultural de origen 

chicano hay venido denominándose <<ciudadanías culturales>>, cuya 

virtud (y fortaleza) es que coloca en el debate aspectos que no fueron 

considerados en las otras dimensiones: la cultura como plataforma para la 

ciudadanía o en otras palabras, la consideración de las pertenencias y 

adscripciones de carácter cultural como componentes indisociables en la 

definición de la ciudadanía. (p. 05) 

 

A autora levanta uma discussão importante e bastante atual que nos ajuda a pensar 

sobre as concepções que têm sido construídas socialmente a respeito dos jovens, no que diz 

respeito a quem são eles, principalmente, perante o Estado. Ela aponta a discussão sobre a 
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necessidade dos menores conquistarem direitos políticos e sobre o fato deles carecerem de 

capacidades necessárias para se tornarem sujeitos de direitos políticos. Segundo Reguillo 

Cruz (2003 b), a questão da incapacidade dos menores como um “dado natural” (grifo da 

autora) ainda não tinha sido problematizado na América Latina até o momento que se pôs um 

problema visível, a violência e a delinqüência praticada por jovens “menores”. Desta forma, a 

autora mostra que há uma dicotomia no que diz respeito à cidadania juvenil, pois, se por um 

lado os jovens estão inaptos a exercer a cidadania política, por outro, eles estão aptos a se 

tornarem sujeitos do castigo.  

 Ainda para a autora, os dilemas que perpassam, por exemplo, o desamparo em 

que se encontram os jovens de pouca idade frente à esfera pública, tem seu fundamento na 

divergência existente entre o discurso político e a dimensão jurídica, por não estarem falando 

do mesmo sujeito. 

Para Reguillo Cruz (2003b), a cidadania dos jovens “menores” sob a tutela do Estado 

tem como conseqüência o fato de o Estado e os diferentes governos tomarem decisões de 

maneira unilateral, o que deixa de contemplar os vários territórios construídos pelos jovens 

em seus processos de inserção na sociedade. 

A autora considera cidadanias juvenis, introduz a importância da diversidade cultural 

e vai além da consideração de uma cidadania formal, ao considerar elementos outros que se 

tornaram importantes no que tange ao pertencimento ou não dos jovens no cenário social. 

Para Reguillo Cruz (2003 b), a inserção dos jovens no atual contexto sócio-histórico, 

numa atmosfera densa, é capaz de demonstrar a necessidade de ampliação e consideração de 

uma nova dimensão do conceito de cidadania. A autora cita como justificativa as mudanças 

ocorridas nos modos de organização dos jovens; de membros de partido, grupos guerrilheiros, 

organizações estudantis e blocos sindicalistas, os jovens têm se organizado de maneira mais 

fluida, itinerante, intermitente. Acrescenta-se a isto, segundo a autora, que os jovens 

encontram-se conectados à dimensão dos instrumentos e da linguagem tecnológica. 

Reguillo Cruz (2003 b) caracteriza os jovens como sendo heterogêneos, complexos e 

portadores de projetos diferenciados. 

Esses aspectos acima discutidos relacionam-se diretamente com a pesquisa proposta 

ao oferecer subsídios para a definição de papéis para as instituições que se dedicam aos 

jovens. O que é dito é que não é mais possível ancorar as políticas sociais voltadas para os 

jovens apenas em aspectos que tradicionalmente fizeram e fazem parte de suas vidas, tais 

como a família e a escola. 
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Gimeno Sacristán (2005) considera a existência de uma “base cultural sobre como 

educá-los” mutável, que ao longo da história dita maneiras diversas de relacionamento entre 

adultos e crianças e conseqüentemente, mudanças na maneira de educar. Para o autor, as 

práticas escolares enfrentadas pelos alunos acontecem num “tempo escolar” que não se limita 

ao período letivo, mas ao tempo fora da instituição escolar, no modo como organizam o seu 

cotidiano. Isto significa que as exigências feitas pela escola ditam também um modo dos 

alunos se organizarem fora do contexto escolar, seja para fazer as tarefas escolares ou demais 

atividades que envolvem certa disciplina.  

A Seção 3.4 a seguir trata as juventudes que se apresentam em nossos tempos, os seus 

movimentos pela cidade, a sua circulação e produção, ou seja, perspectivas de análise que 

contribuem para novos entendimentos da juventude. 

 

3.4 - Juventude e culturas juvenis: seus movimentos 

 

Segundo Abramo, (1997) a juventude tem sido tematizada de maneira a colocá-la 

como um problema social a ser resolvido ou então, seu estudo tem se concentrado nos 

problemas sociais que afetam os jovens. Dessa forma, podemos dizer que os jovens têm sido 

vistos ora como sujeitos da ação dos problemas sociais existentes ora como vítima dos 

mesmos. Ainda para a autora, isto traz como conseqüência uma não consideração dos jovens 

como sujeitos ativos, capazes de produção cultural e de serem protagonistas de suas histórias. 

Tem havido também uma ausência de preocupação com as experiências vividas por eles, não 

têm sido, assim, estudados como uma categoria particular. 

Margullis & Urresti (1999), Valenzuela (1999), Peres Islas (1999), Martín-Barbero 

(1999), Pampols (1999) e Reguillo Cruz (1999) trazem contribuições para o entendimento da 

juventude quando recusam a idéia de que ela seja compreendida, exclusivamente, a partir da 

biologia. Somado a isto, eles refutam o pensamento social produzido na modernidade, 

pensamento que atribui ao jovem a exclusividade da forma aluno. Cada vez mais eles 

percebem que há manifestações juvenis que escapam a esse formato, inclusive porque muitos 

dos jovens se encontram também fora das escolas. Eles constataram que a condição de aluno 

não garante a condição de juventude, ou seja, o tempo de ser aluno não implica 

necessariamente numa equivalência ao tempo de ser jovem. Isto porque tempos sociais 

distintos convivem, fazendo com que a condição de ser jovem seja distinta inclusive para 

jovens de um mesmo segmento social. 
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Estes aspectos podem ser entendidos a partir da perspectiva de análise e do recorte 

empírico apresentado por estes autores. A idade, comumente utilizada para criar parâmetros 

de entendimento do que é ser criança e do que é ser jovem, é rediscutida. Na medida em que 

acreditam que a infância e a juventude são construções sociais, que são tempos sociais 

construídos no interior de realidades econômicas e sociais específicas, a idade passa a ser 

considerada em sua dimensão simbólica e não mais na sua dimensão biológica. Isto significa 

que a idade adquire um valor simbólico, um significado dentro da rede de relações de força 

entre os indivíduos concretos que a produz. A idade passa a ser compreendida considerando-

se a coexistência de tempos sociais distintos. 

É interessante perceber que estes autores tratam de jovens urbanos, principalmente 

aqueles que residem nas grandes metrópoles e vivenciam as contradições da desigualdade 

capitalista. São jovens que vivem e convivem com as desigualdades sociais e em lugares onde 

os maiores contrastes se encontram presentes. Este fato se torna importante enquanto contexto 

sócio-histórico e que acontecem as suas interações e as suas relações são construídas. 

Diante da realidade que se apresenta, pode-se dizer que há diferentes manifestações 

juvenis, diversas maneiras de ser jovem em tempos sociais distintos. Desta maneira, estudar a 

escola e os jovens apenas na sua dimensão de aluno não é mais suficiente para a compreensão 

da juventude, isto porque a escola costuma considerá-los a partir de uma visão 

homogeneizada. A “personagem aluno” interessa sim a esses pesquisadores apenas na medida 

em que o aluno escapa ao que é esperado dele, na medida em que foge ao “script”, pois 

antropologicamente os pesquisadores se interessam pelo singular, pela diferença. Vale 

considerar que a compreensão que os autores possuem destas manifestações dos jovens alunos 

de fugirem ao “script” não está associada a patologias sociais. Pode-se dizer que tais 

manifestações não estão inscritas como expressão do “desajuste social”, elas possuem 

elementos que são produzidos diariamente e estão sujeitos às mudanças constantes presentes 

nas interações, o que é próprio da dinâmica das relações. 

Segundo Margulis & Urresti (1999, p. 03), pode-se dizer que as juventudes são 

múltiplas havendo variações como características de clase, el lugar donde viven y la 

generación a que pertencen... Os autores acreditam em uma condición de juventud, uma 

maneira particular de estar na vida não sendo compartilhada por todos. 

Por outro lado, ao longo das décadas houve e há um predomínio de uma maneira de 

ser jovem. Trata-se daquele que possui condições sócio-econômicas favorecidas, que se 

destaca como representante de toda a condição juvenil, coexistindo com os demais modos de 

ser jovem. 
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Nesse sentido, é necessário prestar atenção no conceito de moratória social (Margulis 

& Urresti,1999). Ele é utilizado para caracterizar um período de tempo prolongado destinado 

aos estudos, tempo que posterga as exigências sociais relativas a formar um lar, trabalhar e ter 

filhos. Percebe-se que estão em “moratória social” apenas os jovens de condições sócio-

econômicas específicas, altamente favorecidas que, por isso, prolongam os estudos, ou seja, 

encontram-se durante um longo período na condição de aluno. Trata-se de um tempo livre 

legitimado, que recebe um fluxo menor de pressão para se dissolver e que, por isso mesmo, é 

diferente do tempo livre dos jovens que estão sem trabalho. A falta de emprego é um fato hoje 

presente, faz parte do dia a dia dos jovens. Segundo os autores, há um sentimento de culpa e 

uma exigência por parte dos mesmos, pois se trata de uma exigência social. 

Ainda para estes autores, as atuais condições sociais em que se encontram os jovens, 

no que diz respeito às oportunidades de trabalho, impõem desafios à idéia de moratória social 

difundida e estendida a toda juventude. Como aspectos a serem estudados, frente a este 

desafio, os autores propõem o estudo da noção de geração e de gênero. 

 

Os trechos a seguir ilustram as considerações de Margulis & Urresti (1999) sobre 

geração:  

 

La generación es una dimensión transcendente para el examen de la 

condición de juventud, y atraviesa la diferenciación social. (...) Ser 

integrante de una generación implicar haber nacido y crecido en un 

determinado período histórico, con su particular configuración política, 

sensibilidad y conflictos (p.07). 

 

Quanto à noção de gênero, para Margulis & Urresti (1999), 

 

...el cuerpo procesado por la sociedad y la cultura plantea temporalidades 

diferentes para hombres e muyeres. La biología determina tiempos y ritmos, 

que inciden en cada género en lo que atane a su maduración, posibilidades, 

disposiciones y deseos, y ello es procesado por la cultura que interactúa con 

la biología y va condicionando los ámbitos y modalidades de acción y de 

expresión. (p.11) 

 

Pode-se dizer que muitos jovens tentam corresponder a esta imagem do herdeiro 

oficial (Margulis & Urresti, 1999) que usufrui a moratória social, mas acontece que se trata de 

um privilégio de poucos. Se por um lado a moratória social não se aplica a todos os jovens, 
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por outro é um avanço na compreensão da juventude ao inserir a questão da diferenciação das 

classes sociais no modo de constituição desta categoria. 

Os jovens alunos a serem investigados nesta pesquisa possuem, em sua maioria, 

condições sócio-econômicas desfavorecidas e, portanto, não se encontram em moratória 

social. Cabe, desta maneira, investigarmos como eles usam o tempo quando não estão na 

escola, se trabalham ou não. Sabemos também que eles são potenciais consumidores dos 

modelos de juventude veiculados pela mídia, modelos estes baseados em signos juvenis 

(Margulis & Urresti,1999). 

O signo juventude refere-se a modelos culturais que são produzidos pela indústria 

cultural e estão vinculados a uma comercialização e a um determinado segmento social. Os 

autores chamam a nossa atenção para a confusão que costuma ser feita entre condição de 

juventude e o signo juventude. Segundo Margulis & Urresti (1999), a partir desta confusão o 

entendimento de condição juvenil deixa de depender das diferentes variáveis (acima 

apresentadas) para ser um atributo de pessoas pertencentes a um reduzido setor social que é 

denominado de juventude paradigmática. Esta se refere àquela juventude que vivencia a 

moratória social. Neste momento, os autores mostram que a vasta e variada produção cultural 

existente também entre o segmento social de condição sócio-econômica desfavorável não está 

sendo, muitas vezes, considerada. As imagens dos jovens deste segmento social costumam ser 

construídas a partir de aspectos negativos, como se fossem jovens problema por morarem 

onde moram, pelo modo como vivem e por estudarem aonde estudam. 

Aqueles jovens que estudam em escolas públicas, hoje, costumam ser vistos muitas 

vezes socialmente como “jovens problemas”. Tanto é que um projeto de prevenção ao 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas é mais provável de acontecer em uma escola pública 

do que em uma escola particular. Isto porque no imaginário social das pessoas são nas escolas 

públicas que estão os jovens problemas, aqueles pertencentes a famílias desestruturadas e, por 

isso, mais suscetíveis às transgressões. Não significa que esta questão do consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas não se mostra presente em escolas particulares, pelo contrário, o fato dos 

jovens alunos possuírem melhores condições sócio-econômicas aumenta as suas 

possibilidades de compra e, com isso, de consumo. 

Valenzuela (1999) acredita que o conceito de juventude é vazio se não for considerado 

dentro de seu contexto histórico e cultural. Para ele, a juventude como parte de uma “condição 

juvenil” é representada e definida por imaginários sociais dominantes constituídos a partir de 

amplas interações sociais e de disputas entre os grupos subalternos e grupos dominantes.  

Complementando, para Pêres Islas (1999), 
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...la representación social llamada “juventud”, se encuentra inmersa en el 

proceso de producción de sentido, que tiene que ver tanto con “condiciones 

objetivas” de una estructura social específica, como con las relaciones 

simbólicas que las sustentan. (p.47) 

 

Ainda para Valenzuela (1999), a identidade social é entendida a partir do ponto de 

vista relacional e se configura por meio das interações sociais. Desta forma, as diferentes 

configurações de identidade acontecem pela posição social que os jovens ocupam numa 

determinada organização social e modo de relação que os grupos estabelecem entre si. O autor 

menciona as identidades que posicionam os indivíduos na condição de exclusão. 

Um aspecto importante apontado por Martin-Barbero (1999) é que o modo como as 

gerações anteriores percebem a cidade e se utilizam deste espaço é diferente dos pertencentes 

a atual geração. Para o autor, o território em que os jovens circulam e constroem a sua 

juventude é marcado pelas transformações urbanas, o que gera neles uma outra sensibilidade a 

respeito da cidade e os leva a fazer novos usos da mesma. Pode-se dizer também, que a 

juventude passa a ter uma visibilidade social distinta, não mais associada apenas à imagem do 

jovem transgressor. Surge assim, o jovem como ator social visível por meio de suas 

expressões culturais diversas. Daí o reconhecimento da densidade cultural da juventude. 

Os intelectuais que se propuseram a realizar pesquisas na perspectiva adotada optaram 

por estudar os jovens buscando-os nos locais onde eles se encontravam utilizando-se de 

recortes teórico-metodológicos que deram origem a diferentes focos de análise para a 

compreensão da juventude, como por exemplo, o estudo de culturas juvenis. 

Pampols (1999) se dedica ao estudo antropológico das culturas juvenis e propõe 

analisar a construção de suas territorialidades na cidade do México. Para o autor, a 

emergência da juventude se traduz desde o pós-guerra numa redefinição da cidade em termos 

de tempo e de espaço. Isto significa que ele analisa o modo como os agrupamentos de jovens 

constroem o território urbano, ou seja, como eles utilizam, inclusive, os espaços ociosos e 

marginalizados da cidade e como estes espaços se configuram simbolicamente para eles. 

Aponta ainda que a rua e as praças ocupam lugar significativo para a vivência do ócio. 

Reguillo Cruz (1999) estuda as culturas juvenis e discute também o deslocamento 

ocorrido na noção de identidade a partir das transformações introduzidas pela globalização, 

assim como as especificidades locais de suas manifestações. A autora aponta que a crise de 

fundo na Colômbia, no Brasil e no México é a mesma: a expropriação da idéia de futuro tanto 



 100 

para jovens como para adultos. Em decorrência disto, ela explica que o vazio social não existe 

e que a compensação deste déficit simbólico acontece pela via do agrupamento, da 

identificação “com” e da diferenciação “de”. 

 

Algumas perguntas são feitas por (Reguillo Cruz, 1999):  

 

Quais são e como se articulam as distintas formas de resposta por onde 

passam os processos de agregação social para os jovens, quais são os 

projetos e as utopias que os mantêm que os agrupam e os enfrentam a 

outros jovens e ao sistema, quais os itinerários, as práticas e as formas em 

que se articulam ao tecido social? (p. 58). 

 

Para isto, a autora estuda três agrupamentos juvenis diferentes entre si na cidade do 

México e considera que suas identidades se sustentam na marginalidade econômica e 

simbólica da sociedade. 

Reguillo Cruz (1999) analisa nestes agrupamentos a dimensão intragrupal e se utiliza, 

para isto, de oito indicadores: crenças, formas de comunicação, objetos de valor, tolerância, 

inclusão, relações de gênero, capacidade de assimilação da dissidência interna e espaços 

“naturais” em que se movem e se desenvolvem estes jovens. Segundo a autora, não se trata de 

avaliar o desempenho dos grupos a partir dos parâmetros estabelecidos, mas de compreender 

a dinâmica particular, o modo como configuram suas percepções de mundo e suas práticas. 

Percebe-se que a autora utilizou o momento histórico e as condições de vida em que vive a 

população para compreender o modo como os jovens se organizam socialmente. 

Por outro lado, Reguillo Cruz (2003 a) assinala que na primeira metade da década de 

1980 os estudos se dedicaram a um olhar intragrupal, como por exemplo, das gangues 

juvenis. A autora acredita que tal foco de análise se mostrou insuficiente no sentido de 

elucidar o vínculo existente entre o local e o global, assim como as interações culturais. 

Aposta ainda que ganham força os estudos que se dedicam desde as práticas sociais até a 

configuração de agrupamentos juvenis. 

A pesquisa que proponho é parte desse esforço, uma vez que não me dediquei a 

investigar um grupo específico em torno, por exemplo, de um estilo musical. Por outro lado, 

não deixei de apontá-los e identificá-los no interior da escola quando são capazes de ilustrar 

os novos usos que os jovens alunos fazem da escola que estudam. Interessante ainda é 

perceber a fluidez destes agrupamentos. Do mesmo modo que se constroem, eles também se 
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destroem e se refazem. É em meio a estes processos que os novos usos da escola se 

constituem. 

Spósito (2000) aponta a diversificação das práticas coletivas entre jovens anunciando 

que elas têm sido pouco estudadas. A produção de trabalhos nos anos 1980 e 1990 sobre os 

jovens no Brasil evidenciam uma ampliação das suas práticas coletivas assim como a 

importância da esfera cultural, da informação e do consumo como aglutinadores de 

sociabilidades. 

Para a autora, o agrupamento dos jovens em torno de interesses comuns como por 

exemplo, os grupos musicais, tem permitido a construção de identidades comuns, de 

linguagens e códigos específicos. Desta forma, manifestam-se maneiras distintas de 

compreensão da realidade social, além do próprio processo de produção (criação de músicas, 

invenção de letras...) propiciar uma ampliação da autonomia, da reflexão e da interação com o 

mundo. 

Ao discutir as relações existentes entre os movimentos sociais, juventude e educação, 

Spósito (2000) faz considerações importantes. A partir de Melucci (1991), a autora traz 

reflexões a respeito das ações coletivas dos jovens e os atuais conflitos sociais 

contemporâneos. Seriam as ações coletivas dos jovens atos de protesto ou de marginalidade? 

Segundo Melucci (1991, apud Spósito, 2000), a possibilidade de um fenômeno apresentar 

modalidades diversas de expressão dificulta a análise simplesmente pelo que se apresenta 

empiricamente. Para Spósito, determinados fenômenos como expressão de violência, 

delinqüência juvenil e ausência de movimentos coletivos podem também ser interpretados 

com outros recursos analíticos, sem que cada manifestação seja considerada sempre uma 

demonstração de anomia. 

Nesse sentido, a ação coletiva dos jovens não pode ser deduzida somente da sua 

condição social. Spósito recolheu de Melucci o conceito de redes conflituais para o estudo das 

ações coletivas tendo os jovens como protagonistas de sua relação com o campo de estudo dos 

movimentos sociais. Um campo conflitivo também é constituído pelo consumo e pela 

produção cultural, ambos capazes de ativar condutas juvenis. 

Percebe-se a complexidade em analisar as práticas coletivas juvenis, pois são 

fenômenos que não devem ser compreendidos sem a consideração das relações sociais que 

grupos juvenis específicos estabelecem com a realidade social. 

Maffesoli (2000) traz reflexões que também contribuem para o entendimento da 

juventude em suas manifestações contemporâneas. Primeiramente, o autor contrapõe a forma 

de organização dos homens na modernidade à sua forma de organização na 
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contemporaneidade, se utilizando para esta análise de uma perspectiva estilística. Para ele, de 

acordo com a época há a predominância de um estilo, de um “tipo de sensibilidade” 

explicitando as relações que as pessoas estabelecem entre si. Desta forma, o contratual, o 

racional e o estratégico presente no social se contrapõem à efemeridade, à tenuidade e aos 

contornos indefinidos da massa; dá-se a passagem da ordem política para a ordem da fusão. 

O neotribalismo se caracteriza pela ausência de projeto político no sentido partidário e 

de finalidade, possui como razão de ser o “estar junto” e a vivência do presente de forma 

coletiva. Por isso, para a caracterização da vida cotidiana de grupos contemporâneos, o autor 

sugere a análise do costume após a da estética (vivenciar ou sentir em comum) e da ética (laço 

coletivo). Neste caso, o costume é visto por Maffesoli (2000) como fato cultural. 

Para compreender o agrupamento dos jovens alunos em torno de interesses comuns 

podem ser úteis algumas considerações do autor. Por exemplo, as seguintes noções: a noção 

de comunidade emocional como aquilo que une os sujeitos em torno de algo; a noção de 

potência e de sociabilidade que se contrapõe a uma noção de projeto político e finalidade 

grupal. Isto significa a possibilidade dos jovens participarem de agrupamentos diversos e se 

colocarem como atores em cada um deles como se fossem cenas as quais participam; não 

experimentam como indivíduos, mas enquanto uma coletividade, daí a emergência do 

sentimento de coletividade. 

Maffesoli (2005) tenta caracterizar as relações sociais que se esboçam atualmente, 

ainda a partir do paradigma estético: 

 

Tudo aquilo que tem ligação com o presenteísmo, no sentido de 

oportunidade, tudo o que remete à banalidade e à força agregativa, ou seja, 

a crescente valorização do carpe diem, encontra na matriz estética um ponto 

de afinidade e de ancoragem. (p.70) 

 

O autor, para explicar o que chama de lógica comunicacional, utiliza noções como a 

sacralização das relações sociais, sendo esta vista como expressão do divino. A mesa se 

mostra como um lugar de comunicação, mas acima de tudo, o autor chama a atenção para 

como ao longo da história comer juntos esteve associado a uma série de rituais, sejam eles 

religiosos ou não. Para o autor, o comer juntos e o assentar-se à mesa juntos pode ser visto 

como uma maneira de enfrentamento coletivo diante as angústias relativas à passagem do 

tempo. Desta maneira, a condição juvenil aqui estudada pode se beneficiar da leitura do autor, 
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uma vez que o agrupamento em torno de interesses comuns, no caso, em torno do consumo de 

bebidas alcoólicas, é prática corrente. 

Já Abramo (1994) denomina de grupos espetaculares as atuais expressões juvenis e 

acredita, ao contrário do que costumam dizer, que eles possuem uma ação interventiva crítica 

no espaço público e, é por meio dos diferentes estilos espetaculares que eles se apresentam. A 

autora ressalta a importância de elucidar as condições históricas e sociais as quais as 

manifestações juvenis têm acontecido com o propósito de tornar evidentes as peculiaridades 

existentes nas manifestações juvenis atuais. Os movimentos juvenis dos anos 60 têm servido, 

por exemplo, como base para a compreensão das manifestações juvenis da década de 80. 

Desta forma, os jovens dos anos 80 têm sido caracterizados apressadamente como alheios aos 

interesses políticos e públicos, pela ausência de idealismo e de capacidade transformadora 

(Abramo, 1994). 

A autora aponta o surgimento, a partir da década de 1950, da noção de uma cultura 

juvenil genérica que explicita o universo comportamental juvenil mesmo em seus diferentes 

setores e grupos. Tal denominação contribui para o entendimento de manifestações juvenis 

que não se configuram como movimentos sociais. A autora aponta o período após a segunda 

guerra mundial como significativo para tal entendimento, uma vez que do ponto de vista 

sociológico, a juventude aparece associada aos espaços de lazer, à indústria cultural e aos 

meios de comunicação. 

A autora nos ajuda a pensar os jovens alunos e os seus agrupamentos, por exemplo, 

em torno do consumo de bebidas alcoólicas, quando chama a atenção para o lazer e a 

diversão. Segundo a autora, são dimensões a serem consideradas na compreensão da 

sociabilidade juvenil uma vez que a regulação e o disciplinamento existentes são menores do 

que na família, na escola e no trabalho. Por meio da sociabilidade, o lazer é capaz de 

configurar espaços de expressão de aspirações e de desejos, assim como de constituição de 

identidades individuais e coletivas. Estes aspectos relativos à sociabilidade serão vistos mais 

detidamente a seguir. 

Os diversos aspectos sobre a juventude e as culturas juvenis que se mostraram 

presentes por meio da escolha teórico-metodológica dos estudos apresentados anteriormente 

podem ser justificados a partir das observações de Reguillo Cruz (2003 a) a seguir: 

 

Por tanto, puede considerarse que la realización tecnológica y sus 

repercusiones en la organización productiva y simbólica de la sociedad, la 

oferta y el consumo cultural y el discurso jurídico, se constituyen entonces 
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en tres elementos que len dan sentido y especificidad al mundo juvenil, más 

allá de la fijación de unos limites biológicos de edad. (p.105) 

 

Uma situação no interior da escola merece destaque no sentido de ilustrar aspectos 

vivenciados pelos jovens alunos característicos do momento sócio-histórico, por exemplo, 

com determinadas tecnologias disponíveis. Uma jovem aluna tem a sua foto nua publicada no 

“orkut”. Pude perceber no período que estive na escola que todas as vezes que ela andava 

pelos corredores os colegas faziam cochichos, apontavam o dedo para ela. Somado a isto, 

esta jovem se envolveu numa briga com outras alunas de classe diferente que se mostraram 

revoltadas por ela ter enviado um bilhete a um garoto. As jovens disseram a mim: “Ela é 

safada, é aquela que saiu nua no orkut, todo mundo viu.” Após tocar o sinal do horário de 

saída, as alunas permaneceram no hall de entrada da escola aguardando um amigo sair. 

Gostariam de uma escolta para deixar a escola. Do lado de fora da escola, a outra aluna 

aguardava com a sua turminha. O tempo todo elas trocavam olhares (Caderno de campo, 24 

de março de 2006). 

Em um outro dia, essa aluna foi para a direção chorando. Foi quando a escola tomou 

conhecimento do acontecido (a foto nua da jovem aluna no orkut). A mãe da aluna foi 

chamada e foi sugerido que ela mudasse de escola, pois não viam outra maneira de resolver a 

questão, uma vez que ela seria constantemente apontada pelos demais. A mãe relatou que a 

filha está passando por problemas em casa, relativo ao relacionamento dos pais e que tem tido 

outros problemas com a filha. Na reunião dos professores, a coordenadora pedagógica 

conversou sobre a necessidade dos professores conversarem com os alunos de maneira a 

orientá-los sobre os cuidados com a internet (Caderno de campo, 28 de março de 2006). 

Situações como esta revelam o novo cenário que se apresenta na escola, os elementos, 

os aspectos que configuram as cenas dos jovens alunos. Acreditamos que tais peculiaridades 

fazem parte do repertório que constroem modos de ser jovem e os novos usos da escola. 

Foi possível percebermos, tendo em vista as considerações do diversos autores 

apontados que tratam da juventude, que são vários os ângulos, as facetas sob as quais os 

jovens têm sido analisados. Cada autor, à sua forma, dá prioridade a um aspecto que, 

poderíamos dizer, compõe a experiência juvenil. 
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Parte IV – As dimensões da escola e os jovens alunos: desdobramentos  

 

Esta Parte IV do texto se propõe a explicitar os vários aspectos que constituem o 

cotidiano da escola investigada e, para isto, se utiliza de algumas de suas dimensões de 

maneira a organizar os conteúdos analisados. 

Concordo com Canário (2005) quando ele aponta a importância de distinguirmos 

analiticamente as três dimensões da escola: a organizacional, a institucional e a pedagógica. 

Para ele, trata-se de faces de uma mesma realidade. 

Tendo em vista a importância das relações e interações dos jovens alunos no interior 

da escola, as dimensões (organizacional, institucional e pedagógica) apontadas pelo autor são 

capazes de explicitar várias implicações envolvidas nos processos aqui analisados. 

 

4.1 – Tempos, espaços e relações no cotidiano do “Anastácia”. 

 

Pode-se dizer que o modo como a escola está organizada tem estreita ligação com os 

eventos que ocorrem em nível microscópio em seu interior, como se fosse uma espécie de 

forma. Tendo em vista o caráter dinâmico da organização escolar pode-se levantar alguns 

aspectos que delineiam os acontecimentos num nível micro.  

Os jovens alunos encontram-se no contexto escolar, na maior parte das vezes, 

organizados em grupos, seja por estarem divididos em salas de aula, pelos grupos de trabalho, 

pelas atividades de educação física ou pelos grupos de amizades e em torno de interesses 

comuns. É por meio destes agrupamentos nos diferentes espaços escolares que os jovens 

alunos se manifestam e estabelecem relações de poder que os constituem. 

No “Anastácia”, foi possível visualizarmos os agrupamentos dos jovens alunos já em 

frente à escola, antes mesmo deles entrarem. Dificilmente, quando eles vão cabular aula, o 

fazem sozinhos, sempre há a presença de mais alunos.   

Candido (1964), ao enfatizar a necessidade de análise da estrutura interna da escola, a 

concebe como uma configuração social e, desta forma, o autor aponta as diferentes formas de 

agrupamento existentes em seu interior, que se subdividem em: grupos de idade, grupos de 

sexo, grupos associativos, status e grupos de ensino e, também, os mecanismos de sustentação 

destes agrupamentos que são: liderança (aquela exercida pelo educador e aquela exercida pelo 

educando), normas (aquelas que regem o comportamento do educador e aquelas que regem o 

comportamento dos educandos), sanções (que podem ser de natureza administrativa, 

pedagógica, grupal) e os símbolos. São aspectos que ordenam o espaço escolar e o conforma. 
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Quando nos atemos aos usos da escola e às diferentes formas as quais os jovens alunos 

utilizam o espaço e tempo escolar, pensamos que isto acontece, também, de maneira coletiva, 

por meio destes agrupamentos. Desta maneira, as interações sociais que ocorrem entre os 

jovens alunos no interior da escola têm assumido características importantes de serem 

estudadas, principalmente quando isto se reflete na maneira diferenciada de utilizarem o 

espaço escolar. 

A dinâmica dos jovens alunos no pátio e nas quadras demonstra a maneira como 

acontecem as suas interações. Pode-se dizer que o pátio e as quadras são espaços muito 

utilizados por eles, uma vez que é onde eles costumam permanecer quando não estão na sala 

de aula. Os demais espaços da escola, como o hall de entrada, corredores e demais espaços se 

tornam apenas lugares de passagem, pois cada uma destas áreas é constantemente monitorada. 

Em períodos em que havia um número considerável de inspetores, cada uma das áreas ficava 

sob a responsabilidade de um inspetor (Caderno de campo, ano de 2006). 

O trecho a seguir ilustra, sob o ponto de vista de Suzana, uma das cantineiras, o 

período de abertura da cantina (situada no pátio) e suas implicações na dinâmica da escola, no 

que diz respeito à circulação dos alunos em seu interior. A entrevista foi realizada em 2007, 

no interior da cantina, após o horário de fechamento. 

 

K- E como é lidar, por exemplo...porque eu vejo que às vezes a cantina está 

aberta...que eles saem em horário de aula, né? Como vocês lidam com isto? 

S- A nossa briga é essa... a nossa briga com eles é essa. “Não era para estar 

na sala?” “Ai tia, mas...a professora falou...eu falei que fui lá no banheiro 

aí já aproveita e vamo na cantina”. (risos). É assim que eles falam, que a 

professora deixa. Então eles falam que eles vão no banheiro, eles 

aproveitam e... “E como você faz para chegar lá?” “A gente esconde, né, 

tia, porque não pode comer na sala”. 

K- Isso não dá problemas para vocês, né? 

S- Não... 

K- Se está aberta, né.... 

S-É...se tá aberta... 

K- Senão a própria direção pediria para fechar, né e abrir só no intervalo 

(Suzana, uma das cantineiras da escola)  
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A cantina também é um espaço de conversa e, além da compra do lanche, é para 

onde muitos alunos se dirigem quando descem para o pátio. As conversas não acontecem 

apenas entre os alunos, pois as cantineiras, cada uma à sua maneira, também participam. 

Em minhas conversas com os jovens alunos – aqueles que se encontravam no pátio 

quando deveriam estar em sala de aula – pude perceber o quanto eles têm dificuldade de 

permanecerem na sala de aula um grande período de tempo. Nos relatos eles reclamaram o 

fato de terem que ficar quietos na sala e assentados durante um longo período de tempo. 

Houve alunos que apesar de compartilhar a mesma opinião acrescentaram que às vezes 

permanecem na sala porque consideram o professor legal (Caderno de campo, 7 de novembro 

de 2007) . O relato deste jovem aluno chama a atenção tanto para o modo como o tempo 

escolar é distribuído e quais os comportamentos exigidos, como também, para a importância 

que o professor pode assumir no processo educativo, independente dos outros fatores 

interferentes. 

O trecho a seguir mostra, ainda, o relato da cantineira Suzana sobre a sua relação 

com os alunos. 

 

K-Como que é isso deles terem essa abertura com você? Como eles chegam 

assim? 

S- Olha...sinceramente eu não sei te falar...é que eu converso assim...Hoje, 

tem uma menina aqui que eu estou de olho nela faz tempo. Ela chega...(faz 

expressão de cara fechada) 

K- De cara fechada? 

S- “Me dá uma coca”, “Me dá um salgado”. Eu cheguei para ela e falei: 

“Nossa, mas como você tem a cara fechada, né! Você é tão bonita, dá um 

sorriso.” “Ah não tia, é porque eu sou assim mesmo” “Não...você pode 

mudar...” Porque eu também era assim, fechada...não...sabe...mas a gente... 

desta vida, a gente não leva nada, então sorria, converse com os seus 

amigos, chega assim: “Oi tia!!!”(diz isto alto), não tem nada melhor do que 

você chegar e “Oi tia!!!”. É assim. Aí as meninas falam assim: “Nossa tia, a 

senhora é a tia mais legal daqui.” Eu falei: “Não, tem outras tias”. Elas 

falam: “Não tia, a senhora é a mais legal” “Ah, vocês acham é!” Porque eu 

dou caminha para eles, eu converso, eu chamo a atenção deles. Hoje mesmo 

eu chamei a atenção de um, porque eu fiquei sabendo que ele vem na frente 

da escola, se encontra com a namorada e vai embora para o shopping. Aí...a 

menina que me falou já namorou com ele. “Ai tia, mas não vai falar nada 
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não”. Aí eu cheguei para ele e falei assim “Escuta aqui rapaz, que história é 

essa de você chegar na frente da escola, não entrar na escola e ir embora 

para o shopping?” “Não tia foi só...” “A semana passada você também não 

entrou na escola porque eu não te vi” E eu conheço...(risos) por incrível que 

pareça eu conheço ...eu e o Soares, eu conheço as caras...quem não vem no 

intervalo é porque...ou faltou ou não está vindo na escola...Aí hoje ele veio. 

E ele come... todos os dias ele come misto. E eu já estou acostumada a fazer 

o misto dele...Aí eu perguntei para a ex namorada dele: “Cadê o...acho que 

é Diego o nome dele” “Ai tia... ele agora está com uma loura que estuda de 

manhã e vai para o shopping.” Eu falei: “Pode deixar que eu vou catar ele” 

E hoje eu catei ele. (risos) “Oh...tia, desculpa...agora eu fiquei triste” Falei: 

“Não fique na aula que eu vou te puxar a orelha” Aí ele falou: “Oh tia” e 

eu falei: “Oh tia não, eu quero ver o seu boletim”. (Suzana, uma das 

cantineiras da escola) 

 

Ainda na calçada em frente à escola, no período de saída dos alunos da tarde e de 

entrada dos alunos da noite, eu pude ouvir o diálogo de um aluno com essa mesma cantineira. 

O jovem aluno do período da noite questionou a cantineira o porquê dela ter saído do período 

da noite. Ele disse ter sentido falta dela porque apenas ela sabia fazer o sanduíche da maneira 

como ele gostava e apontou que “a outra tia” não sabia (Caderno de campo, 31 de outubro de 

2007). 

Relatos como estes apontam para as relações de proximidade, às vezes até familiar, 

que os jovens alunos estabelecem com os profissionais que trabalham na escola. É verdade 

que isto não se estende a todos os alunos, mas é um indicador de uma relação afetuosa entre 

os alunos e os profissionais que trabalham lá. 

Durante o período que permaneci na escola, pude observar que quando os alunos 

chegam, eles ou se dirigem para as salas de aula ou descem direto para o pátio. No pátio, eles 

andam de um lado ao outro com a mochila nas costas, se cumprimentam e sentam em 

grupinhos nos vários bancos de cimento que existem nas laterais. Muitos deles já descem a 

escada que dá acesso ao pátio com o cigarro na boca sem acendê-lo e vão logo perguntando 

quem tem “fogo”. Aos poucos, mais alunos vão chegando e se juntando aos demais. Percebi 

que, nestas situações, muitos deles estão com aula vaga, porém outros aproveitam para 

cabular aula e se misturam aos outros. Isto se torna perceptível quando os inspetores chegam 

ao pátio. Em se tratando de alunos dos terceiros e dos segundos anos, logo arrumam um jeito 
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de se esconder, muitas vezes em vão, pois são conduzidos à direção (Caderno de campo, 20 

de junho de 2006). 

Ainda no pátio, os jovens alunos ouvem música compartilhando o fone de ouvido. 

Duas alunas sentadas na bancada, com a mochila sobre o colo, se olham num espelhinho 

pequeno, tiram as sobrancelhas, penteiam os cabelos e passam batom. Elas possuem um MP3 

e compartilham o fone de ouvido, dão risadas, fazem comentários da música, parecem 

lembrar de alguma situação. Outros colegas se aproximam e eles revezam o fone de ouvido 

com muita tranqüilidade. Um casal compartilhando também o fone de ouvido treina passos de 

dança no pátio com muita animação. Eles riem deles mesmos quando erram e começam 

novamente (Caderno de campo, 30 de maio de 2006). 

O pátio, de alguma maneira, é um espaço passível de ser re-criado e reinventado 

pelos jovens alunos. O que podemos perceber é o quanto a música e os esportes medeiam as 

suas relações e utilização deste espaço. Há aqueles jovens que gostam de participar das 

atividades físicas na quadra, como: handball, vôlei ou futebol e aqueles que se encontram fora 

delas, agrupados em torno das conversas e das músicas. Percebi que há sempre uma interação 

constante entre todos estes alunos. Assim como observado por mim na sala de aula, os alunos 

concentram-se em várias coisas ao mesmo tempo, direcionando as suas atenções para 

assuntos, questões variadas. Enquanto prestam atenção às aulas, eles conversam e ouvem 

música. 

Na área coberta da quadra, foi comum ver os jovens fazerem diferentes poses para 

fotos tiradas pelo próprio aparelho celular, assim como “zoarem” uns com os outros. Ao lado 

da cantina está a sala da Educação Física que é muito freqüentada pelos jovens alunos, pois é 

possível jogarem pingue-pongue e conversarem com as professoras.  

Segue o trecho da entrevista com Sabrina, professora de educação física, sobre a sua 

relação com os alunos. 

 

K-E como você participa deste processo todo, desta descoberta toda deles, 

como eles chegam até você? (________________) 

S-Então, como a minha aula é uma aula de educação física, que é corpo, 

que não existe tanta cobrança de produção...então eles já percebem uma 

aproximação no professor de educação física, eu acho que em geral, não é 

só a mim dada essa atribuição. Agora o que eu percebo neles, em relação a 

mim, é que tudo que eles falam para mim é guardado. Eu não distribuo, eu 

só distribuo se eles permitem. Uma outra coisa...eu escuto muito eles, eu não 
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dou a opinião, eles falam, eles desabafam e eu não fico concluindo para 

eles: “Oh, é assim ou é assado...faz isso ou faz isso”. Só quando eles fazem 

assim: “Professora, e agora, o que eu faço?” Ah...eu vejo assim que eles.... 

são carentes, uma falta de atenção tão grande...sabe...eles...até nos 

relacionamentos deles aqui...Eu acho que quem sofre mais são os 

meninos...nos relacionamentos, porque eles se entregam de verdade e elas 

não (Sabrina, uma das professoras de Educação Física). 

 

Inúmeras vezes eu percebia os jovens alunos se dirigirem à sala de educação física 

para conversar com as professoras. A relação que alguns desses jovens alunos estabelecem 

com as professoras é de muita confiança a ponto de permitir que elas me chamassem em 

algumas situações para conversar com eles. Em uma destas situações de conversa, dois 

jovens alunos relataram sobre o episódio de eles terem sido pegos fumando maconha no 

pátio. 

O desafio é pensar como estes jovens, por vezes com a aparência de um grupo 

homogêneo e por outras com a aparência de um grupo heterogêneo, interagem entre si e 

convivem no ambiente escolar. A integração existente e os conflitos que permeiam tais 

relações fazem parte das dinâmicas de suas interações no cotidiano escolar. As situações que 

os jovens alunos se encontram integrados demonstram momentos em que as diferenças 

existentes entre eles se neutralizam, seja em nome de um objetivo, seja em nome de uma 

identidade coletiva.  

Os jovens alunos jogavam pingue-pongue na sala de educação física no pátio quando 

uma torneira estourou lá dentro. Sabrina, professora de Educação Física, foi chamada por um 

dos alunos para tomar uma providência porque a água estava inundando a sala. A direção da 

escola fora comunicada do ocorrido e o inspetor Soares foi chamado para resolver o problema 

da torneira. Neste período de tempo do conserto da torneira, os jovens que jogavam pingue-

pongue se dispersaram em outras atividades na quadra. A diretora não aceitou como 

explicação o fato da torneira ter estourado sozinha enquanto os alunos jogavam e ordenou que 

todos os presentes naquela situação fossem conversar com ela. No pátio, presenciei os alunos 

se reunindo novamente e conversando entre si. Pareciam combinar um discurso sobre o 

acontecido. Cada um deles dizia uma coisa, dava uma opinião sobre como seria esta conversa 

(Caderno de campo, 07 de novembro de 2007). 

Considerando-se o espaço-tempo escolar compartilhado pelos jovens alunos, pude 

perceber o quanto o comportamento deles sofre a mediação de pertencerem e freqüentarem 
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um determinado ano (1°, 2° ou 3°) e período (manhã, tarde e noite). Com isso, indaguei os 

diferentes atores que fazem parte do cotidiano escolar dos três anos do ensino médio, sobre o 

comportamento dos jovens alunos.  

Segue a fala de um dos inspetores e nela somos capazes de apreender mais do que o 

modo de organização do “Anastácia”. Somos capazes de apreender em que medida tal 

organização constitui o comportamento dos jovens alunos e o modo como se apropriam da 

mesma. Pode-se dizer também que tais comportamentos constituem a organização escolar e 

são constituídos por ela. 

O trecho a seguir é o relato de Apolo, inspetor de alunos: 

 

K- (risos) E como é que você percebe o aluno do primeiro, do segundo e 

terceiro ano aqui. Você percebe uma diferença entre eles assim? 

A- Primeiro ano é aquela coisa, vem da oitava série, vem de uma coisa 

mais... domesticável...hoje em dia ele não está vindo tão calmo mas...um 

tempo atrás ele vinha mais calmo. Eu trabalho mais fácil com o primeiro 

ano do que com o segundo e com o terceiro. 

K- Ah é? 

A- O ano passado eu já trabalhei com o primeiro ano. O segundo ano desse 

ano os alunos que já trabalharam comigo... eu tive que pegar pesado...tive 

que dar advertência, deixar muito sem aula vaga, sem adiantamento de aula 

por que?...já trabalharam comigo, não precisava de eu explicar o que fazer, 

já vinham trabalhado. Eles não, eles acham que porque passaram para o 

segundo ano...eles já são mais eles... “ah não, eu sou mais...sou mais 

macaco velho...não vai acontecer essas coisas comigo”. Terceiro ano...o 

pessoal da manhã é mais maleável, mais sossegado. Agora o pessoal do 

noturno, o terceiro ano do noturno... é aquela coisa, né... “eu comecei a 

trabalhar, eu sou dono do meu nariz, se você não gostar, eu não quero nem 

saber, não vou te ouvir e não quero prestar atenção em você” Tem muita 

diferença... tem muitos alunos aí...que tem a diferença disciplinar...tem 

muitos alunos.... do primeiro, segundo, terceiro ano que pelo amor de Deus, 

a educação dele, o jeito dele, é uma pessoa que se fala assim: “Não tenho 

problema com ele mas....” A educação de outros... é como se você pegasse 

uma animal... tentasse enjaular, enjaular um animal desse desde pequeno e 

depois você querer pegar ele e soltar no meio do mundo animal de novo, 

provavelmente ele vai morrer. Ele vem babaca, idiota, ele vem sem 

orientação nenhuma. É a mesma coisa certos alunos, eles vem com uma 
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cabeça.. da casa deles, ou de grupos de amigos deles da rua... eles vem com 

uma cabeça que eles acham que aqui dentro tem que ser do jeito deles, não 

do jeito da disciplina da escola. A escola sempre vai ter que dar um jeito de 

deixar a disciplina dela para trás para ele ficar na boa, entendeu? Ë neste 

ponto que é difícil de você entender a cabeça de primeiro, segundo e 

terceiro. Primeiro aqui...você fala....eles já...obedecem. Segundo ano.... já 

está começando a abrir as asas, aí você tem que vim e meter a tesoura, 

terceiro ano...principalmente à noite, é muito difícil de controlar. O 

pessoal...praticamente primeiro, segundo, terceiro ano a noite...é difícil de 

ser educado..que é um pessoal com mais idade que seria com mais cabeça, 

mais responsabilidade mas...não tem nada disso. É mais fácil trabalhar com 

garotos de catorze, quinze anos, até dezesseis anos do que trabalhar com 

alunos de dezoito anos, dezenove, vinte anos... porque a cabeça deles é de 

um jeito, eles acham que eles já são adultos, responsável, eles acham que... 

eles não tem que levar chamada de nada, eles não fazem nada, entendeu? 

Então, é muito complicado essa coisa de faixa etária, passou de uma faixa 

para outra...já começa a ficar meio complicado cada cabeça. (Apolo, um 

dos inspetores de aluno da escola). 

 

Percebe-se pela fala do inspetor que o comportamento dos jovens alunos do primeiro, 

segundo e terceiro ano se constitui a partir da experiência escolar deles no interior da escola. 

Tal experiência compreende não só um processo de apropriação de regras e valores da escola, 

mas também os caminhos para burlá-las e as percepções constantemente re-criadas sobre tais 

valores. Ao mesmo tempo, as condições concretas de cada jovem lhes oferecem 

possibilidades de ação diferenciadas entre si. Somam-se a isto as exigências sociais 

relembradas no dia a dia da escola pelos professores, como por exemplo, o vestibular, a 

universidade. Pois este é o percurso esperado, incentivado e cobrado deles, mesmo que alguns 

tenham primeiramente a necessidade de trabalhar. 

É importante ressaltar também a percepção do inspetor Apolo a respeito da dinâmica 

dos jovens alunos, pois ela orienta as suas ações em relação a eles. Trata-se de um jogo em 

que existem várias peças que podem estar posicionadas em diferentes lugares, sendo que cada 

lugar ocupado corresponde a uma estratégia diferente.  

Pode-se dizer que a cultura escolar é, apesar de não ser a única, componente 

importante também na constituição da identidade dos jovens alunos. A identidade é aqui 
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entendida numa perspectiva relacional, o que significa dizer que ela depende da relação dos 

indivíduos entre si.  

 

4.2 – O controle rígido das regras como um valor  

 

Primeiramente, vale ressaltar que na escola investigada a diretora assume um papel 

muito importante. Pode-se dizer que a sua figura representa o eixo que sustenta as várias 

ações, valores, atitudes daqueles que compõem aquele universo escolar.  

Mesmo não trazendo situações relativas à diretora do “Anastácia”, podemos perceber 

a sua presença. Um exemplo disto é uma conversa que tive com Soares, um dos inspetores 

que trabalha há muitos anos nesta escola. Ele comenta que, segundo a diretora, ele é os olhos 

dela naquela escola. Esse inspetor, ao comentar isso, apresenta certa preocupação devido à 

responsabilidade delegada a ele. Acrescenta que é difícil saber de tudo o que acontece na 

escola, que a diretora deveria sair mais da sua sala e andar pelo pátio, pela escola (Caderno de 

campo, ano de 2006). Na semana que conversávamos, aconteceu o episódio dos alunos pegos 

no banheiro tentando cheirar cocaína. Houve uma convocação por parte da diretora de todos 

os inspetores em sua sala. Quando eles saíram de sua sala pareciam apreensivos, pois teceram 

comentários sobre as estratégias indicadas pela diretora para ter um controle maior sobre os 

alunos. Estratégias tais como: permanência constante de inspetores e responsabilização de 

cada um por locais da escola como, por exemplo, os corredores, maior observação na entrada 

dos alunos na escola. Sandra, uma das inspetoras, fez o seguinte comentário a mim: Agora, 

além de recolher a carteirinha na entrada, observar se eles estão de camiseta branca, vamos 

ter que começar a olhar o interior das mochilas! Esta última observação da inspetora, em 

relação às mochilas, não parece ter sido um pedido por parte da diretora, mas pareceu sim um 

desabafo feito por ela para assegurar o que havia sido solicitado pela diretora (Caderno de 

campo, ano de 2006). 

O que importa trazer aqui é que as regras e as normas (ver Anexo 9) do “Anastácia” 

têm como representante e ponto de partida a diretora. Isto não significa que para os alunos ela 

tenha tanta representatividade enquanto alguém que represente as regras. O que pude verificar 

é que os inspetores são as pessoas que exercem este papel e representam essas “regras”. 

A escola investigada traz a marca do controle excessivo, uma rigidez na aplicação das 

regras. Tal fato pode ser constatado tanto nas atitudes da escola em relação aos 

comportamentos dos jovens alunos como também, nos próprios discursos destes sobre a 

mesma. Este reconhecimento por parte dos alunos sobre o modo como a escola lida com as 
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regras, em conjunto com uma série de outros elementos, configura uma relação muito peculiar 

entre os jovens alunos e a escola, o que contribui para a construção de uma identidade social. 

Acreditamos que os usos que os jovens alunos fazem da escola relaciona-se também 

com os contornos e os limites que eles próprios, de alguma forma, contribuem para construir 

nas relações e interações estabelecidas no interior dela.  

Segue o relato do jovem aluno Antônio: 

 

K- Agora vamos conversar um pouco sobre a escola. Como é estudar aqui 

no “Anastácia”? 

A- É bom, eu gosto de estudar aqui, o ensino é bom, tem pessoas muito 

legais, ah...o que eu desaprovo é assim...eles dizem que o aluno é uma parte 

fundamental e importante da escola porque sem o aluno não pode ter escola, 

né. Só que aí eles...sei lá eles...a Diretoria e os professores...eles que 

decidem, os alunos ficam meio de fora assim, os alunos só obedecem, aí se a 

gente reclama eles falam que a escola tem norma, que já foi decidido, e não 

quer nem saber entendeu? 

K- Você poderia dar um exemplo assim de coisas que vocês gostariam de 

decidir, de opinar e vocês não puderam porque a norma já estava colocada? 

A- Oh, o nosso intervalo. O nosso intervalo não porque intervalo....(risos) se 

for deixar para a gente escolher também...não dá, a gente vai escolher ficar 

a tarde inteira em intervalo, né. 

K- Por quê? 

A- Ah, porque todo mundo fica junto, todo mundo brinca e tudo mais, né, 

mas acho que em relação ao uniforme, eles estão exigindo a camiseta 

branca, porque fala que...aquela coisa de classe social, tem uns que podem e 

outros não podem, aí uma fica se amostrando e tudo mais. Mas assim, muita 

gente não aprova o uniforme entendeu. Acho que a gente vem para a escola 

para estudar entendeu? Não para ficar com frescurinha com relação a 

uniforme... porque o uniforme é essencial e tudo mais. 

K- Você acha que cada um poderia vir da maneira que...com a blusa da cor 

que... 

A- É...contanto que...com uma roupa decentemente, né, com uma camiseta 

normal, uma calça, com uma bermuda, com uma camiseta que não seja 

muito decotada, né...minissaia não. (Antônio, jovem aluno do 1° ano, 

período vespertino). 
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Importante reafirmarmos o interesse pelas culturas juvenis e ressaltar que os jovens, 

como sujeitos sociais, são o foco de atenção, mostrar o quanto o cumprimento das regras 

vivenciado na escola é constitutivo de outros aspectos de suas vidas, extrapolando o espaço 

escolar. 

Segundo Abramovay (2006), as políticas públicas costumam focar os “problemas 

juvenis” em consumo abusivo de bebidas alcoólicas, uso de drogas e gravidez precoce. Esta 

visão negativa do jovem faz com que a escola perceba a cultura juvenil como ameaça à 

cultura escolar. Desta maneira, a autora justifica a ênfase dada pela escola às normatizações, 

estas com o objetivo de cumprir os ditames da escolarização. Ainda para ela, a transgressão 

das regras por parte dos alunos se torna o maior temor da escola, por isso, integrar-se à cultura 

juvenil significaria desconstruir o que dá sustentação à cultura escolar. Abramovay (2006) 

aponta que o principal conflito entre os jovens alunos e a escola tem sido a contenção da 

“natureza ativa” do jovem por meio da disciplina e da norma. Dentre as tensões apresentadas 

pela autora, merece uma destaque: os professores e a escola buscam no jovem o “bom 

estudante” enquanto o estudante busca no sistema escolar uma maneira de desenvolver o “ser 

jovem”. 

O espaço da escola é regulado por normas e regras. As maneiras como os seus atores 

sociais a constroem, a recusam, a aceitam e a negociam, lhe imprime uma determinada 

dinâmica de funcionamento. A escola investigada não se configura numa “instituição total11”, 

tendo por pressuposto o entendimento de Goffman (2003, p.16), porém, conforme as palavras 

do autor: Toda instituição conquista parte do tempo e do interesse de seus participantes e 

lhes dá algo de um mundo; em resumo, toda instituição tem tendências ao “fechamento”. É 

isto o que nos permite olhar para a dinâmica de funcionamento do “Anastácia” e identificar, 

em alguns momentos, os aspectos de uma “instituição total”.  

O contato dos alunos com as regras pode ser visto, principalmente, por meio da 

relação e interação com os inspetores, pois são eles os encarregados de fazê-la acontecer. Já 

na entrada dos alunos na escola pude presenciar como elas se dão. 

A escola tem um portão de grade de ferro que dá acesso à rua, seguido por um espaço 

físico onde os alunos costumam aguardar antes de ter acesso à porta principal. Ali eles 

conversam, namoram, tocam violão e tentam acompanhar o que acontece tanto do lado de 

                                                
11 Goffman (2003) trata de investigar a vida dos indivíduos que se encontram em instituições que assumem 

determinadas características de “fechamento”, de afastamento do mundo externo e tem como interesse investigar 

a estruturação do eu em sua dimensão sociológica. 
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fora do portão como também, do lado dentro da escola. Isto porque a fachada que dá acesso à 

porta principal é de uma estrutura de ferro e vidro. 

A aglomeração de alunos neste referido espaço faz com que, inúmeras vezes, os 

inspetores tenham que lhes chamar a atenção para que se espalhem, pois segundo eles, quem 

está do lado de dentro não consegue sair e quem está do lado de fora não consegue entrar. Os 

inspetores dizem não entender o motivo de eles ficarem na frente da porta.  

Depois do horário determinado para a entrada, a porta principal se fecha, fazendo com 

que os alunos tenham que chamar ou aguardar para entrarem. É aí que se encontra a 

dificuldade, pois presenciei um inspetor chamar a atenção de um aluno para aguardar até que 

ele abrisse a porta da escola, pois este havia apertado o interfone. Neste mesmo dia, presenciei 

uma outra inspetora avisando a uma aluna para apertar o interfone quando quisesse entrar 

(Caderno de campo, 29 de março de 2006). 

Tudo isto cria um clima de tensão muito grande, uma vez que se não tiverem feito da 

maneira esperada pelos inspetores, em se tratando de atraso, terão que voltar para casa, ou 

poderão entrar sem problemas, ou serão repreendidos. Neste dia compreendi porque eu ficara 

inúmeras vezes aguardando na porta da escola, tendo apertado o interfone e percebendo que o 

inspetor não abrira a porta apesar de notar a minha presença. Ao longo do tempo, fui 

aprendendo quando eu devia apertar o interfone ou aguardar a porta ser aberta. Isto me fez 

lembrar Goffman (2003, p. 8), quando diz que ... uma boa forma de conhecer qualquer desses 

mundos é submeter-se à companhia de seus participantes, de acordo com as pequenas 

conjunturas a que estão sujeitos. 

Em uma outra situação, um inspetor barrou inicialmente a entrada de um aluno que 

usava uma camisa de botão estampada e pediu que a mãe fosse chamada para buscá-lo. O 

aluno pediu a ele para devolver a camisa, que esta era legal e o inspetor disse: Eu usaria este 

tipo de camisa numa praia. Em meio a isto, os demais alunos que entravam na escola 

presenciavam o constrangimento do colega. No final, o inspetor disse a ele para pegar a 

camisa no final da aula (Caderno de campo, 10 de maio de 2006).  

Das diversas situações que presenciei, algo se torna evidente: muitos dos inspetores se 

comportam desta maneira quando há a presença de outros alunos, pais ou coordenação. Parece 

ser uma forma de mostrar que há regras e o poder que eles têm para fazer com que elas sejam 

cumpridas. Mais do que isso, pude perceber o quanto tais regras são relativas, uma vez que 

eles são capazes de alterá-las, criar outras ou até fingir, algumas vezes, que elas não existem. 

No corredor da sala da direção, a mãe de um aluno aguardava a diretora. Durante a 

nossa conversa, presenciamos o inspetor chamando a atenção dos alunos. Ela fez o 
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comentário de que aquele inspetor é o verdadeiro “sargento” e relatou uma situação em que 

algumas alunas chegaram atrasadas na escola e este inspetor disse a elas: Fossem dormir mais 

cedo, ficam a noite na balada. Segundo a mãe, ele ordenou às alunas a formação de uma fila 

indiana e solicitou a explicação de cada uma sobre o motivo do atraso. A mãe comentou ainda 

que as alunas gaguejaram para falar. O tom utilizado pela mãe neste relato me sugeriu certa 

satisfação no método empregado pelo inspetor (Caderno de campo, 28 de março de 2006). 

Um outro fato é importante de ser relatado. Nos últimos dias de aula do ano de 2006, 

uma jovem aluna do 3° ano do período matutino comentou: A única coisa que eu vou sentir 

falta é do Soares, das chatices dele. Depois que a gente sai que a gente vai entender. Pedi que 

ela me explicasse melhor isto e ela comentou do rigor dele com a pontualidade na chegada 

dos alunos à escola. Esta jovem trabalha em um bufê de festas infantis próximo à escola e 

mostrou que a pontualidade exigida por ele ajudou-a no trabalho (Caderno de campo, 5 de 

dezembro de 2006).  

Vale apontar que situação semelhante a esta mencionada pôde ser conferida por mim 

novamente ao final do ano de 2007. É comum muitos alunos ressaltarem a rigidez deste 

inspetor para com eles e posicionarem-se em relação a ele com respeito e admiração. Em um 

dos vídeos apresentados no projeto Curta-Metragem pelos jovens alunos do terceiro ano da 

manhã, foi feita uma espécie de homenagem a este inspetor. Neste vídeo os alunos se 

mostram agradecidos pelas atitudes dele. É claro que esta não é uma unanimidade entre os 

alunos, mas mostra uma das maneiras pela qual o comportamento do inspetor é reforçado. Se 

por um lado ele recebe críticas dos alunos pelas atitudes dele, por outro ele sabe que muitos 

alunos o respeitam e o admiram. No vídeo apresentado pelos alunos, há um depoimento deste 

inspetor dizendo que o que ele exige dos alunos hoje vai ser exigido deles amanhã no 

mercado de trabalho. 

Anteriormente, havia conversado com esta jovem aluna e as suas duas amigas, no hall 

de entrada da escola. Duas delas trabalham em bufê. Elas permaneceram todo o tempo 

enquanto conversavam, brincando com o celular, tiravam foto uma da outra, dos colegas e de 

si mesmas. Percebi que era um celular com o custo elevado. A inspetora Joana fez um 

comentário sobre o aparelho celular e ela comentou que o pai não quis lhe dar aquele, então 

comprara dividido em várias vezes com o salário do trabalho. 

Os fatos a serem apresentados têm por objetivo mostrar como as experiências, não só 

escolares, dos jovens alunos podem interferir no modo deles agirem e o quanto elas são 

constitutivas de suas identidades. Percebe-se que muitas das situações a serem relatadas não 

necessariamente correspondem a uma experiência vivida de maneira coletiva, ou terão uma 
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repercussão nos demais, porém são capazes de mostrar o quanto a escola constitui os jovens 

alunos e ao mesmo tempo é constituída por eles.  

No que diz respeito às regras, a experiência dos educandos parece ser ambígua. Por 

vezes as regras se mostram, para eles, de fato necessárias, valorizadas e, por outro lado são 

vistas como egoístas e seletivas. Um outro aspecto assumido pelo rigor das regras é a sua 

capacidade de transcender os seus objetivos mais imediatos e se tornar um fator decisivo na 

imagem que se veicula a respeito da escola que estudam. Ao mesmo tempo não podemos 

dizer que isto se estende a todos os alunos, pois segundo uma jovem: Eu já estudei em escola 

particular e acho que aqui é muito largado, agora já me acostumei (Caderno de campo, 08 de 

maio de 2006). 

Os alunos acreditam serem fracas as escolas de seus bairros e de alguma maneira 

desqualificam aqueles que lá a freqüentam, como sendo eles “drogados” e “maloqueiros”. 

Percebe-se que para os jovens alunos investigados, estudar naquela escola traz de alguma 

maneira um “status”, um valor positivo. Podemos nos perguntar: em que medida a escola que 

estudam fortalece uma identidade contrária àquela mencionada por eles? Se por um lado tal 

característica do excesso de regras valoriza a escola estadual investigada, por outro, não 

acontece de maneira tranqüila a sujeição destes jovens alunos em relação às mesmas. Não que 

tivéssemos a certeza de que isto aconteceria de uma determinada maneira, porém, acreditamos 

que nas ambigüidades e contradições de suas falas a respeito deste controle excessivo há 

também, algo da percepção e das experiências particulares de cada um, confrontando-se com 

o discurso que prepondera. Isto nos indica que os jovens alunos participam ativamente destes 

sistemas classificatórios que os constituem e constituem os demais, inclusive em relação ao 

julgamento que fazem deles mesmos. 

Conforme aponta Lahire (2006), 

 

...se o mundo social é um campo de lutas, os próprios indivíduos que o 

compõem geralmente são eles próprios as arenas de uma luta de 

classificações. E é uma luta de si contra si, a dominação de um si legítimo 

sobre a parte ilegítima de si, o controle e o domínio do que há de ilegítimo 

em si, que engendram o sentimento de superioridade distintiva em relação 

àqueles que se imagina que não tenha nenhum controle de si. (p.29) 

 

Dá-se a impressão que tal sujeição à rigidez das regras seja uma das garantias de uma 

identidade diferente daquela que assumiriam estudando nas escolas de seus bairros. Pode ser 
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considerada uma identidade que os iguala não apenas aos alunos de escolas particulares, mais 

do que isto, aos jovens que moram naquele bairro onde estudam, segundo eles, “bairro 

nobre”. Porém, tal identidade se torna importante apenas em termos de “status” para os seus 

supostamente “iguais”, pois na convivência escolar com os demais jovens eles ainda levam a 

marca do lugar de onde vieram. Lahire (2006, p. 29) ressalta ainda que: Dominação de si e 

dominação do outro mostram-se assim dissociáveis, e as distinções e as lutas simbólicas são 

tanto individuais (intra-individuais e interindividuais) quanto coletivas (interclasses). 

O trecho da entrevista a seguir ilustra o que pensa a jovem aluna Lara sobre a escola 

de seu bairro: 

 

K- O que fez você vir para cá? 

L - A minha mãe quis me mudar de escola. 

K – Você acha que por que ela quis te mudar de escola? 

L- É porque a escola tinha muito maloqueiro, essas coisas, daí dava muito 

problema com a polícia. 

K- O que você chama de maloqueiro? 

L- É porque eles usavam droga na escola, porque eles ficavam... 

K- E você acha que nesta escola não tem maloqueiro? 

L- Não porque a escola expulsa, ela não expulsa, ela convida a se retirar, 

quem dá muito problema. Aí eles não poderiam porque os alunos 

dominavam a escola de lá.” (Lara, jovem aluna do 1° ano, período 

vespertino) 

 

Sobre as regras, a jovem aluna Lara comenta: 

 

K- Sobre as regras....Como você percebe as regras da escola? 

L- Ah...as regras da escola? A única que eu não gostei muito assim...de que 

não pode usar cinto de tachinha...porque as outras eu acho que está certa 

mesmo, senão eles perdem o controle da escola. Eu acho que a única que 

não tem nada a ver assim é essa, que eles falam que senão pode dar briga. 

K- Isso que eu ia perguntar, por que você acha que eles proibiram? 

L- É que se bater aquilo em alguém dói, né... mas... eles não brigam né, eu 

acho que aqui na escola ninguém briga com cinto mas é...tá dando muita 

confusão na rua por causa dos cintos, daí eles...a diretoria mandou parar de 

usar. 
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K- A gente estava falando sobre esses grupos. Você acha que entre os 

alunos aqui existe respeito, eles se respeitam? 

L- Aqui na escola? Aqui eu acho que sim...mas depende da pessoa também. 

É..por causa que...aqui na escola todo mundo conversa com todo mundo, 

não tem esse negócio de grupinho e grupinho... mas depende da pessoa acho 

que...porque tem pessoa aqui que é muito metido né, sabe. 

 

Pode-se dizer que a escola investigada possui um público diversificado, seja no que 

diz respeito às suas condições sócio-econômicas, seja em relação às suas trajetórias de 

escolarização, seja em relação aos seus estilos de vida e gostos. Estes, dentre outros aspectos, 

podem ou não interferir na maneira deles interagirem, se relacionarem com a escola e entre si, 

inclusive no uso que fazem dela. Com isso, são constantes as negociações estabelecidas com 

os inspetores, direção e entre os próprios alunos, negociações que contribuem para a 

construção de suas identidades. 

Ainda segundo Lahire (2006), 

 

De fato, quando a análise consegue pôr em evidência o fato de que 

numerosas práticas culturais individuais, e às vezes sua grande maioria, 

não estão ligados a gostos, mas as circunstâncias incitantes, a obrigações 

ou a imposições leves (por exemplo, escolares ou profissionais) de todo tipo, 

acaba-se por perguntar se os indivíduos em questão se definem mais por 

aquilo que eles julgam pertencer à esfera de seus gostos próprios, pessoais, 

ou pela infinidade de suas práticas efetivas. (p.27) 

 

As considerações acima nos incitam a pensar se de fato há algo particular nos 

indivíduos que não esteja em estreita interdependência com as relações estabelecidas com os 

demais. Em se tratando dos jovens alunos investigados, os seus discursos ilustram o quanto a 

percepção de cada um sobre o período que estão vivendo – a maioria denomina de 

adolescência – acaba por interferir no entendimento que fazem sobre as suas escolhas (de 

estilo, de gosto, de práticas educativas, etc).  

Ainda no âmbito das regras, importa salientar a exigência dos papéis os quais os 

jovens alunos são chamados a desempenhar. É sabido que no interior da escola as 

manifestações juvenis se expressam para além dos papéis exigidos, o que significa que não se 

trata de um ambiente totalmente ordenado e pronto, mas em constante construção. 
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O espaço e o tempo da escola estão sujeitos às múltiplas temporalidades, o que 

interfere nas manifestações juvenis em seu interior e, também, nos usos que os jovens fazem 

da escola. 

A noção de experiência social de Dubet (1994) nos possibilita capturar a 

multiplicidade das relações que os jovens alunos estabelecem com a escola onde estudam e, 

conseqüentemente, as suas expressões nos usos que fazem da mesma.  

Para Dubet (1994), 

 

A experiência social não é nem uma esponja nem um fluxo de sentimentos e 

de emoções, ela não é a expressão de um ser ou de um puro sujeito, pois que 

é socialmente construída. Na medida em que o que se conhece da 

experiência é aquilo que dela é dito pelos atores, este discurso vai colher as 

categorias sociais da experiência. (p.103) 

 

Como desdobramentos temos que para Dubet (1994) o papel social desempenhado 

pelos alunos não constitui a sua identidade, uma vez que eles percebem em suas experiências 

um distanciamento em relação ao tal papel de aluno, o que não significa que atenda 

completamente à sua subjetividade. Trata-se, segundo o autor, da não total socialização dos 

indivíduos, uma vez que na sua experiência social não há uma sujeição completa ao sistema 

social, nem uma adequação absoluta à sua subjetividade.  

Em cada classe há dois alunos escolhidos pelos demais (em concordância com o 

professor responsável) que assumem a monitoria. Percebi que esta é mais uma dentre outras 

estratégias utilizadas pela escola para acompanhar e controlar o desempenho em classe dos 

jovens alunos. 

Interessante notar como a monitoria mobiliza os jovens alunos nas responsabilidades 

que assumem, nos seus receios, nos seus medos, no modo como exercem esta autoridade. Nas 

várias vezes que estive ao lado da “guarita” dos inspetores, alunos chegaram perguntando se a 

aula poderia ser adiantada, pois um professor havia faltado. A primeira pergunta que eles 

fazem é se o aluno é monitor de classe. Percebe-se que não é qualquer aluno que tem o poder 

de decidir sobre uma alteração nas aulas, isto porque se subentende que o aluno monitor tenha 

consultado o resto da turma. 

Alguns relatos de jovens alunos monitores são importantes de serem considerados, 

pois mostra o universo que compreende tal papel. Conversei com um aluno que participava 

pela primeira vez da monitoria. Ele foi substituir um colega que faltara. Ele disse estar curioso 
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para participar. Conversamos após a reunião e ele comentou: É simples, é só falar mal dos 

alunos. Acrescentou que os monitores têm que apontar quem são os alunos que atrapalham as 

aulas, os bagunceiros. 

Uma outra aluna monitora relatou que foi ouvir o que os seus colegas de classe tinham 

a dizer antes de ir para a reunião. Ela contou que houve uma briga na sala porque alguns 

alunos reclamaram que todos os alunos ruins transferidos vão para aquela sala. Relatou ainda 

que, neste momento, os alunos transferidos não gostaram de ouvir isto e reclamaram. Segundo 

ela, os alunos bagunceiros fizeram reclamações dos professores que tentam contê-los e os 

alunos que não fazem bagunça reclamaram dos professores que vão na onda dos bagunceiros. 

(Caderno de campo, 09 de maio de 2006).  

Aluno monitor de classe do primeiro ano da tarde relatou como foi o processo em que 

fora escolhido. Segundo ele, foi eleito por conhecer os vários “moleques” de sua classe. Ele 

acredita que se eles tivessem que escolher novamente ele não seria o escolhido porque, 

segundo ele, “zoa” muito durante as aulas. Disse-me isso como se os próprios professores não 

fossem permitir (Caderno de campo, 28 de novembro de 2007). 

Uma aluna desta mesma classe comenta que os professores deveriam escolher o 

monitor da classe porque eles conhecem mais os alunos e sabem quem bagunça ou não. Para 

ela, o monitor tem que dar exemplos e disse que o de sua classe cabula aula e bagunça muito. 

(Caderno de campo, 17 de outubro de 2007). Percebe-se que nem sempre as estratégias 

utilizadas pela escola são capazes de evitar que situações como essas aconteçam: o destaque e 

evidência de um aluno que causa um efeito contrário ao desejado pela escola. 

O estudo de Nogueira (2006) aponta um aspecto interessante sobre o processo de 

conciliação feito pelos alunos no interior da escola de maneira a atender às exigências de 

aluno e às exigência de jovem.  

A falta de rigidez em relação às regras e a qualidade do ensino são um dos principais 

aspectos a serem destacados pelos jovens investigados, como características negativas das 

escolas públicas. Tal característica de controle excessivo dos alunos fica resguardada às 

escolas particulares. Costuma-se dizer que é onde se encontram os jovens que não precisam 

ser disciplinados, que se adaptam melhor às regras. Desta maneira, há uma valorização da 

escola particular em detrimento da escola pública, tanto em relação à qualidade do ensino 

oferecido, como também, em relação ao controle exercido sobre os seus alunos. Com isso, a 

escola pública em que estudam adquire certo “status” para os jovens alunos investigados. 

Pode-se dizer que tem sido buscando comparações com as escolas particulares que os 

jovens alunos aqui investigados caracterizam a escola estadual que estudam, principalmente 
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aqueles que ainda não tinham freqüentado o ensino público. Ao mesmo tempo, verifica-se nos 

seus relatos, contraditoriamente, uma crença nos seus sucessos escolares, independente da 

escola onde estudam, como sendo responsabilidade de cada um. 

Durante conversa com alguns alunos do “Anastácia”, eles disseram acreditar que há 

uma diferenciação por parte de seus professores no modo de dar aulas nas escolas particulares 

e nas escolas estaduais. Para eles, os professores são mais desinteressados na escola pública e 

exigem menos de seus alunos. Comparando o “Anastácia” com as escolas particulares, estes 

alunos acreditam que o ensino é mais fraco, pois quando se comparam com os seus colegas 

que estudam em tais escolas sentem que sabem menos (Caderno de campo, 07 de dezembro 

de 2005). 

Um aspecto que chamou a minha atenção na conversa com os alunos, assim como nas 

respostas a uma questão específica ( O que não gosto nesta escola) do questionário aplicado 

em 2006 foi o tratamento dado aos jovens alunos por alguns inspetores. Este aspecto foi, 

também, verificado na entrevista com Sabrina, professora de Educação Física. Pode-se dizer 

que trata-se de uma relação delicada esta estabelecida, por exemplo, entre os inspetores e os 

jovens alunos.  

 

K- E a parceria que eu vejo assim de vocês com os inspetores aqui no pátio? 

Como é o relacionamento entre vocês? 

S-Olha...eu gostava muito do jeito que eu trabalhava com o Apolo. Essa é a 

minha resposta para você. Gostava ....a dinâmica era boa, a gente...tinha 

alguns combinados. Mas eu acho que tinha a ver assim com afinidade 

pessoal, né. Eu conseguia só olhar para o Apolo do outro lado...o Apolo já 

sabia o que eu estava falando..ele já ia procurar resolver o que estava 

acontecendo. Então, eu acho que era mais assim por questões da afinidade. 

E eu acho assim...eu acho muito difícil você chegar numa instituição 

educacional sem educação no aluno. Então, essa é a minha grande queixa 

com relação aos inspetores da escola. Eu acho que esta questão educação é 

primordial...no tratamento...Eu acho que a posição não pode interferir no 

tratamento. Porque a gente aqui conversa com eles e....tem horas que: 

...claro...você tem que: “Você é aluno...eu sou professora...”. Não que você 

dê liberdade, mas eles confundem. Só que...eu acho que existem maneiras 

adequadas para se falar e eu não concordo com certas coisas. Outra coisa 

que eu não concordo é assim...eu acho que a regra é para todos, não é para 
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aquele que você se dá bem e aquele que você não se dá bem. E eu percebo 

muito isso aqui. (Sabrina, uma das professoras de Educação Física). 

 

Foi possível observar na discussão anteriormente feita sobre a rigidez nas regras da 

escola o quanto a grande maioria dos jovens alunos as valoriza. Na forma de tratamento entre 

alguns inspetores e os jovens alunos podem ser explicitados o modo como o cumprimento de 

tais regras é conseguido por parte de alguns inspetores.  

No que diz respeito às relações dos jovens com os inspetores, segue o trecho em que a 

aluna Débora fez os seguintes comentários no dia em que pediu a transferência para outra 

escola: 

 

K-E como é assim, sair do Anastácia? 

D- Na verdade...é o seguinte...eu não...eu gosto, mas ao mesmo tempo eu 

não gosto desta escola. A hierarquia daqui é incrível, é algo que te deixa 

muito chateada, que te deixa fulo da vida. È coisa assim...eu mando e você 

obedece, não quero ouvir a sua opinião, eu mando, você obedece. Coisa 

assim. E são pequenas coisas que tipo...aluno nota...que nem uma vez...um 

funcionário desses que fica monitorando aluno...aí eu cheguei atrasada, aí 

ele virou para mim e falou assim: Por que eu deveria deixar você entrar? 

Aí...eu automaticamente...se fosse qualquer outra pessoa eu responderia na 

lata né... “Ah, porque...sei lá porque eu quero estudar, porque...(a mãe dela 

que aguardava na parte de dentro da escola chamou-a) porque eu quero 

estudar, porque isso...porque aquilo...só que na hora eu parei e pensei, eu 

não sabia o que responder. Aí, ele virou para mim: “Ué, a resposta não é 

óbvia? Porque você quer estudar!” Aí, eu virei para ele e...eu virei e falei 

assim: “É... mas você poderia responder para mim: É, mas eu não quero 

deixar você entrar.” Aí, ele falou assim para mim: É, mas você não confia 

no meu profissionalismo?” Só que naquele momento eu não confiei no 

profissionalismo dele, porque eu achei que aquilo não importasse, porque 

muitos alunos falam assim...chegam atrasados aqui na escola...falam 

assim...a primeira pergunta: “O time dele perdeu ontem? O time dele 

ganhou hoje? Porque isso depende da boa vontade dele de te deixar entrar 

ou não, entendeu? Tudo depende da boa vontade dele, se ele tiver de bom 

humor deixa, se ele não tiver de bom humor, não deixa. Então....é bom ao 

mesmo tempo que é ruim...sei lá, eu to gostando de sair, mas eu tô saindo 

mais também porque eu não estou agüentando, está muito peso sob as 
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minhas costas, tá muita coisa. (Débora, jovem aluna do 3° ano, período 

matutino) 

 

Segundo o inspetor Soares e a vice-diretora, a escola tem muito cuidado com os seus 

alunos e exerce uma forma de controle que pode ser observada nas regras escolares, no que 

diz respeito ao uso do uniforme, aos horários de saída e de entrada na escola e também às 

regras de circulação no interior da escola. Pude observar o controle feito pelo inspetor no 

horário de entrada dos alunos quanto ao uso do uniforme (uma camiseta branca): são 

fiscalizados um a um na medida em que entram e entregam a carteirinha (Caderno de campo, 

19 de agosto de 2005). 

Ao longo do ano de 2007, presenciei também a presença do professor Elias no período 

de saída e de entrada dos jovens alunos da escola. Ele acompanha de perto os jovens alunos, 

questiona aqueles que não vão embora para casa e permanecem na calçada e aqueles que não 

entram na escola após o sinal bater. Pude perceber que os jovens alunos parecem não se 

incomodar com a abordagem deste profissional, principalmente, por causa da forma como 

este vice-diretor aborda os jovens alunos, por meio do diálogo e do afeto.  

 

4.3 – Diferentes pontos de vista: a relação dos jovens alunos investigados com a 

escola de ensino médio  

 

Em conversa com o inspetor Soares, segue o trecho sobre o seu ponto de vista em 

relação ao que os jovens pensam sobre a escola: 

 
K- Por que você acha que eles fazem isto justamente no horário da aula? 

S-Mas para eles...é...eles não gostam de escola, quem gosta de escola? 

Poucos gostam de escola. 

K- E você acha porque que eles não gostam de escola? 

S- Rebeldia né, não sei, é o que eu falo pra eles. Já pensou se a gente 

pudesse andar sempre com o Q.I bem avançado, mas de qualquer jeito você 

tem que ter uma documentação que prove que você estudou, não adianta 

você ser inteligente só por ser inteligente, que nem né...para você ter um 

curso superior por mais...garotos aí de dezoito anos...para dizer que ele é 

inteligente ele tem que ter um documento né. (Caderno de campo, 26 de 

agosto de 2005). 
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O inspetor Apolo atribui a falta de interesse dos educandos pela escola, no que diz 

respeito aos estudos, ao que tem sido exigido e demandado aos jovens alunos. Para ele, os 

alunos não querem fazer esforço para obter o que almejam. É interessante perceber que para 

comentar sobre os jovens, ele se remete à sua própria vivência como aluno e se utiliza disto 

como um saber para lidar com os mesmos. 

 

K- E o que você atribui assim essa falta de interesse? 

A- Eu coloco essa parte porque...antigamente você tinha que ser obrigado a 

estudar.... se você tirasse vermelho você não passava de ano. No final das 

contas, qual seria a sua profissão? Ou seria gari, ou seria...não estou 

desmerecendo a profissão de ser gari porque eu já fui gari, entendeu? É 

aquela coisa...você não estudou, você vai ser gari, se não for gari você vai 

para a roça, bater enxada, vai trabalhar o dia inteiro, sol a sol, ou vai ser 

maloqueiro, vai ser...carregar papelão na rua, entendeu? Eu coloco esse 

ponto porque o desinteresse do aluno vem daí, porque a escola não é mais 

rígida, você entrou na sala de aula aqui...você entrou.. Bateu o sinal para 

entrar, você entrou, o inspetor de aluno colocou para dentro de aula você 

tem que sentar e prestar a atenção no que o professor está passando ali. 

Não...os alunos entram dentro da sala...ah..é celular...é conversa para cá...é 

conversa para lá...e não querem nem saber do professor...aí se o professor 

dá uma nota vermelha, se acham no direito de reclamar...acham que têm o 

direito de ir na secretaria, acham no direito de fazer muita coisa para não 

ter a nota vermelha. Esse negócio de..ah... meio ponto....eu já fiquei...repeti 

de ano por causa de meio ponto, tirar quatro e meio...tava precisando de 

cinco, eu repeti por causa...fui para conselho...conselho falou: “não...não é 

um bom aluno na parte disciplinar que tem que ser na escola, não vamos 

dar esse meio ponto”, entendeu? Eu repeti muitos anos por causa disso. 

Então... hoje em dia não, hoje em dia o aluno pode fazer o que for, se ele 

não faltar, chegar no final do ano ele passa?! Que interesse o aluno vai ter 

para estudar? Hoje em dia, como minha mãe fala...estudar internet tá aí... 

os alunos de hoje em dia, o ser humano de hoje em dia é mais 

inteligente...para mim...eu coloco assim...é mais inteligente quando convém 

pouquíssimo a ele, quando ele tem que sentar na frente do computador, não 

tem que levantar o corpo do lugar, é só bater os “dedo e já sai as resposta”, 

facinho...mastigada...é só ele pegar e passar para frente. Na minha época 

não, você tinha que ir na biblioteca, você tinha que pagar, você tinha que 
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falar: “Oh, eu não posso, eu tô trabalhando, toma aqui o meu dinheiro da 

condução, vai lá, faz o trabalho para mim.” Tá pagado para uma pessoa 

fazer, a pessoa ainda tinha que vim, porque o professor chegava e “Ah, seu 

trabalho...e agora me comenta o seu trabalho que você fez”. Então, quer 

dizer...a pessoa tinha que fazer o trabalho e ainda tinha que pegar para ler 

para saber o que estava sendo feito. Hoje em dia não...hoje em dia o aluno 

faz o que quer dentro da sala de aula, como já vi... professor dando 

aula...entrei aqui na sala... o aluno jogando joguinho de celular, meia 

dúzia...quatro, cinco alunos jogando baralho dentro da sala de aula...e o 

professor dando aula. Que aula tava tendo ali? Se tinha ...acho que dez 

alunos prestando atenção era muito. Então, quer dizer, interesse para quê? 

Aí você vai e pega o jogo, você pega o celular, você leva para lá, o pai e 

mãe vem aqui achando que eu fiz errado, eu não podia ter pegado o celular 

do filho dela. (Apolo, um dos inspetores de aluno) 

 

 

Sob o ponto de vista de Sabrina, professora de educação física, é possível captarmos 

os sentidos atribuídos pelos jovens alunos do “Anastácia” ao ensino médio, mais 

especificamente, aos conteúdos escolares. Claro que se trata, acima de tudo, da percepção 

desta professora. 

 

S- Eu percebi aqui...mais aqui do que no da quinta a oitava. Porque da 

quinta a oitava...eu acho que ainda tem uma coisa assim de formação...de 

coisas mais gerais, de coisas importantes para o dia a dia, né, a questão da 

matemática lógica, de poder fazer uma compra, saber o que é juros, de 

saber o quanto aquilo está sendo parcelado mas saber que aquilo onera 

futuramente...quanto é o valor...uma parcela de dez reais não é nada mas no 

final...um ano de dez reais é muito dinheiro, é cento e vinte...essas coisas eu 

acho importante, coisas de biologia ligadas à prevenção de saúde, de 

português ...de você saber se colocar, saber usar um verbo adequado. Mas 

no ensino médio, eu acho que tudo isso se perde e eles têm esta queixa, eles 

descem aqui e falam: “Para quê que eu vou usar equação com X? O que eu 

vou fazer com essa equação de química? Pra quê que me interessa saber o 

feudalismo?” Eles têm essa pergunta freqüente. Agora se você vai falar 

para eles: “Olha, tudo isso é importante para você prestar um vestibular...” 

“Professora, eu não vou fazer faculdade, eu preciso trabalhar”. Entendeu? 
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Então é essa distância que causa o desinteresse. (Sabrina, uma das 

professoras de Educação Física). 

 

S- Mas não sei se você já pensou nisso, eles saem do terceiro colegial quase 

do mesmo jeito da oitava série, a única coisa é que ele cresceu, ele 

amadureceu, ele desenvolveu a relação social, então a escola...tem hora que 

eu percebo...é um grande clube..né... (Sabrina, uma das professoras de 

Educação Física). 

 

S- A parte de intelectualização é mínima...Agora o que a gente lida aqui, 

com questões sociais, questões de relacionamentos, de descobrimento da 

maturidade, da feminilidade, da masculinidade, da dúvida da opção sexual 

deles, muitos...Do despertar para o atrevimento, para o risco...Então a 

escola...ela virou este tipo de ....de agrupamento. Aí você consegue lidar 

com as diferenças, eles aprendem a lidar um pouco com as diferenças, mas 

a parte de intelectualização....eu não percebo. Eu não percebo nem eles 

falando melhor, de um ano para outro, não percebo. Não percebo eles com 

conhecimento adquirido, não percebo. Parece que as coisas...só passou o 

tempo só...mais nada. É uma pena. (Sabrina, uma das professoras de 

Educação Física). 

 

O trecho a seguir da entrevista com Suzana, uma das cantineiras da escola, mostra, sob 

o ponto de vista dela, a relação do jovem com o estudo. 

 

S- Às vezes eu vejo eles falarem assim: “Oh tia...a gente não deveria estudar 

né...” “Todo mundo deveria estudar, vai ficar analfabeto pra quê? Para 

depois ir assinar com o dedo lá, aí não pode votar, não sabe para quem 

votar, aí põe qualquer tranqueira assim...que já tem tranqueira né, aí você 

põe as piores tranqueiras lá dentro, e aí? Como é que vai fazer?” “É mesmo 

né tia? “ “ É meu filho, vocês têm que pensar...têm que estudar...para 

escolher...tá certo que a gente escolhe, escolhe e o pior a gente põe 

né....vamo ver....ter o ruim e o pior...vai os dois....não tem outro melhor...” 

“É tia, é mesmo...tem que estudar né...” “ É meu filho, infelizmente tem que 

queimar os miolos, se você não queimar os miolos você não é nada nesta 

vida, sem estudar”. Eu falei assim: “Pensa bem....se até para ser 

lixeiro...não é nem lixeiro...é gari...tem que ter o ensino fundamental, eu 



 129 

falei assim...me explica...o que tem pegar numa vassoura para varrer rua, 

tem algum segredo? Não tem! Mas tem que ter o ensino fundamental porque 

se não tiver você não vai ganhar bem. Eles ficam olhando. “É verdade tia”. 

Eu falei: “Então, se você não quiser ser um gari, você tem que estudar 

muito.” 

K- Por que você acha que eles estão desinteressados assim pela escola? 

S- Olha...para falar a verdade eu não sei. 

K- Nesse tempo aí que você está na escola, eles sempre estiveram 

desinteressados, aumentou ou não..? 

S- Sempre...sempre...e agora aumentou mais ainda...Às vezes a gente 

pergunta para eles: “Escuta, vocês estão terminando, o que vocês vão 

fazer?” “Ai tia, eu não sei.” Aí falei: “Menino, você estudou três anos para 

quê... não sabe o que vai fazer? “Não sei tia, meu pai quer que eu faça isso 

mas eu não gosto de fazer isso. Aí se eu fizer vou fazer a vontade do meu 

pai” Aí eu falo: “Mas vocês tem que escolher alguma coisa”. “Eu não sei 

tia, eu não sei o que eu vou fazer tia, que faculdade que eu vou fazer, que 

cursinho que eu vou fazer”. Eles querem tudo. Eu falo: “Gente...como vocês 

são indecisos”. É igual quando vai pegar salgado. “Qual salgado que 

tem?” “Tem risoli, bauru, risoli de queijo, presunto e queijo, fogasa de 

queijo, presunto e queijo, calabresa, frango e coxinha”. “Ah tia...não sei”. 

Eu falo: “Pelo amor de Deus”. Eu falo: “Eu não acredito”. 

K- Ele já esqueceu até o primeiro porque são tantos... 

S- É....aí a outra do lado..fala assim: “Mas o quê que tem mesmo?” E é 

assim, é o dia inteirinho...o dia inteiro. (Suzana, uma das cantineiras). 

 

Segundo Amarilis, a professora de História, o jovem mudou assim como o mundo em 

que ele vive, o que para ela, interfere na relação que o jovem estabelece com a escola.  

Sobre os jovens que lá se encontram: 

 

K- Que legal...E como você começou a sua trajetória... de pensar que é 

importante este tipo de coisa na escola, além daquela aula, do estilo de 

aula... 

A- É porque....a gente nota né, que mudou, o jovem mudou, ele não 

consegue ficar preso seis horas dentro de uma sala de aula sentado nesta 

carteira, você tem que mostrar o mundo. Ele já fico preso né, na 

internet...Hoje, o mundo tá tão perigoso que a gente fala que é o jovem 
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canguru, na nossa época você fazia dezesseis anos você queria sair de casa. 

Hoje o cara tá com vinte e três anos...ele tá dentro de casa, que é o jovem 

canguru. Então, ele já está tão preso, que ele vem se divertir na escola, né? 

“Onde que é o meu divertimento?” O ponto de encontro dele é na escola. 

Então professor fica doido, “ele vem aqui brincar, caramba! Não dá, né!” 

Então, o que você tem que fazer. Você tem que mudar isso, então vamos 

mudar. Então, se ele vem aqui, vamos ensinar de um jeito diferente que ele 

pensa que ele está brincando, mas ele está aprendendo. Então, tem que fazer 

ele pensar que ele está brincando, mas ele tem que estar aprendendo, 

porque ele vem pra cá para se distrair, porque ele fica preso na casa dele 

final de semana porque pai acha perigoso, ele pode ficar só na internet 

trancado porque é perigoso, passear no shopping, né..ele não sai mais de 

casa como a gente brincava na rua, saía, é mais perigoso hoje. Então, o 

ponto de encontro dele fazer...é na escola. Sem maldade...ele vem para bater 

papo, pra jogar bola...Então, a gente tem que chamar a atenção de um jeito, 

então a gente faz assim, vão pegar firme agora e aqueles que tem boa 

pontuação vão poder sair e a gente vai pegando a atenção...e olha, deu 

certo. (Amarílis, professora de História). 

 

No discurso desta professora, a indisciplina aparece como uma das características, 

dentre outras, dos jovens alunos que hoje se apresentam a nós, independente da escola em que 

estudam. O trecho a seguir mostra como a professora lida com tais situações e como orienta as 

suas ações. 

 

K- O que é indisciplina aqui no Anastácia? O que vocês consideram como 

indisciplina? 

A- Ah...indisciplina é....a sala que os alunos não estão nem aí, né...não 

sei....indisciplina né, os alunos são indisciplinados mesmo, hoje em dia eles 

são...Desrespeitam...: “Oh Amarilis...peraí...oh...” Eu tô explicando a 

matéria. “Peraí, eu já vou....” Não tão nem aí com você. 

K- Como você lida com isso? 

A- Eu falo: “Peraí o cacete! Cala a boca agora!” (risos) Eu posso... eu falo 

assim com eles, de igual para igual. “Peraí o cacete! Cala a boca agora!”. 

K- Mas você acha que é assim com os demais professores? 

A- Ah, não! Já vai para a direção, já tem um clima desagradável. Comigo 

não, a gente resolve aqui dentro da sala. 
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K- Então, você permite isso, né? 

A- É...tem que ser...tem que ser....se não, não dá, hoje eles não 

respeitam...”Oh Amarilis, Amarilis...” Eles não tão nem aí....não é 

“professor, professor...” é “oh, Amarilis, Amarilis...” “Oh, loira.”, vê só... 

“Oh gostosa”....não dá mais, não dá, a casa caiu já filha...tem que relaxar 

e...o importante é atingir o objetivo, passar o conhecimento. Eu falo para os 

professores: O cara morreu, o padre lá que dava missa na cidade morreu 

né...e o motorista alcoólatra, lá da cidade, que bebia muito morreu. Chegou 

lá no céu, o padre: Olha, uma festa para me receber! Receberam o 

motorista com a festa. O padre ficou louco da vida, “esse cara bêbado”. Aí 

lá...ficaram revoltado, não fizeram festa para ele, fizeram para o motorista. 

Aí chamaram lá...o padre falou: “Eu não acredito, esse motorista...eu 

dediquei a vida inteira para Deus, eu rezei a vida... vocês recebem ele com 

festa e eu não! Eles falaram: “Pois é, aqui no céu nós fizemos uma 

reavaliação dos nossos conceitos, qual o seu o objetivo na terra? Fazer as 

pessoas rezarem. Enquanto o senhor rezava a missa, as pessoas dormiam, 

enquanto ele dirigia bêbado todo mundo rezava. Quem atingiu o objetivo? 

Ele. 

Então...tem que atingir o objetivo, passar conhecimento, então eu...é a meta. 

(Amarílis, professora de História) 

 

O trecho acima evidencia também, do ponto de vista da professora entrevistada, como 

os jovens da escola investigada se relacionam com os seus professores, as situações 

enfrentadas em sala de aula. Isto nos sugere mudanças nas relações dos jovens com a figura 

do professor, estendendo-se para a escola, para a sua função educativa. Nesta nova maneira de 

agir dos jovens alunos, estão expressos os seus valores, as suas crenças e expectativas. 

Percebe-se que não há apenas um comportamento diferenciado por parte dos jovens como 

também, há uma contrapartida no comportamento dos professores enquanto soluções 

encontradas.  

Segue abaixo a percepção do inspetor Apolo sobre as regras, a disciplina no 

“Anastácia” e a percepção dele sobre o modo dos alunos se comportarem perante isto. 

 

K- Como você entende assim...a direção de uma escola, no caso do 

Anastácia? 

A- É o que eu falo, o Anastácia é uma escola que...para o Estado 

mesmo...acho que é uma das poucas que eu conheço que tem uma disciplina 



 132 

rígida, que leva o negócio rígido, mas um pouco maleável de uns anos para 

cá... a coisa ficou mais maleável, entrou muita coisa que tá deixando a 

disciplina...aquele negócio...o dever da escola fica maleável ao que o aluno 

quer, não ao que tem que ser feito num local de disciplina, de ensino, 

entendeu? 

K- Me dê um exemplo. 

A- Vamos colocar assim...o aluno vem para cá como se ele achasse...vamos 

colocar assim...quando entrou o estatuto da criança...vamos para o ponto do 

estatuto da criança...depois que o estatuto da criança e do adolescente 

entrou na parte familiar, entrou na minha porta para dentro...aí é que é 

onde eu falo...os pais perderam a autoridade com os filhos foi aí, “ah, você 

não pode bater porque....” Tem criança de cinco, oito, dez anos que já sabe 

desta coisa. “Ah, se você me der um tapa eu vou ligar para o juizado de 

menores...você vai ser preso” . Eu falo...o filho já ameaça o pai neste ponto, 

é a mesma coisa aqui na escola. Então...ele chega, ele sabe que tem a 

secretaria de ensino, que ele tem outros meios...ele só tem o direito dele...ele 

vai atrás dos direitos dele nesta hora. Quando ele apronta, ele não vai 

procurar os deveres dele, do que ele fez, ele só vai atrás dos direitos dele, 

que ele pode aprontar... ele pode fazer as coisas..Aí o pai vai na secretaria, 

fala alguma coisa... faz um acordo, vem a secretaria aqui, chama a atenção 

da direção, dá uma advertência para esse...dá uma advertência para 

aquele...aí a pessoa na próxima...ela já tem que ser maleável, saber 

....sabe...ter aquele jogo de cintura, aí quer dizer....a disciplina que ele teria 

que dar, ele acaba não dando porque .... com medo ou...vamos dizer... com 

medo de dar aquela repreensão no aluno firme e forte e decisiva... com 

medo de chegar e levar advertência, ser mandado embora...vai perder o 

emprego... que está difícil...perder o emprego... aí...o que o inspetor de 

aluno faz? Ele é maleável, a direção é maleável, todo mundo vai dando 

aquela coisa...Há uns anos atrás... ninguém....os alunos não faziam o que 

fazem hoje em dia, como de catar aluno namorando dentro de sala de aula, 

catar aluna praticamente quase semi-nua dentro da escola...então quer 

dizer...antigamente não tinha isto. Os pais chegavam em dia de reunião.. 

“Ah, meu filho tirava nota vermelha..”. Saía dali...da porta da sala de 

aula...já saía dali tomando uns tapas, uns cascudos. E você achava que o 

pessoal reclamava? Quanto pessoal criminal que tinha naquela época, para 

o que tem hoje? É essa parte...deu uma....ser humano você dá muita 

liberdade, dá muita folga...o ser humano acaba abusando. Eu coloco 
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assim...por ser ser humano mesmo....de vez em quando eu me acho: “Ah...eu 

tô folgado...eu posso aprontar, eu podia fazer...” Como aluno, antigamente, 

eu aprontava porque eu tenho direito, eu vou fazer...porque qualquer coisa.. 

eu vou..sabe...eu sempre arrumava um motivo...uma coisa para me escapar 

da minha arte. Só que o meu padrasto, a minha mãe, nunca deram esse boi 

para mim, entendeu? Então eu acho que...tipo assim....tem que...o estatuto 

teria que parar, o pessoal teria que parar para pensar no estatuto...está 

afetando a vida familiar, não só a vida familiar mas a escola, que é aquela 

coisa...o aluno vem para estudar, ele não vem para brigar, não vem para 

ficar namorando, não vem para ficar se agarrando em corredor, não vem 

para ficar subindo em cima da mesa, não vem para ficar quebrando vidro, 

ele vem para estudar. Aqui não, os alunos estão vindo hoje em dia...para 

...como se fosse para o shopping, para se divertir, para brincar. E aí nesse 

ponto eu coloco, a escola perdeu muito de sua autoridade... que tinha, para 

que tem agora. Os alunos é que mandam...aluno é que manda...não é 

professor dentro da sala de aula nem direção, o aluno é que praticamente 

manda. (Apolo, um dos inspetores de aluno). 

 

A pergunta que nos fazemos não é apenas sobre as negociações que permeiam estas 

relações, mas sim, que tipo de educação se oferece e que tipo de sujeito se delineia neste 

contexto educacional expresso nos usos que os jovens alunos têm feito da escola pública e 

diante aquilo que é ofertado a eles. 

 

Temos o discurso de Andréa, aluna do 3° ano da escola investigada: 

 

Acho que quando você quer aprender pode estar numa escola particular ou 

numa escola estadual, municipal...mas o que eu vejo a dificuldade dos 

adolescentes assim...é porque...o mundo hoje em dia ele está muito....tá 

muito complexo, entendeu?Tipo... muita tecnologia, celular, internet, 

então...hoje em dia os adolescentes estão mais acostumados com atividades 

que você tá se movimentando, que você está interagindo, que você tá sempre 

ali, dentro daquilo que você está fazendo, e os professores...não sei se escola 

particular acontece isto mas... os professores de escola pública, eles se 

mantêm no mesmo ritmo que há trinta anos atrás, que há quarenta anos 

atrás, entendeu? Tipo...passa lição na lousa, explica e passa prova, passa 

lição na lousa, explica e passa prova, entendeu? Eu não digo que eles 
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tenham que mudar por causa dos alunos, só que o mundo tá mudando, eles 

deviam mudar também. Porque muito do desinteresse do aluno para com o 

que está sendo dado, lição, prova, trabalho, é isso, entendeu porque...a 

gente está anos luz do professor, a gente quer interagir, a gente quer 

aprender, mas a gente quer aprender interagindo entendeu, quer... 

participar, quer explorar...e o professor não...ele quer passar... texto na 

lousa, quer explicar e quer passar prova. O cara de hoje de dezessete e de 

dezoito anos ele não tem paciência para ficar assentando copiando ou para 

ficar sentado escutando e depois colocar tudo numa prova, porque o mundo 

dele...ele é muito ativo, isso que prejudica muitos alunos em nota....Eu não 

estou dizendo que o professor é ruim, eu tô dizendo que a situação é ruim, 

entendeu? (Andréa, jovem aluna do 3° ano, período matutino) 

 

Na fala da jovem aluna estão presentes as características que, sob o ponto de vista 

dela, configuram o mundo em que vive. Ela mostra em que medida as mudanças interferem na 

relação pedagógica entre professor e aluno. 

Tendo em vista que o “Anastácia” é uma escola pública de ensino médio, como 

apresentado anteriormente, são inúmeras as pressões feitas a este nível de ensino quanto à 

função social a ser assumida ou, em outras palavras, ao encaminhamento dos jovens alunos. 

São demandas e exigências feitas pelos grandes organismos internacionais de financiamento 

da educação que, de certa forma, têm direcionado as atuais políticas voltadas para o ensino 

médio público. 

Em entrevista com o jovem aluno Antônio, quando conversávamos sobre o papel da 

escola, ele relata: 

 

K- Queria saber o que você acha que...Qual seria o papel da escola para 

você? O que é da responsabilidade da escola? 

A- Ah como já me disseram uma coisa, tipo...a nossa educação vem do berço 

né, vem de casa, ou seja, cada lugar onde a gente freqüenta tem a sua 

educação tal, o jeito que você tem que se portar...eu acho que assim, a 

escola...ela vai influenciar na nossa educação profissional...na..de 

convivência assim com os outros entendeu? É isso. (Antônio, jovem aluno do 

1° ano, período vespertino). 
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A professora de História Amarílis menciona o projeto “Anastácia na Mídia” como 

sendo uma das alternativas para tornar a escola mais atrativa. O trecho a seguir elucida como 

é feita a escolha dos alunos que participam desta atividade.  

 

K- Ah, então tem um critério para participar. 

A-Tem, lógico que tem...e aqueles que chegaram com o dinheiro...do dia do 

R$1500,00, nossa foi a maior alvoroceira, um alvoroço, né. O pessoal ficou 

doido, nossa, o que choveu de trabalho bonito, de comportamento pra poder 

ir no outro dia gravar e ganhar R$1500,00, é uma troca, né, nessa vida tudo 

é uma troca. Aí, é interesse deles, “Poxa, o fulano foi, ela escolheu ele 

porque ele se comportou, então eu também vou me comportar, é legal, eu 

vou. (Amarílis, professora de História) 

 

Este trecho mostra como a troca tem permeado o processo educativo nesta escola ou 

ao menos a busca pelo bom desempenho escolar dos jovens alunos.  

 
4.4 - Os jovens alunos e as assimetrias nas relações com os adultos 

 

Pode-se dizer que há uma negociação constante que troca significados e sentidos de 

quase tudo, entre os diferentes atores sociais presentes tanto dentro como fora do contexto 

escolar. Conforme explicitado nas Seções anteriores da Parte IV, tais negociações fazem 

circular símbolos sobre a escola investigada. 

Faz-se necessário apontar as dificuldades encontradas para tornar simétricas as relações 

de poder presentes entre as diferentes culturas que convivem no ambiente escolar, 

principalmente entre as exigências escolares e as culturas juvenis. A fala da jovem aluna 

Lorena é exemplar de relações de poder historicamente estabelecidas, por exemplo: entre aluno 

e professor, entre pais e filhos. A partir de uma situação de sala de aula em que uma professora 

discute com uma aluna, Lorena diz à colega que não adianta dizer nada, pois costuma ser 

assim sempre. Ela pergunta à colega se ela já teve razão alguma vez quando em discussão com 

sua mãe e diz que é o mesmo entre aluno e professor. Lorena acrescenta ainda que se fosse 

uma discussão entre o professor e a Direção da escola, com certeza a Direção estaria com a 

razão. Desta maneira, pode-se perceber o quanto determinadas situações vividas no interior da 

escola se projetam como configuradas no que diz respeito aos significados compartilhados. 

A situação demonstrada acima foi relatada a mim pela jovem aluna Lorena quando esta 

acabara de sair para o intervalo, após o acontecido na aula de uma professora. Ela parecia 
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ainda bastante nervosa ao relatar isto e voltou comigo até a sala de aula para continuar a 

discussão com a colega sobre o assunto (Caderno de Campo, ano de 2006). Comentaram que a 

professora passava por problemas pessoais e que não deveria por isto descontar nos alunos. 

Uma outra aluna sugeriu que fossem até a direção, foi quando Lorena deu a sua opinião sobre 

a hierarquia existente nas relações. Conheci Lorena no pátio da escola, conversamos diversas 

vezes sobre vários assuntos, ela parecia gostar de contar sobre a sua experiência na escola. A 

partir de outros relatos de Lorena, a respeito de sua experiência escolar, pude perceber que ela 

participa ativamente das negociações que ocorrem neste ambiente. 

A escola é um espaço dinâmico e a todo o momento novos significados podem ser 

construídos e negociados entre os jovens alunos e entre estes e os demais atores da escola. As 

circunstâncias e situações vividas em conjunto no interior da escola podem permitir novas 

configurações de suas identidades e o surgimento de diversas manifestações juvenis.  

A escola, na tentativa de atender às expectativas da sociedade, ao mesmo tempo em que 

se mostra resistente às novas manifestações juvenis, não tem se esquivado desta realidade em 

permanente mutação.  

Cruz (2001) aponta a possibilidade de a cultura escolar interagir com a cultura juvenil 

e sugere a inserção da metodologia de projetos no currículo escolar. Ainda para a autora, esta 

metodologia tem aspectos positivos, tais como: o trabalho acontecer de maneira coletiva, 

possibilitando a prática de valores, proporcionando a auto-avaliação e avaliação diferenciada, 

professores e alunos tendo participação ativa neste processo. 

A escola enquanto instituição responde às diferentes manifestações juvenis por meio 

dos significados atribuídos a estas manifestações e veicula um discurso que é constitutivo das 

identidades assumidas pelos jovens. O lugar e a posição que os jovens alunos ocupam no 

interior da escola refletem o lugar que a escola os percebe. 

Segue o trecho da entrevista realizada em 2007 com Tereza, diretora da escola, quando 

conversávamos sobre as atividades relativas ao projeto “Anastácia na Mídia”: 

 
R- É...na verdade...Os professores reclamam da gente tirar o aluno para 

este tipo de coisa. Não tem nada de educativo, né? São os programas que 

ligam aqui, que querem ver o auditório cheio, então eles querem que a 

escola vá lá, essa é que a verdade. Mas eu deixava eles irem porque eles 

estão numa fase que tudo é gostoso de fazer, ir a um auditório, ver um 

artista, não é? Então, essas coisas é que marcam, eu falei para os 

professores: “Gente, o aluno na verdade, ele tem que vir para a escola e ser 

feliz. Mesmo que a gente tenha alguma atividade extra classe, que não vai 
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tanto de encontro com os conteúdos programados, saia fora um pouquinho, 

essas coisas marcam, são mais divertidas e os alunos se tornam mais felizes 

do que ficar dentro de sala de aula ouvindo coisas que você fica pensando 

assim: “Meu Deus, quando eu vou usar isto na minha vida?” 

K - Seria uma forma de tornar a escola mais atrativa assim? 

R - Gostoso né. Escola tem que ser um espaço, um lugar onde o aluno venha 

e fique feliz, né? 

K - É. (Tereza, diretora da escola) 

 

Foi possível perceber a demarcação de função de cada espaço (escola e programa de 

auditório), os significados que circulam sobre eles e o manejo realizado, por exemplo, pela 

diretora, para conciliar os interesses e motivações dos jovens. 

Os alunos confrontam-se na realidade escolar com as demandas da instituição. 

Segundo o Gimeno Sacristán (2005), 

 

Essas práticas não são arbitrárias, mas repetem um padrão estável com 

ligeiras variações, estruturando os espaços e os tempos nos quais 

transcorre, preenchendo o que fazer, orientando o que pensar, onde e 

quando se trabalha (estuda), como e em que se pode ser mais livre, onde se 

pode estar sentado como se quiser, fazer amigos, onde poder falar de 

algumas coisas e de outras não, em quais aspectos se pode ser autônomo e 

em quais não, etc. (p.152) 

 

Para o autor, o poder que a escola encarna é delegado pela família e pelo Estado, e ela 

cumpre esta missão de controle por meio de seu funcionamento, dos regulamentos e códigos. 

O mesmo autor (1999) ainda discute de quem é a legitimidade de decidir sobre o 

projeto de educação, se é da família, do Estado, da própria escola, enfim, o autor discute os 

poderes instáveis que constituem as relações estabelecidas entre eles. Nas últimas décadas as 

reformas na educação têm feito uma tentativa no sentido de trazer um equilíbrio nas 

competências atribuídas às famílias e à escola no que diz respeito à função educativa. 

Para o autor, torna-se necessário compreender, primeiramente, como se deu o processo 

de atribuição de funções à escola. Segundo ele, as transformações no mundo do trabalho e a 

urbanização trazida pela industrialização levaram a uma redução do espaço social da família e, 

conseqüentemente, reduziu também o seu controle sobre os seus membros. Desta maneira, a 

escola acabou assumindo e desenvolvendo funções que eram, anteriormente, próprias das 
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famílias. Trata-se, para o autor, de um processo de modificação social e dos costumes que 

conduziu a escola a um espaço de socialização para funções antes desempenhadas pela família. 

Conforme Gimeno Sacristán (1999), 

 

A escola transformou-se em família e esta transformou-se em escola. Não há 

uma separação nítida de funções para um ou outro âmbito. Os professores 

transformam-se um pouco em pais e estes um pouco em professores. Nesta 

situação, está definindo-se um tipo de profissionalismo docente 

“paternalizado” e um paternalismo “escolarizado”, em que territórios 

limítrofes são mais móveis, e as percepções, confusas. Tais mudanças são 

aceitas, assumidas, defendidas ou atacadas de forma e medida muito 

desigual por diferentes tipos de pais e professores. Não são tendências 

claras, pois a heterogeneidade cultural dos pais e o profissionalismo dos 

docentes percebem-nas de formas diferentes. (p.223) 

 

Barroso (1996) discute, a partir da realidade de países anglo-saxônicos, a autonomia 

da escola e apresenta os conceitos de autonomia decretada e autonomia construída. Para o 

autor, esta reflexão se mostra necessária uma vez que a questão da autonomia é parte também 

de reformas administrativas e organizacionais de escolas de outros países com realidades 

econômicas e políticas específicas. Não há assim, uma transposição direta da autonomia 

decretada, entendida por school based management nos países anglo-saxões, para os demais 

países. Daí a discussão sobre a autonomia construída, aquela adequada à realidade política e 

administrativa de cada escola. 

O autor aponta que já nos fins da década de 1980 o papel do Estado sofre alterações 

em vários países, no que diz respeito à sua participação política e administrativa na educação, 

havendo uma centralização de funções e poderes para o nível local e não mais regional e 

nacional o que, de certa maneira, reforça a autonomia das escolas. Porém, nos países anglo-

saxônicos, a autonomia decretada se fundamentou num registro científico-pedagógico e num 

registro político-gestionário. Estes registros buscaram se legitimar, respectivamente, a partir 

dos resultados obtidos sobre a investigação de “escolas eficazes” e a partir das “leis do 

mercado” e “técnicas de gestão empresarial”. 

Acreditamos que esta discussão do autor ilumina a nossa discussão sobre o fato da 

escola investigada por nós desempenhar novas funções e se colocar aberta a novos usos. Isto 

significa que a autonomia por ela desempenhada é fruto das relações políticas e 
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administrativas estabelecidas com os demais órgãos do poder, como por exemplo, a delegacia 

de ensino – região centro. Barroso (1996) assinala também, que anterior à autonomia da 

escola há a autonomia dos indivíduos, apesar da autonomia dos indivíduos não 

necessariamente reforçar a autonomia da organização. Para ele, para além da “autonomia 

decretada” há a autonomia construída, que se refere às ações concretas conjuntas dos atores 

sociais, a partir da realidade política e administrativa da escola. 

Acreditamos que o projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

“Entre a cervejinha e o alcoolismo” desenvolvido no interior do “Anastácia” seja uma 

demonstração de autonomia relativa construída pela mesma, uma vez que foi pedida uma 

sugestão/autorização da Delegacia de Ensino e aceito pela referida escola. 

Conforme as palavras de Barroso (1996), 

 

A autonomia da escola não é a autonomia dos professores, ou a autonomia 

dos pais, ou a autonomia dos gestores. A autonomia, neste caso, é o 

resultado do equilíbrio de forças, numa determinada escola, entre diferentes 

detentores de influência (externa e interna), dos quais se destacam: o 

governo e os seus representantes, os professores, os alunos, os pais e outros 

membros da sociedade local. (p.186) 

 

Como dito anteriormente, dentre os “poderes instáveis” que delegam poder à escola 

está a família e, por isso, torna-se importante a discussão a seguir, sobre as relações dos 

jovens com os seus familiares. Pesquisas que se dedicam ao comportamento escolar dos 

jovens alunos têm a família como fator importante, porém faz-se necessário considerar que 

não há uma homogeneidade no modo de composição das famílias nas estratégias educativa 

adotadas, nem mesmo nas demais práticas familiares (Zago, 2003). Isto significa dizer que 

mesmo se tratando de jovens de camadas populares, as suas famílias são diferentes entre si e 

apresentam semelhanças que são construídas conjuntamente nas relações de proximidade e 

convivência, além de compartilharem condições sociais de vida semelhantes. 

Mesmo considerando-se as diferentes instâncias de socialização e as interações sociais 

estabelecidas pelos jovens alunos, segundo Zago (2003), o estudo das relações da família com 

a escola permite a compreensão das práticas de escolarização e do valor social atribuído à 

educação institucionalizada.  

Acreditamos que os usos que os jovens alunos fazem da escola relacionam-se de certa 

maneira, também, com o valor social atribuído à mesma, assim como com as funções 
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educativas que creditam a ela. A família aparece neste contexto como aquela que de certa 

maneira reforça ou não, apóia ou não, as relações que os jovens estabelecem com a escola, 

sejam elas quais forem. 

O trecho a seguir mostra o ponto de vista da professora Amarílis sobre o que as 

famílias dos jovens alunos buscam para os seus filhos: 

 

Então assim...eles querem um ensino melhor, menos violência, droga... que 

tem lá, perto de casa, né? Eles têm uma condição melhor lá do bairro, 

querem uma escola melhor. E assim... o pai e mãe, hoje em dia estão mais 

ausentes, como eu, o meu marido, a gente trabalha o dia inteiro né? Então 

quase não tem tempo...chega.. a vida é mais difícil, né? Você chega em casa 

é só problema, não tem tempo de dar atenção para os filhos. Quando o filho 

quer um carinho você ta nervosa, ao invés de você dar carinho você dá um 

xingo....isso tudo é complicado né? Como esses pais dos alunos vivem, eu 

também vivo. É pública né, então o adolescente acaba se revoltando mais 

né. Então é assim...então o que muitos pais... “Eu quero o meu filho 

estudando no Anastácia, eu pago a condução tal.... porque eu tiro dessa 

escola aqui que é...de baixo nível tal, pelo menos lá é melhor. (Amarílis, 

professora de História) 

 

Percebe-se que a professora entrevistada se identifica de alguma maneira com as 

famílias dos jovens alunos que freqüentam a escola, diferentemente do posicionamento de 

outros profissionais da escola entrevistados por mim. 

Mesmo considerando-se o papel importante ocupado pela família nas práticas de 

escolarização dos jovens alunos não é sempre tranqüila esta relação. Acredita-se que tais 

práticas de escolarização podem se mostrar permeadas de tensões por meio da relação dos 

jovens com os seus familiares. 

O relato da jovem aluna Andréa, do 3° ano, elucida como se dá a relação dos jovens 

com os seus familiares, principalmente no que diz respeito à diferença de opiniões e de 

percepção sobre o que acontece ao redor. Estes aspectos ajudam a identificar a rede de 

significados que circulam entre os jovens investigados sobre a vivência da juventude no 

mundo de hoje assim como os problemas que enfrentam. 

O trecho a seguir revela o posicionamento da jovem: 
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K- E quais são os maiores problemas, por exemplo, que você acha que os 

adolescentes enfrentam hoje, principalmente morando na cidade de São 

Paulo? 

A- Eu acho que é a convivência familiar. Eu acho que a convivência familiar 

do adolescente é muito complicada porque o adolescente a partir dos doze e 

treze anos ele começa a descobrir o que ele quer ser, o que ele quer fazer, o 

que ele quer cumprir, o que ele quer...sabe ele monta....ele molda a 

personalidade dele desde criança mas é a partir da adolescência que ele 

coloca a personalidade dele em prática, ele encaixa essa personalidade em 

alguma coisa e aí que entra os pais, as mães, entra a família, sabe...te 

repudia porque você quer fazer uma coisa que eles não querem, porque o 

pai quando você nasce, ele planeja uma vida inteira para você e quando 

você chega numa certa idade, você toma uma autonomia da sua vida e você 

não quer fazer aquilo, você quer fazer outra coisa. Então...sabe...o 

adolescente às vezes...tipo eu no meu caso, eu às vezes estou de saco cheio, 

eu quero ficar sozinha, eu não posso porque eu sou adolescente, então eu 

não tenho o direito de tá zangada, não tenho o direito de enfurecida, 

entendeu? Então, a vida é um pouco difícil no convívio familiar porque São 

Paulo é uma cidade de muitas culturas, de muita...de muita diferença, de 

muito preconceito, então...aquilo acaba influenciando em você, não na sua 

personalidade eu falo, mas em você e isso acaba influenciando na sua vida e 

às vezes.... 

K- Você poderia me dar um exemplo em relação a estas coisas todas que 

você está falando, de tipos de preconceito, de diferentes culturas...de que 

maneira você consegue ver isto, em qual situação? 

A-- Tipo...sei lá, eu quero sair, meu pai não quer deixar eu sair, minha mãe 

não quer deixar eu sair, mas eu quero sair, e eu vou sair, meu pai não vai 

deixar eu sair por quê? Porque o meu amigo fuma, e outro amigo usa 

maconha, e eles não querem deixar eu sair por causa disto, só que eu vou 

sair, eu vou para a balada, eu vou curtir, se não quiser me aceitar em casa 

eu durmo na rua, aí já dá um problema familiar, dá briga. Você começa a 

escutar um certo tipo de música, “essa música é do demônio” “essa música 

aí é do demo”, “você não pode ouvir esta música, é de maloqueiro”, então 

não deixa você escutar a sua música, mas você quer escutar a sua música. 

Então são pequenos estopins assim que acabam com o relacionamento 

familiar. (Andréa, jovem aluna do 3° ano, período matutino)  
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Sobre o relacionamento com os pais, a jovem aluna Débora comenta: 

 

D- Eles não entendem a gente, eles não entendem. Tipo...fala assim...eu vi 

uma entrevista no fantástico, falando que os paulistas disseram que deram 

não sei que nota para os pais, deu 100, 100, 100 para os pais, só que é 

muita divergência. Tanto que eu tava vindo esses dias de ônibus, tava 

falando assim: “Você já brigou com a sua mãe hoje? Você já brigou com a 

sua filha hoje? Porque briga muito, eles não entendem a gente, eles não 

entendem. Minha mãe mesmo fala pra mim: Problema? Que problema? 

Vocês adolescentes não tem problema? Vocês não tem preocupação de 

nada, tipo...como eu, vai...fala assim, tem muitos adolescentes agora no 

colegial que...estuda, trabalha, tem que cuidar de casa, tem gente que tem 

que cuidar de criança, tem gente que tem responsabilidade com cursinho, 

eles não enxergam isso, eles não vêem, para eles a gente tem que estar lá, 

forte, firme, porque a gente é adolescente, a gente não pode se cansar, a 

gente não pode descansar, não pode ter um momento de privacidade, não 

pode ter um momento de descanso, porque a gente não tem esse direito, 

como se a gente descansasse todo o tempo, eles não enxergam que a gente 

não descansa todo o tempo. Não vê que a gente trabalha, que a gente 

estuda, que a gente se mata, que a gente se exausta, mas eles não vêem, eles 

não enxergam, aí...é a grande barreira. Eles parecem...que eles não se 

lembram...que um dia eles foram adolescentes. Um vez a professora de 

biologia estava lá na sala, ela tava falando assim...não sei se foi professora 

de biologia... “Vocês pensam que vocês enganam os seus pais? Vocês não se 

esqueçam que eles já foram adolescentes!”Aí eu virei para ela e falei: Eles é 

que esquecem que já foram adolescentes. Esquecem da vida deles, esquecem 

que um dia tipo...que não é fácil, que a 

gente tem muita preocupação, tem muito peso nas nossas costas, eles acham 

que a gente não se preocupa com eles, a gente se preocupa muito com eles, 

em não decepcionar, em não ta...sabe... não vou fazer isso porque se não a 

minha mãe vai ficar mal, em ser boa aluna para...pra... a minha mãe ter 

orgulho de mim, vou ser um bom filho para eles....Eles não vêem isso, eles 

acham que a gente tem que ta sempre...que a gente é egoísta, que a gente só 

pensa na gente, não vê que a gente não é egoísta... nem um pouco.Eles não 

vêem que tudo o que a gente faz é pensando neles, mas eles não vêem, é 
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incrível, eles não enxergam. (Débora, jovem aluna do 3° ano, período 

matutino) 

 

A percepção dos jovens alunos sobre a relação deles com os adultos são questões 

importantes de serem discutidas porque acredito interferir na maneira deles responderem, 

inclusive, as perguntas feitas por mim. Não há como negar que já são sensos comuns algumas 

perspectivas sobre os adolescentes, como sendo, por exemplo, “aborrecentes”. Kliksberg 

(2006, p. 918) comenta que as pessoas costumam pensar os jovens a partir de mitos 

generalizantes, apesar delas não demonstrarem as evidências de maneira a permitir constatá-

los de fato. Os três mitos referentes aos jovens são: não têm preocupações, não querem 

esforçar-se, são conflituosos.  

É interessante perceber também que muitos dos jovens alunos consideram a escola e 

os profissionais que lá trabalham como sendo pessoas de sua família. Desta maneira, não é 

difícil imaginar que assim como nas relações com os seus familiares os jovens alunos também 

se encontram em constante negociação com os professores, direção e inspetores. 

O trecho abaixo evidencia a percepção da Tereza, diretora da escola, sobre o modo 

como os jovens alunos se relacionam com os adultos e como ela se sente perante estas 

situações. Percebe-se que há um questionamento por parte da diretora a respeito do quanto ela 

está sendo correta ou não em sua maneira de lidar com os jovens. Pode-se dizer que isto faz 

parte da dinâmica das interações ocorridas no interior da escola entre os jovens alunos e os 

demais adultos que lá se encontram. A todo o momento, os adultos são convidados a reverem 

os seus conceitos e a se auto-avaliarem. 

 

T- O aluno hoje...eu acho que é complicado....até eu às vezes me sinto 

quadrada, oh meu Deus do céu, eu que me sinto uma pessoa tão jovem, tão 

pra frente, sempre fui assim...é...despojada para um monte de coisas, 

né...Hoje em dia...às vezes eu converso com eles, eu falo: “Gente, eu acho 

que eu estou ficando quadrada, né.” Porque eles mudaram e muito e eles 

batem de frente com a gente.... como se eles estivessem falando com um 

amiguinho deles, como se eles tivessem reivindicando com os amigos....e nós 

percebemos também que eles não fazem isto só com os professores, eles 

fazem com os pais também. 

K- Mudou alguma coisa na relação entre os adultos e os jovens? 

T- Mudou...só que continua a mesma coisa né, a avaliação...que é sempre a 

mesma coisa... sempre falam a mesma coisa né, a indisciplina...né. Quando 
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você vai fazer o conselho...eu dou risada..de... “Escuta, como que é 

fulano?” “Ah, fulano fala demais, que não sei quê...! Vocês estão 

percebendo que os alunos são o reflexo de nós? Porque professor fala pelos 

cotovelos, né? É verdade. Então, na verdade, o aluno acaba sendo o nosso 

reflexo. Coisas que o professor...ele não percebe mais. (Tereza, diretora da 

escola) 

 

Na escola, o inspetor Soares se aproximou do local onde ele fica no hall de entrada 

com um aparelho de som. Uma das alunas disse: Ich, já vem o Soares com essas músicas 

bregas. Ele retrucou dizendo: Você nem sabe que tipo de música eu ouço. E a aluna 

respondeu: Sei sim, rock. Ele disse: E você acha brega rock? Ela disse: Você ouve rock de 

velho. E ele: Que estilo musical você ouve? Ela disse: Eu não tenho. Ele: Ah, eu que ouço 

rock sou brega e você que não tem um estilo não é? (Caderno de campo, 08 de maio de 2006). 

 O seguinte trecho evidencia a percepção do inspetor Soares sobre o modo como alguns 

jovens alunos o trata e se relaciona com ele: Se fosse indisciplina é uma coisa, mas não é, é 

falta de respeito. Aluno chamando de tiozinho, encostando, chamando de mano, pergunto se 

ele fala assim com a mãe ou o pai dele (Caderno de campo, 20 de abril de 2006). 

Os relatos apresentados acima evidenciam o aspecto geracional presente nas 

interações entre os jovens alunos e os demais adultos. A geração é um aspecto importante de 

ser considerado por ser capaz de configurar as relações estabelecendo aproximações e 

distanciamentos. Percebe-se que na primeira situação apresentada aparentemente a aluna e o 

inspetor compartilhavam um signo em comum, o rock. Porém, a jovem aluna apontou não se 

tratar do mesmo rock que ela curtia. Na segunda situação apresentada foi possível perceber o 

mecanismo utilizado pelo inspetor da escola para manter certo distanciamento em relação aos 

alunos, e assim, na concepção dele, conseguir o respeito dos alunos. Ao mesmo tempo, 

podemos perceber como muitos dos jovens alunos tratam os inspetores como um amigo. 

A partir do relato abaixo, de Apolo, um dos inspetores de aluno da escola, 

constatamos que não se trata apenas de uma maneira dos alunos se dirigirem a eles, mas de 

uma série de comportamentos que conduzem a uma aproximação com os alunos não desejada 

por parte dos inspetores em se tratando da posição e função ocupada por eles na escola. 

 

A-“Muitos alunos achavam que eu estava de cara feia. “Você está 

nervoso?” (Ele) “Não, eu estou calmo, to normal, não tenho problema 

nenhum.” Não é porque eu estava nervoso...nada...é...meu jeito de ficar. Se 
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eu ficar toda hora também rindo, brincando, brincando, brincando...já ia 

virar palhaçada, eles não iam me respeitar, eles iam achar que toda hora eu 

estava brincando com eles, entendeu? Então eu ficava...tinha dia que eu 

dava risada..brincava..tinha dia que eu falava besteira com os alunos, tinha 

dia que eu não falava, eu não dava apoio para aluno, tinha dia que eu... 

“não... ta...hoje eu vou aliviar”, no outro dia seguinte eles pensavam que eu 

ia aliviar e eu não aliviava, falava: “ontem eu aliviei, hoje eu não vou 

aliviar”. Aluno dizia: “Ah, mas...” (Ele) “Amizade minha é lá fora...aqui 

dentro eu sou profissional. Aqui eu não tenho amigo. Aí eles até... 

“Ah...Apolo...” Só que se eu for mandado embora...ninguém vai pegar todo 

mês...se arrecadar aqui na escola dez reais de cada um para mandar para 

mim para pagar o meu salário, vão? Aí os alunos: “É Apolo!” Então, eu 

tenho que ser deste jeito com vocês. Aí eles: “Eh...não...tá certo 

Apolo..pa...porque aí....como você vai se sustentar..” Eu falei: “Pois é, por 

isso mesmo que eu tenho que conversar então.. mesmo...que eu tenho...Eu 

sei conversar, porque eu colocava...primeiro eu ajudava eles, eu tinha todo 

o carinho com eles, mas eu precisava ver também que se eu pisasse na bola 

quem saia prejudicado mais do que eles ia ser eu, tanto que eu tentava 

colocar isso na cabeça deles, tanto que eles..todos entenderam, até o piores 

alunos entenderam isso, até os que eu bati boca, que teve ameaça, o que deu 

vontade de dar porrada, depois...ainda hoje...continuamos 

conversando...tudo...passou passou, ficou lá no passado, nos se entendemos, 

entendeu? Tem dessas coisas, entendeu? Mas coisas que acontece na vida 

de todo mundo.” (Apolo, um dos inspetores de aluno) 

 

 

Canário (2005) aponta a organização escolar como capaz de organizar as relações de 

poder. Este aspecto pode ser conferido, principalmente, quando a escola define os tempos e os 

espaços escolares do projeto pedagógico que se propõe, o que define de certa maneira as 

relações em seu interior por meio dos papéis a serem exercidos, principalmente, pelos 

inspetores de alunos. Considera-se também que os jovens alunos não se apropriam totalmente 

das normas e valores, eles reinventam tais espaços e tempos escolares. 

Para Dubet (1994), a escola já não é uma instituição no sentido de ser capaz de uma 

“integração funcional” a partir de valores. O autor discute as transformações ocorridas na 

distribuição das qualificações após a massificação escolar e mostra o quanto ela passou a 

produzir suas próprias desigualdades e exclusões.  
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Segundo Dubet (1994), 

 

Não se trata, pois, propriamente de uma crise, mas do fim de um modelo de 

organização concebido como um aparelho de institucionalizar valores. O 

modo <<serial>>, ou mecânico, no qual a coerência do conjunto provinha 

da conformidade dos atores e da sua adesão pessoal aos valores da 

instituição, dá lugar a um modelo mais <<político>>, em que a 

coordenação das acçoes provém de um ajustamento aos constrangimentos 

do meio, da capacidade propriamente política de coordenar as acções, 

apesar da heterogeneidade dos actores e dos objetivos que eles têm em vista. 

(p.177) 

 

Tendo em vista a escola investigada, pode-se dizer que constantemente as interações e 

relações ocorridas em seu interior demonstram uma tentativa de mantê-la como instituição 

(Dubet, 1994) de maneira a ser capaz de transmitir valores que justifiquem, por exemplo, por 

parte dos alunos, o deslocamento que fazem para estudarem lá. Como pôde ser visto, tais 

valores referem-se à rigidez das regras, ensino de qualidade, ao desenvolvimento de atividades 

esportivas, ao desenvolvimento de projetos. Isto não significa que a desvalorização dos 

diplomas escolares não tenha interferência negativa direta no uso que os jovens alunos fazem 

da escola, pois há também outros fatores que interferem. 

Foi possível perceber, a partir dos relatos dos jovens alunos investigados, as relações 

assimétricas deles com as suas família, mais especificamente com os adultos com os quais eles 

têm um convívio freqüente. No relato deles fica também evidente que a família ainda aparece 

como um lugar de trocas simbólicas significativas, constitutiva das relações que eles 

estabelecem com a escola. 

 

Parte V - As várias moralidades dos jovens alunos e os novos usos da escola 

 

Bauman (2001) utiliza a metáfora da “fluidez” ou “liquidez” para transmitir a natureza 

do que se apresenta na experiência humana. A fluidez assume a característica de não fixar o 

espaço e nem se prender ao tempo. Para realizar a análise dos dados empíricos relativos às 

manifestações juvenis a serem descritas, a seguir, foram necessários os aportes teóricos de 

Bauman (2001), Maffesoli (1998; 2000; 2001; 2005), Reguillo Cruz (2003 a), Cancline 
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(2006) de maneira a contemplar a dinâmica de organização e expressão dos jovens 

investigados.  

Como mencionado anteriormente, pretendo mostrar que os usos que os jovens alunos 

fazem da escola em que estudam se configuram e se estruturam a partir de elementos que 

puderam ser identificados como parte das diferentes formas de “socialidade” (Maffesoli, 

2005). Pode-se dizer que a experiência de cada jovem se torna, em algum momento, uma 

experiência coletiva, o que de certa forma, dá a eles, um sentimento de pertencimento, de 

identidade em comum, mesmo que provisoriamente. Isto não significa dizer que eles não se 

diferenciam, mas sim que idéias contrárias e opostas convivem e constituem assim, o espaço e 

o tempo da escola. Pode-se dizer que os jovens investigados compartilham sentimentos em 

comum. 

As minhas observações realizadas no interior da escola podem ser analisadas sob a 

perspectiva do “dionisíaco”, conforme as considerações de Maffesoli (2005). A maneira de 

este autor entender o que está diante de nós em termos de experiência humana, nos permite 

analisar os jovens alunos em relação à escola pública sem imputá-los algo que lhes é próprio, 

como sendo, por exemplo, da natureza juvenil. 

Reguillo Cruz (2003 a) aponta dois aspectos para a sua discussão sobre as culturas 

juvenis: a diversidade da categoria “jovens” e o contexto o qual habitam.  

Sobre este último aspecto a autora aponta:  

 

... referente-mundo en el cual habitan estos nomadicos sujetos: el de un 

orden social marcado por la migración constante, el mundo globalizado, el 

reencuentro con los localismos, las tecnologías de comunicación, el 

desencanto político, el desgaste de los discursos dominantes... (Reguillo 

Cruz, 2003 a, p. 103) 

 

Ainda para esta autora, apesar das diferenças (de classe, de gênero e emblemas 

aglutinadores) os jovens compartilham características consideradas definidoras das culturas 

juvenis no final do século XX, são elas: 

 

1- Poseen una conciencia planetaria, globalizada, que puede considerarse 

como una vocación internacionalista. (...) 

2- Priorizan los pequeños espacios de la vida cotidiana como trincheras 

para impulsar la transformación global. 
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3- Existe un respeto casi religioso por el individuo que se convierte en el 

centro de las prácticas. (...) 

4- Selección cuidadosa de las causas sociales en las que se involucran. 

5- El barrio o el territorio han dejado de ser el epicentro del mundo. 

(Reguillo Cruz, 2003 a, p. 114) 

 

De maneira geral, Reguillo Cruz (2003 a) aborda aspectos que se desdobram em uma 

ação política dos jovens. Em se tratando dos jovens investigados vale ressaltar que o que 

consideramos político apresenta manifestações diferentes por parte dos jovens alunos, não 

mais se caracterizando nos moldes antigos. 

Conforme aponta Spósito (2005), se por um lado houve um crescimento do número de 

jovens concluintes da educação básica, o que os aproximou em termos sócio-culturais do 

jovem modelo, do jovem estudante, por outro lado, houve uma forte presença do trabalho 

durante a trajetória escolar deles. Com isto, a autora tenta mostrar a presença das 

desigualdades sociais como uma das formas de delimitação das possibilidades de ação dos 

jovens. Foi verificado que as possibilidades de inserção profissional dos jovens não se 

relacionam com o grau de instrução atingido por eles, o desemprego é algo que está para 

todos. Por outro lado, a autora aponta a falta de estudos relativos aos tipos de ocupações dos 

jovens que possuem uma menor escolaridade assim como as relações deles relativas às 

aspirações escolares.  

Foi possível perceber em conversas realizadas com os jovens alunos que para muitos 

deles o trabalho se mostra, principalmente, como uma maneira de propiciar o consumo. Os 

relatos de uma aluna do segundo ano vespertino e de uma aluna do primeiro ano evidenciam 

esta relação do trabalho com o consumo. A aluna Paula do primeiro ano vespertino me contou 

que ia começar a trabalhar e, disse ainda, de todas as amigas dela estarem trabalhando. 

Quando questionada por mim sobre o porquê de começar a trabalhar ela me disse: “pra poder 

comprar as coisas, ir ao cinema...” (Caderno de campo, ano de 2007). 

  

5.1 - Jovens alunas: um cotidiano invisível?  

 

Weller (2006), apesar de reconhecer a importância das pesquisas realizadas tendo 

como foco a juventude/culturas juvenis, aponta que elas não costumam fazer distinção entre 

adolescentes e jovens do sexo feminino e masculino. A autora aponta ainda a “invisibilidade” 

das adolescentes e jovens do sexo feminino nas pesquisas e acredita que muito disto se deve 
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ao enfoque dado aos aspectos estudados nas culturas juvenis. Somado a isto, as diferentes 

manifestações dos jovens têm sido vistas como respostas e enfrentamentos às desigualdades 

sociais, às diferenças raciais, étnicas e de gênero. Para ela, não tem havido uma nova leitura 

de tais manifestações, de maneira a fugir destas explicações teóricas. 

As jovens alunas da escola investigada têm se mostrado sujeitos significativos para a 

pesquisa que realizamos. Primeiro, porque o fato de eu ser do sexo feminino, me facilitou em 

muitos momentos uma aproximação maior com elas, trazendo para a pesquisa informações 

relativas às experiências e vivências deste gênero. Somado a isto, conforme mencionado 

anteriormente, o levantamento realizado em 2006, com as turmas do 3° ano, mostraram uma 

incidência maior de jovens do sexo feminino. 

Tendo em vista as informações colhidas até o presente momento, por meio do relato 

de jovens alunas, a pesquisa seria capaz de privilegiar o modo como interagem e se 

relacionam com a escola. 

Alguns episódios presenciados por mim na escola merecem destaque, por serem 

capazes de mostrar as diferentes situações escolares onde as jovens se tornaram visíveis. 

O primeiro episódio a ser mencionado refere-se à ida de profissionais à escola, estes 

ligados à área de produção/marketing, na busca de garotas para fazerem a publicidade de uma 

determinada sandália, esta voltada, é claro, para o público jovem. A escolha das jovens alunas 

aconteceu durante o período de intervalo, quando elas ficam circulando pelo pátio. Os 

profissionais retornaram no dia seguinte com a cena armada na porta da escola. Estacionaram 

uma van de cor preta, com um adesivo enorme que fazia referência ao nome da revista que 

sairia tal publicidade. O nome da revista sugeria um programa de televisão voltado para 

jovens, o que fez com que muitos deles quando chegavam à escola achassem que estavam 

recebendo uma visita importante. Um tumulto foi causado na porta da escola, todos queriam 

se aproximar da van para entender o que estava acontecendo, pois as jovens foram maquiadas 

e penteadas ali mesmo na rua. As jovens tiraram as fotos em frente ao portão da escola e 

também na calçada da rua. Pude perceber que as alunas escolhidas não precisaram fazer 

modificações significativas nos seus visuais, apenas um toque ali, um toque aqui e eram 

aquelas que apresentavam-se de maneira diferente, que chamavam atenção pelo visual 

inusitado (Caderno de campo, 24 de maio de 2006). 

Tive a oportunidade de conversar com uma das jovens alunas que participou da 

campanha. Esta aluna do primeiro ano vespertino relatou que gostou muito de ter participado, 

que seria muito bom se a chamassem para outras coisas semelhantes. Pude perceber que para 

ela era uma forma de reconhecerem e até valorizarem o modo diferente como se apresenta, 
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uma vez que naquele mesmo dia presenciei-a sendo levada para sala da direção por usar cinto 

de rebite (havia sido proibido o uso pela escola). A mãe dela estava presente naquele dia para 

assinar a permissão e me disse que não entende muito os gostos da filha e não sabe por que 

ela se veste assim, inclusive tão diferente do modo como as demais filhas se vestem. 

Comentou ainda que a filha pinta e descolore o próprio cabelo, cria e modifica a própria roupa 

e diz que se assusta um pouco com isto, mas que às vezes até ajuda. (Caderno de campo, 24 

de maio de 2006). Até o período que estive na escola pude perceber as mudanças em seu 

visual, principalmente o cabelo que de rosa passou para amarelo, preto dentre outras cores. 

O segundo episódio refere-se a um time de futebol feminino, de jovens alunas do 

primeiro ano. Acompanhei alguns treinos destas alunas na quadra, próximo à data de um 

campeonato e pude perceber como elas se relacionam com este esporte e com os seus colegas 

do sexo masculino. As jovens alunas, gritam, correm atrás da bola com toda garra, algumas 

xingam elas próprias por não terem gostado de determinado desempenho. Observei os jovens 

alunos acompanhando o treino delas e ouvi o comentário de um deles: Aquela ali é boa, joga 

igual homem, parece homem! Comentário de outro: Elas até que tentam né! Mas são 

“ruinzinhas! (Caderno de campo, 10 de maio de 2006). Percebi também que estas jovens 

alunas, em sua maioria, estendem os laços de amizade para outras situações, não apenas para 

os treinos. Apesar de durante os intervalos cada uma delas circularem entre os vários 

grupinhos que se encontram no pátio, parece se agruparem com uma certa freqüência.  

Dentre as jovens alunas que praticam este esporte não identifiquei nenhuma que tenha 

sido escolhida para o episódio relatado anteriormente. Ressalto este aspecto porque percebo 

que os gostos delas, as atitudes, o que se torna visível a mim, tem me permitido vislumbrar 

uma compreensão sobre o modo como se agrupam e usam a escola. 

O terceiro episódio refere-se à fatos ocorridos em sala de aula. Durante o ano de 2006, 

permaneci um período freqüentando as aulas da professora de biologia. Trata-se de uma 

professora que participara ativamente do projeto de prevenção ao consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas, por isso a minha escolha, por ter maior familiaridade com a mesma. 

A convivência com as jovens alunas na sala de aula foi capaz de ilustrar aspectos 

importantes para esta pesquisa. Foi possível visualizarmos como os profissionais lidam com 

elementos que fazem parte do cotidiano escolar dos jovens, ao mesmo tempo em que revela 

aspectos específicos da escola investigada.  

Nas primeiras semanas que freqüentei a aula da Sônia, professora de biologia, alguns 

alunos me perguntaram se eu era estagiária da professora. Com paciência eu esclareci por 

várias vezes o que eu fazia ali. A princípio, muitos foram indiferentes a mim, alguns fizeram 
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perguntas, outros fizeram piadinhas. Eu procurei não fazer muitas anotações no meu caderno 

de campo durante o período da aula, apenas alguns registros para não me esquecer de 

expressões e falas. Eles pareciam ficar atentos aos meus movimentos apesar de não se 

dirigirem a mim. Eu percebi que era um começo (Caderno de campo, março de 2006). 

Um acontecimento específico vivido por mim na aula de biologia com os jovens 

alunos me fez lembrar dos comentários de Geertz (1989) a respeito do processo não muito 

fácil de aceitação dos investigados em relação ao investigador. Pode-se dizer que perceber a 

aceitação por parte dos jovens alunos não foi fácil. O fato a seguir é capaz de ilustrar quando 

se deu esta percepção. A professora havia saído da sala de aula e os alunos se debruçaram 

sobre o seu diário, eles procuravam pelas suas notas e estavam com a caneta em mãos para 

fazer alterações. Os alunos debruçados eram em grande quantidade, ao ponto de tampar a 

mesa da professora. Um deles chamou a atenção dos demais: A estagiária está na sala !!!! 

Confesso que fiquei apreensiva e me senti uma estranha no meio deles. Porém, um outro 

respondeu: Não tem problema, ela já conhece a gente! Neste momento, senti certo alívio. 

Aproximaram-se de mim outros alunos para: O que mesmo você está fazendo aqui? Quem é 

você? Percebi que para aqueles alunos que eu tinha passado despercebida eu havia saído do 

anonimato (Caderno de campo, 24 de maio de 2006).  

Um outro acontecimento nesta sala de aula mostra como as jovens alunas têm 

aparecido na cena escolar, não apenas como coadjuvantes, mas como autoras. Eu estava 

assistindo aula na classe da Sônia, professora de Biologia. Os alunos do “fundão” estavam 

tentando estabelecer um bate-papo comigo apesar de perceberem que eu estava incomodada 

com o fato de conversar com eles ao mesmo tempo em que a professora dava aula. Um dos 

alunos comentou que estava com fome e pediu para a colega comprar lanche para ele. Ela 

aceitou e pediu dinheiro para comprar algo para ela também e ele aceitou. Foi interessante 

observar a estratégia utilizada por esta aluna, ela saiu da classe pedindo a professora para 

trocar o absorvente. Para isto, ela saiu de mochila. Não passou 10 minutos e a aluna retornou 

à sala, olhando para dentro pela greta da porta que estava entreaberta. Ela se comunicou com 

o colega dizendo que não tinha o refrigerante que ele queria. Para eles tudo parecia engraçado, 

eles davam risadas, tanto a aluna do lado de fora da sala, como o seu colega. Este se levantou 

da carteira e aproximou-se da porta da classe, de maneira a conversar com ela. Quando esta 

aluna retornou com a mochila com os lanches, os demais não se intimidaram em retirá-los da 

mochila e comerem na frente da professora. Eles repartiram entre eles o refrigerante e 

continuaram a prestar a atenção na aula ao mesmo tempo em que conversavam. (Caderno de 
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campo, 31 de maio de 2006). É interessante observar como a jovem assumiu a possibilidade 

do risco de ser pega pelo inspetor no pátio. 

Por outro lado, as considerações de Nogueira (2006) sobre o comportamento de 

meninos e meninas do ensino fundamental em sala de aula nos chamam a atenção para o 

modo como a jovem aluna burlou a regra. A jovem justificou que precisava trocar o 

absorvente e não entrou em divergência direta com a professora. 

Segundo Nogueira (2006), 

 

Os meninos possuem, portanto, muito mais visibilidade na zoação do que as 

meninas. Não que estas não zoem, mas o fazem através de uma modulação 

do comportamento desejado pela escola em que elas não discordam 

diretamente das regras a ponto de tornar explícito para o resto da sala a 

sua divergência. A zoação serviria às meninas para incrementar práticas de 

sociação nas quais os encontros fortuitos são realizados nas franjas do 

protagonismo masculino. Enquanto os meninos não fariam da fortuidade o 

fulcro da ação que se desenvolve na sala, pois, muito pelo contrário, são 

eles os que a dirigem em uma encenação marcada por uma sociação 

concorrencial dos atores pelo protagonismo e direção da cena. As meninas 

atuariam com mais vigor nos interstícios da encenação e deixariam para os 

meninos a cena aberta de zoação. Eles são prioritariamente os palhaços e 

elas secundariamente as espectadoras. (p.209) 

 

Durante uma das aulas de biologia tive a oportunidade de conversar com três jovens 

alunas: Betânia, Bruna e Bárbara. Elas sentavam no fundão da sala com a carteira colada uma 

na outra. Aliás, esta é a forma de muitos alunos desta classe assistir a aula de biologia, 

principalmente os alunos do fundão. Pude perceber que os alunos do fundão não se 

comportam ou tem atitudes diferentes daqueles que assentam na frente, próximo à professora. 

Pude também constatar que eles mudavam várias vezes de lugar, dependendo com quem que 

eles estavam se comunicando. Várias vezes eu disse a elas que podíamos conversar depois da 

aula que durante as explicações da professora não era possível. Era em vão, pois elas queriam 

conversar, fazer perguntas sobre várias coisas, inclusive sobre o curso de psicologia, depois 

que souberam da minha formação.  

A Bruna comentou que os professores queriam separar o “Trio B”. Ela acredita que 

seja porque elas conversam muito. Neste momento, quando me contava, elas começaram a rir 

e disseram também que gostam de discutir juntas o que é ensinado em sala de aula. Quando 
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eu perguntei o que as uniu, elas me explicaram que foi por estarem sozinhas, no sentido de 

não estarem enturmadas. A Bruna fora para aquela classe transferida de outra classe. Ela disse 

que os professores a mudaram de classe por acreditarem que ela comandava (na conversa) um 

grupinho de seis alunas. A Betânia é repetente é disse não conhecer muita gente na classe. A 

Bárbara estava na escola fazia um mês, ela morava em Brasília e se mudou para a cidade de 

São Paulo. Elas disseram que fizeram piercing juntas, cada uma delas fez em uma parte 

diferente do corpo (boca, nariz e sobrancelhas). Comentaram que são tão unidas que até já 

tinham ido para a sala da direção juntas, foram pegas no corredor pelo inspetor ao saírem da 

sala sem a permissão da professora.  

Argumentaram para mim que elas sempre saem da sala sem a permissão da professora, 

costumam ir até a cantina para comprar algo para comer. Ainda a respeito de serem unidas, 

disseram que possuem os mesmos gostos e gostam de rir das mesmas coisas. Bruna disse que 

costuma sair de casa sem comer porque senão teria que acordar e levantar mais cedo.  

Bruna mora no Jaraguá, Betânia mora na Pompéia e Bárbara mora em Taipas. Quando 

conversávamos outros alunos começaram a se aproximar para conversarem também. Neste 

momento fiquei preocupada, pois estaria atrapalhando a aula da professora. Porém, dado a 

tranqüilidade dos alunos o fazerem, continuei a conversa com cuidado. Percebi que, não era 

pelo fato de conversarem comigo que deixavam de prestar atenção no que a professora dizia. 

Acredito que esta professora percebera isto também, pois não se opunha às “desatenções” dos 

alunos, a não ser quando estes extrapolavam. Quando oportuno, os alunos faziam um 

comentário ao que a professora dizia, isso me surpreendeu várias vezes.  

Bruna deu um arroto bem alto e todos os seus colegas sentados ao lado começaram a 

rir. Betânia comentou que a amiga tem participado das competições com os colegas da sala, e 

que disputam quem arrota mais alto (Caderno de campo, 24 de maio de 2006). 

A jovem aluna Débora estava no corredor da direção aguardando para conversar com a 

diretora e quando me viu disse: Tenho reclamações, tenho reclamações, não temos cortina na 

nossa sala, o sol está batendo na nossa cara.. Completou ainda: Isso muito me espanta no 

“Anastácia”, O “ANASTÁCIA”. Se fosse à escola de Taipas... Lá tem até cortina na sala, tem 

tudo e aqui é O ANASTÁCIA. Comentou que pagaram o ano passado para colocar insulfilme, 

mas não foi colocado. Fez o seguinte comentário: O que o governo faz com o dinheiro? Neste 

dia a aluna comentou que ia trabalhar no projeto “Jovem Escravidão”, ela se referia ao projeto 

“Jovem Cidadão”. Fez o comentário de que ganharia R$ 130 reais para trabalhar por quatro 

horas. (Caderno de campo, 28 de março de 2006).  
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Na semana seguinte, quando cheguei até a sala onde Débora estudava, percebi que 

metade da turma havia se juntado em um canto, inclusive eu aderi e me juntei a eles. De fato, 

não havia cortinas na sala e o sol ainda os incomodava. Eles fizeram a seguinte piada: Você 

devia estar aqui ontem, você perdeu o dia da “favela”, todo mundo pendurou a blusa na 

janela para tampar o sol. (Caderno de campo, 04 de abril de 2006).  

A palavra “favela” também esteve presente numa situação de conversa entre as jovens 

alunas Débora e Andréa, ambas do 3° ano matutino, quando me convidavam para ir ao 

cinema. Eu disse que tinha aula no horário que haviam combinado para se encontrarem na 

porta da escola e que chegaria um pouco mais tarde. Andréa disse a mim que não teria 

problema eu atrasar, pois segundo ela: Teremos mesmo que esperar o povo da favela chegar. 

Ela se referia às pessoas de Taipas, bairro onde mora Débora. Neste momento, Débora disse: 

Bem que você gostaria de conhecer os meninos de Taipas. Interessante observar que Andréa 

mora em Santana de Parnaíba, cidade próxima de São Paulo. Mais uma vez, o local onde 

residem é utilizado como instrumento mediador das relações entre os jovens alunos (Caderno 

de Campo, 23 de março de 2006). 

O quarto episódio refere-se a fatos ocorridos no intervalo. O período do intervalo seja 

ele mesmo, ou o período de tempo que o antecede, talvez seja um dos principais momentos 

em que eu pude visualizar melhor a dinâmica dos jovens alunos, as suas interações uns com 

os outros e a forma como usam a escola. Na maior parte das vezes, eu permanecia em um 

banco de cimento localizado logo na entrada do pátio, considerei ser um lugar privilegiado 

para as minhas observações. Daquele lugar eu conseguia visualizar quando e como os jovens 

chegavam até o pátio e para onde eles se dirigiam: se iam para a cantina, se iam para as 

quadras esportivas, se iam à busca dos grupos de amigos, se iam para o telefone público ou se 

iam para um local mais reservado.  

Com esta minha regularidade no assento de cimento, acabei conversando mais com 

algumas jovens alunas e conhecendo-as melhor. O banco é relativamente grande e eu dividia 

com elas (eram duas e às vezes três). 

O estado de fome que chegavam ao pátio foi algo que me chamou a atenção, não 

apenas destas jovens, mas de muitos outros alunos. O interessante não estava na fome em si, 

mas no modo como eles lidavam com ela, entre si. Inúmeras vezes eu presenciei os jovens 

alunos e as jovens alunas em duplas ou em grupos de três circularem pelo pátio recolhendo 

moedas uns dos outros para comprar algo na cantina. Cheguei a contribuir várias vezes, foi 

uma maneira que arrumei também de estabelecer um diálogo com alguns deles. Eles que se 

dirigiam a mim pedindo moedas, mesmo eu tendo contribuído no dia anterior. Achei 
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interessante que entre eles não havia problemas quanto a isto, lidam de maneira tranqüila, os 

colegas contribuem sem reclamações, pelo contrário, se juntam para repartir o recolhido. 

Percebi que aqueles que não contribuíam apenas davam risadas e achavam engraçada a atitude 

do colega. Este aspecto reflete, não apenas, a “união” existente entre eles, o que muitos alunos 

gostam de destacar. Não poderia deixar de observar que os alunos que recolhiam o dinheiro 

para o lanche eram aqueles que dispunham de certo prestígio perante os demais. Eles eram 

aqueles que se destacavam pela maneira de vestir e pela popularidade. Quanto ao vestuário, 

eles usavam bonés, óculos espelhado com aro colorido, alguns deles tinham reflexos loiros no 

cabelo, bermudas compridas, tênis enormes, várias pulseiras no braço, várias tornozeleiras e 

cordões de coco no pescoço. Percebi que eles faziam “sucesso” entre as meninas, quando eles 

passavam, elas davam risadas e faziam comentários (Caderno de campo, ano de 2006). 

Um acontecimento é capaz de ilustrar o que estou dizendo. No banco de cimento, três 

amigas, do 1°ano vespertino, observavam atentas à chegada dos demais ao pátio. Elas 

pareciam aguardar alguém específico. Estas alunas estudavam na mesma classe e duas delas 

eram primas. As duas primas são negras, de estatura baixa. Uma delas, a Paula, é bastante 

risonha, a outra, a Paloma sempre se mostrou mais tímida para conversar. A outra aluna, 

Lídia, tinha sempre o aspecto de cansada e mantinha-se na maior parte das vezes mais calada. 

As conversas entre elas eram sobre namorados, rapazes, piercing, sapatos, cansaço, fome, 

menstruação. Certa vez, os rapazes chegavam ao pátio e eles perceberam que todas elas 

corrigiram a postura, e uma delas disse: Cruzem as pernas, vamos assentar como mocinhas. 

Eles passaram e elas os cumprimentaram, depois deram uma grande risada. Perguntaram-me 

se eu achava que eles tinham percebido algo. Uma delas suspirou dizendo: Ele não é lindo! 

Dar risada de algo é muito comum entre as jovens alunas, tudo se torna motivo de rir. Até 

mesmo o silêncio é motivo de risada, uma vez que um olhar entre elas é capaz de desencadeá-

la (Caderno de campo, 26 de maio de 2006). 

 

5.2- Manifestações juvenis no interior da escola: expressões multifacetadas 

 

Esta Seção tem como objetivo abordar os lugares simbólicos que as tribos e os 

diferentes agrupamentos juvenis reunidos em torno de interesses comuns assumem no interior 

da escola investigada, de maneira a constituir as identidades deles, como também a identidade 

da escola onde estudam. Vale ressaltar que os jogos simbólicos presentes nas manifestações 

juvenis no interior da escola dizem mais das percepções dos jovens alunos sobre as interações 

e relações que eles estabelecem do que de suas práticas em si. 
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É sabido que o fenômeno dos agrupamentos dos jovens em torno de interesses comuns 

é complexo e requereria grandes aprofundamentos. Porém, este fenômeno nos interessa nos 

aspectos que nos possibilita compreender a dinâmica dos jovens alunos no interior da escola, 

a lógica de funcionamento deles e os jogos de poder existentes que permitem o processo de 

construção das identidades. A palavra identidade foi utilizada no plural no sentido de mostrar 

que elas são múltiplas, fluidas e, portanto, mutáveis. Considerando-se o ambiente escolar, as 

interações são mediadas pelos seus ordenamentos e forma de organização, o que de alguma 

maneira limita a livre expressão dos mesmos.  

Para Lahire (2006), 

 

Diferenças entre classes, sem dúvida, mas também diferenças 

interindividuais (dentro dos grupos ou das classes) e diferenças de si para si 

(entre um estado atual e um estado anterior ou entre estados paralelos entre 

si), estes últimos inclusive, podendo dar lugar às lutas de si (legítimo) 

contra si (pouco legítimo). (p.29) 

 

As considerações do autor chamam a nossa atenção para um aspecto, importante, as 

diferenças interindividuais, principalmente em se tratando dos usos que os jovens alunos 

fazem da escola. Faz-se necessário o entendimento das ações e comportamentos dos jovens, 

mesmo considerando-os aqueles pertencentes a uma mesma classe social.  

Dayrell (2003), ao discorrer sobre o jovem como sujeito social, aproxima-se do 

posicionamento acima. O autor, após investigar os jovens e as suas inserções em grupos 

musicais trazendo contribuições para o campo das culturas juvenis, se dedica ao estudo destes 

mesmos jovens, vistos como sujeitos sociais. Segundo o autor, isto o possibilita compreender 

a construção dos “modos de ser jovem” de cada um, buscando quem são estes jovens 

investigados por ele que se encontram agrupados em torno do funk e do rap. 

Lahire (1997) também traz contribuições para o entendimento dos jovens alunos em 

questão a partir do contexto no qual estão inseridos. O autor sugere a necessidade de buscar as 

configurações sociais a que pertencem os sujeitos, assim como os processos de socialização, à 

geração e contexto histórico-político-cultural e familiar que foram e estão submetidos. Em sua 

“antropologia da interdependência”, mostra a necessidade de pensarmos os elementos que 

constituem as configurações que estruturam, no caso, o processo de construção da identidade 

cultural dos jovens. 

Por configuração social, Lahire (1997) entende: 
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... conceito aberto, mais voltado para designar um processo lentamente 

construído no decorrer das pesquisas empíricas do que para estabelecer 

uma definição estabilizada. Ao nosso ver, ele está fundamentalmente ligado 

a uma antropologia da interdependência humana, que considera os 

indivíduos, antes de tudo, como seres sociais que vivem em relações de 

interdependência, ocupando lugares em redes de relações de 

interdependência, e, com isso, possuindo capitais ou recursos ligados a 

esses lugares, bem como a sua socialização anterior no seio de outras 

configurações sociais. Definiremos, provisoriamente, uma configuração 

social como um conjunto de elos que constituem uma “parte” (mais ou 

menos grande) da realidade social concebida como uma rede de relações de 

interdependência humana. (p.37) 

 

A partir das considerações do autor podemos dizer que a escola e os agrupamentos 

juvenis se constituem com e nas redes de interdependência, estas constituídas por relações 

sociais específicas que passam a circular na escola, em seu cotidiano. Relações sociais que 

constituem os diferentes tempos e espaços em que os jovens circulam. O autor nos ajuda a 

pensar a relação que se estabelece entre os jovens alunos e a escola diante dos agrupamentos 

juvenis em torno de interesses comuns, mostrando que não podemos considerar estas 

manifestações juvenis fora de um contexto de relação mais amplo. 

Como será mostrado a seguir, as diferentes mídias e outros elementos terão um papel 

de destaque no sentido de ofertar aos jovens muito dos atributos os quais eles se apropriam.  

Coelho (1998) estuda o processo de mercantilização das identidades juvenis 

alternativas e a participação dos meios de comunicação neste processo. O autor compreende 

como identidades juvenis alternativas àquelas construídas por grupos juvenis que se 

contrapõem aos padrões sociais dominantes. Ele aponta ainda, os estilos de vida construídos 

com base em mercadorias consumidas internacionalmente, ou seja, ele estuda o papel do 

consumo na construção das identidades. 

Ele mostra que a existência de culturas juvenis de consumo associou-se à idéia de que 

todos os consumidores podem ser jovens. Houve, segundo Coelho (1998), uma neutralização 

na relação entre cultura juvenil de consumo e identidades sociais alternativas na medida em 

que estas últimas passaram a não se configurar no sentido de se contrapor a algo específico.  

Conforme o autor, 
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as identidades sociais alternativas são mitos ideológicos, instrumentos para 

a equiparação entre ser livre, ser jovem e ser consumidor: houve uma 

ruptura entre a afirmação de uma identidade social alternativa e a ação 

visando a transformação social de acordo com essa identidade. 

(Coelho,1998). 

 

Ele acredita que a ação voltada apenas para o consumo de mercadorias não se trata de 

uma realidade definitiva, com isso, novos grupos sociais e movimentos juvenis podem vir a 

colocar a sociedade em questão. 

A partir do estudo de Coelho (1998), por exemplo, nos permitimos vislumbrar que os 

visuais presentes nos grupos de jovens alunos da escola investigada não necessariamente se 

configuram numa identidade social que dá coesão ao grupo como forma de protesto ou de 

resistência a padrões dominantes, porém, se configura numa identidade social alternativa, 

neutra. Ao mesmo tempo, pode-se dizer que, no interior da escola, estes visuais alternativos 

acabam por dizer algo deles para a direção e demais atores da escola e, muitas das vezes, se 

mostram associados a determinados comportamentos considerados inadequados. Um jovem 

aluno que usa boné colorido, óculos escuro espelhado, piercing na língua, bermuda comprida 

colorida, várias pulseiras e tornozeleiras coloridas facilmente é apontado entre os principais 

suspeitos quando algo acontece de errado na escola, por exemplo, quando soltam uma bomba 

na lata de lixo, como se fosse feito um juízo de valor sobre ele a partir de seu estilo (Caderno 

de campo, ano de 2006). 

O trecho a seguir, parte da entrevista realizada em 2006 com Andréa, jovem aluna do 

3° ano, período matutino, mostra o ponto de vista dela sobre como a diversidade das 

condições sócio-econômicas dos jovens alunos interferem no modo de se agruparem no 

interior da escola.  

 

K- Então, neste aspecto por exemplo, já cria uma divisão assim dos 

grupinhos que são formados dentro da escola. 

A-- Exatamente, por isso que... os grupinhos que tem mais dinheiro ficam 

juntos, os que tem menos dinheiro ficam juntos, pagodeiros ficam juntos, os 

pretinhos ficam juntos. 

K- Agora...você acha que entre...por exemplo, que estes grupinhos que se 

formam em torno do estilo musical, esta questão da condição financeira 

interfere aí ou não? 
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A- Olha....penso eu que sim porque para você fazer parte de um grupo, você 

tem que se vestir como o grupo, você tem que falar como o grupo fala, você 

tem que ter o que o grupo tem. Meu, nem todo mundo tem dinheiro para 

comprar um cinto de colocar aqui, para comprar um colar aqui, para fazer 

escova todos os dias, pode ver que você vê poucas pessoas pobres sendo 

Emos, Emo é de classe média baixa para cima, pobre não é Emo porque 

pobre não tem nem tempo de ser Emo, entendeu? 

K- (risos) 

A- Vamos supor...pagodeiro você vê que é uma classe mais abastada, classe 

de periferia, porque...meu...uma coisa mais de “taki tika taki tikataki”, mais 

assim de barzinho, cervejinha, entendeu? Então, influencia sim, influencia, 

porque você vai chegar...você tem o cabelo ruim, ta ligado, aí você vai 

chegar no grupinho de Emo, ta todo mundo com o cabelo assim oh, aí você 

tem que fazer chapinha todo dia, você tem que comprar não sei quê...você 

não vai conseguir acompanhar, entendeu? Você vai na casa da menina, ela 

mora na Pompéia, num puta de apartamento e você mora em Pirituba, 

na...eu acho que influência muito... 

 

A jovem aluna associa as manifestações e gostos culturais de seus colegas aos fatores 

relativos às condições sócio-econômicas deles. Pode-se dizer que está é uma forma de 

entender os múltiplos modos de viver a juventude, o que não significa que seja a única. 

Porém, vale ressaltar as relações que se configuram entre os jovens alunos tendo em vista a 

suposta diferença sócio-econômica percebida entre eles. Importa os significados simbólicos 

atribuídos pelos jovens alunos sobre as diferenças sócio-econômicas existente entre eles, no 

sentido de organizar as relações que eles estabelecem entre si. 

No pátio, jovem aluna do primeiro ano vespertino, comenta que não participara dos 

ensaios de dança porque as demais jovens escolheram roupas muito caras para o dia da 

apresentação e que ela e suas amigas não teriam condição de pagar. Quando me contou isto 

fez uma espécie de crítica às colegas que dançariam, como se essas fossem “ricas”. Neste 

momento esta aluna procurava alguém para ascender o cigarro e dizia estar na “fissura” 

(Caderno de campo, 16 de agosto de 2007). 

Um outro aspecto que merece destaque são os estilos visuais dos alunos. A cada ano 

na escola pude perceber a vaidade masculina. O cuidado que os jovens do sexo masculino têm 

com o visual é perceptível, desde a maneira de se vestir até o modo de arrumarem os cabelos. 

Eles usam gel para arrepiar os cabelos e manter determinado penteado, alguns deles fazem 
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luzes ou descolorem o cabelo, alguns daqueles que têm o cabelo crespo fazem rastafari, 

alguns cortam o cabelo de maneira desordenada, outros usam bonés. Interessante é perceber 

que no dia a dia da escola o que se vê nos jovens alunos é uma experimentação de si e uma 

estratégia para conquistar as meninas. Segundo o relato de um jovem aluno do segundo ano 

vespertino que tem o cabelo com luzes e gel, usa brincos e um colar de coco, atribui o visual 

ao fato de se sentir melhor, mais limpo e mais bonito. Ele disse ainda que a concorrência está 

muito grande, que a maioria das meninas gosta e aponta ser necessário o uso de tais artifícios 

(Caderno de campo, 29 de novembro de 2007). 

Segundo Nogueira (2006) em sua pesquisa sobre a identidade discente e a identidade 

juvenil, 

 

O celular cumpriu este papel, como as tatuagens, os piercings, os brincos, 

as pulseiras e os colares usados pelos meninos. Em conversas informais 

registradas no diário de campo era comum eles associarem o uso à moda, 

mas sempre a submetendo a um gosto afeito ao mundo dos homens. Usam-se 

adereços para conquistar as meninas, para ficar maneiro, para conferir 

algum grau de prestígio aos seus corpos impúberes. (p.255) 

 

A vaidade masculina pode ser também explicitada em outra situação. Fui convidada 

pela diretora da escola e pela professora que organizava o projeto “Anastácia na mídia” para 

acompanhar um grupo de jovens alunos do “Anastácia” à gravação do show do Tom 

Cavalcanti. Um ônibus que saiu da escola nos levou até a TV Record. Chegando lá foi 

necessário, antes de entrar propriamente no espaço, fazer uma fila indiana com os diferentes 

participantes (alunos, modelos e idosos) de maneira a organizá-los no interior do auditório. As 

modelos e os modelos ficavam nas primeiras fileiras, os alunos de escolas ficavam nas fileiras 

do meio do auditório e os idosos ficavam na parte final. Os jovens alunos do sexo masculino 

chamaram a minha atenção no período de espera, antes da entrada no auditório. Eles foram 

inúmeras vezes ao banheiro para molharem o cabelo e mantê-lo penteado. A preocupação 

com o visual estava bem explícita, eles saiam e entravam no banheiro a todo o momento 

enquanto as jovens alunas do sexo feminino aguardavam quietas na fila, apenas conversando 

entre si. Esses mesmos alunos também faziam círculos e começavam a cantar alguma música 

em tom alto, batendo palmas. Eu pude constatar que eles percebiam o quanto eles chamavam 

a atenção das demais pessoas que estavam ao redor deles e pareciam gostar dessa situação 

(Caderno de campo, 24 de maio de 2006). 



 161 

Pode-se dizer que esses meninos estavam totalmente adequados àquela situação, ao 

agitarem o local e estarem animados. O comportamento deles seria tido como inadequado 

caso estivessem em sala de aula. Em uma conversa entre duas professoras da escola, sobre 

essas participações dos alunos em programas de auditório, elas disseram que era melhor levar 

os alunos mais bagunceiros, os que agitam mais para lugares como esses. Pude compreender 

melhor isso, quando ao longo da gravação do programa era constantemente solicitado que 

batêssemos palmas, quase que uma condição para estar ali presente (Caderno de campo, 24 de 

maio de 2006).  

Retomando a discussão sobre as diferentes manifestações juvenis, também no período 

em que realizei as minhas idas à escola pude observar uma série de alunos vestidos de preto, 

cabelos pintados de preto com cortes retos e despontados, lápis preto nos olhos. A princípio, a 

meu ver, todos se pareciam ou faziam parte da mesma tribo. Precisei de um período longo de 

observação e de muitas conversas com estes jovens alunos e também com os seus amigos e 

colegas de classe para começar a compreender algo sobre esta maneira deles se apresentarem. 

A primeira coisa que me veio à cabeça e que por um longo tempo orientou a minha percepção 

foi: são Punks? Metaleiros? Porém, ainda assim percebi que isto não me dizia muito do que 

eu pretendia compreender: Quem eram estes jovens? Como eram vistos na escola? Como se 

percebiam no ambiente escolar e na relação com os demais? Chamou a minha atenção o fato 

de a maioria deles dizerem que possuem um estilo próprio. O que eles estavam querendo me 

dizer com isto? Ao longo do tempo puder constatar que de alguma maneira eles tentavam 

fugir dos rótulos que lhes eram impostos inclusive aqueles que eu mesma atribuía a eles. São 

rótulos produzidos no interior da escola, porém expressão daqueles também produzidos nos 

demais espaços que freqüentam. Nas várias conversas percebi que estes jovens alunos que 

menciono eram conhecidos pelos colegas da escola como “Emos”. Mais do que isso, percebi 

que a denominação “Emo” era polêmica entre estes jovens alunos. Eu não entendia o que 

significava “Emo” e a maioria dos alunos que os identificava também não sabia responder o 

que significava. Alguns se referiram a eles como “diferentes”, outros como “perdidos”, outro 

como “gostam de um determinado estilo musical” e para outros “eles/elas são gays/lésbicas”. 

A falta de entendimento e de consenso por parte dos colegas, sobre a forma dos alunos se 

apresentarem e, ao mesmo tempo, a necessidade de escolher uma marca para identificá-los, 

nos diz o quanto, neste caso, a forma deles se apresentarem em si, não é o mais importante, 

mas sim a dimensão simbólica que ela assume no interior daquela escola. Foi a partir destas 

observações e constatações que fui investigar como esses jovens alunos constroem as suas 

identidades, tendo em vista o rótulo que lhes é imposto, o rótulo de ser um “Emo”. Ao mesmo 
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tempo, em alguns momentos, o modo como os jovens alunos considerados “Emos” se 

percebem e se vêem não corresponde ao modo como se posicionam no interior da escola. 

Estou dizendo, com isso, que a subjetividade dos jovens alunos pode não corresponder ao seu 

posicionamento identitário. 

Os conceitos de identidade e de diferença de Stuart Hall e de Kathryn Woodward 

contribuem para a leitura dos sistemas simbólicos constituídos e em construção no que diz 

respeito à identidade “Emo”, e no entendimento da maneira como os sentidos são negociados 

entre os diferentes atores sociais da escola neste processo de constituição identitária.  

A partir dos estudos de Hall & Woodward (2005) pode-se dizer que as práticas sociais 

são marcadas simbolicamente, o que significa dizer que as experiências vividas pelos 

indivíduos nos diferentes contextos sociais são simbolizadas e podem ser expressas em 

sistemas simbólicos específicos, o que pode orientar a maneira dos indivíduos se 

posicionarem num determinado contexto. Os autores neste momento se referem à identidade, 

esta produzida de acordo com o sistema simbólico que a sustenta. Procuramos identificar a 

rede de significados que sustenta a identidade “Emo” e, para isto, buscamos não apenas a 

percepção dos próprios jovens considerados “Emos”, mas também todo o discurso que é 

veiculado na escola a esse respeito. Ainda podemos compreender como fazendo parte deste 

entendimento, as relações que os jovens alunos considerados “Emos” estabelecem com os 

professores e direção da escola. Trata-se de não negarmos as hierarquias existentes no interior 

desta instituição, que de alguma maneira nos dizem da dimensão histórica de determinadas 

relações de poder instituídas. O processo de construção identitária é aqui entendido como uma 

construção coletiva. 

Utilizamos o termo “identidades” em concordância com os autores acima citados, que 

as identidades são cambiantes e se constituem a partir do pertencimento dos indivíduos nos 

diferentes agrupamentos. Em cada espaço onde os indivíduos circulam pressupõe-se campos 

culturais distintos, com diferentes expectativas e formas de regulação, pois trata-se também de 

várias realidades. 

Segundo Hall & Woodward (2005), a marca da diferença não se manifesta apenas em 

sua dimensão simbólica, mas também na sua dimensão concreta, de exclusão social. Na 

escola investigada estes dois aspectos são visíveis, uma vez que muitos dos jovens alunos 

considerados “Emos” dizem sofrer algum tipo de preconceito e de discriminação. Ainda 

segundo os autores, é por meio de sistemas classificatórios que a marca da diferença é 

estabelecida. Com isso, podemos dizer que a classificação “Emo” agrega para si uma série de 

atributos que adquirem sentidos distintos. 
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Nos discursos dos jovens alunos entrevistados percebe-se que as suas indumentárias, 

orientação sexual e estilo se tornam fator de distinção perante os demais alunos. Desta 

maneira, as identidades são construídas tendo por base os significados negociados e 

partilhados sobre estes elementos de distinção. 

Como pode ser visto no trecho a seguir: 

 

L- “Na minha tribo, assim...Eu curto o Emocore, então todo mundo que 

anda comigo ou curti Emocore ou o HC, que é o Hardcore. A gente se 

identifica por causa dos sentimentos, às vezes as mesmas pessoas passam as 

mesmas coisas dentro de casa assim, que é o problema do preconceito por 

problemas de orientação sexual diferente ou por usar um rosa, que uma mãe 

ou um pai não aceita. Isso é a diferença do meu grupo em relação aos 

outros, porque alguns grupos são fechados para isso, menino não usa rosa, 

não tem coragem de usar uma franja, ou tipo usar um colar de bolinha 

colorido. Então, essa é a diferença da minha tribo, do meu grupo”. (Larissa, 

jovem aluna do 1° ano, período vespertino). 

 

As jovens alunas entrevistadas são reconhecidas na escola como “Emos”, porém 

comentaram dos rótulos que são construídos tendo como base o uso de determinadas 

indumentárias. O trecho a seguir, expressa o que elas pensam sobre isto: 

 

L-Não é certo isso porque tipo... porque tem assim, só porque eu ando com 

ela, aí falam que eu sou do grupo dela, que eu sou “Emo” também, 

tipo...não tem nada a ver, eu posso andar com ela mas não ser “Emo”. Ou 

se não, pode ter alguém que gosta de usar o colar de bolinha e, também, não 

é “Emo”. É o rótulo que persegue a pessoa, assim. Tem gente até que toma 

raiva, não só de Emo. (Liz, jovem aluna do 1° ano, período vespertino). 

 

Ao dizer sobre isto, elas apontam um elemento importante que é a diferença entre estar 

e andar junto num determinado grupo e compartilhar os mesmos significados em relação a 

uma determinada indumentária. Elas apontam, com isso, que o uso de determinada 

indumentária não é suficiente para definir a pessoa como “Emo”. 

 

Porque tem umas pessoas que não conhecem e rotulam as outras. (...) 

Qualquer outro grupo assim que ela conhecesse você vê que é diferente de 
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que é rotulado. Tem gente que se veste assim do meu estilo sem saber o que 

é o Emocore, é o poser, faz mais caras e bocas, a gente pergunta alguma 

coisa sobre o Emocore e eles não sabem. (Larissa, jovem aluna do 1° ano, 

período vespertino). 

 
Merece destaque pensarmos no modo como a escola lida com tais forma de 

apresentação dos jovens alunos considerados “Emos”. A escola, no imaginário social das 

pessoas, continua sendo um lugar privilegiado de socialização e, também, de sociabilidade. 

Desta maneira, podemos pensar que ela pode vir a contribuir para a produção e manutenção 

de um discurso preconceituoso e estigmatizador. Enquanto papel e responsabilidades da 

escola estão instituídos o seu caráter socializador, de preparar os indivíduos para o convívio 

social. Pode-se dizer que as escolas tentam percorrer estas expectativas que a elas são 

atribuídas. 

Segue um trecho de uma conversa minha, realizada no ano de 2006 com dois jovens 

alunos do 3° ano, período matutino, considerados pelos demais como “Emos”. 

  

K- E vão entrar direto no assunto já inclusive que vocês estão falando em 

dupla. O que vocês pensam assim destas tribos, a gente poderia dizer, que 

existem assim, por exemplo, nesta escola. Vocês acham que vocês pertencem 

a uma tribo? O que é uma tribo?  

L- Então, acredito assim que eu pertenço a uma tribo, só que não 

assim...vamos dizer.. “sou emo”, porque...Emocore é uma música, não é 

assim “eu sou emo”, entendeu? Tribo são pessoas que curtem as mesmas 

coisas, o mesmo estilo musical, e que convivem juntos, vão para shows 

juntos, vão para barzins juntos, que...fazem as coisas juntos...(Leandro, 

,jovem aluno do 3° ano, período matutino). 

J- É, para mim também, as pessoas que tem afinidade procuram as mesmas 

coisas, gostam...e não há conflito entre si, compartilham dos mesmos ideais, 

essas coisas...gostam do mesmo estilo de música, como de sair...os mesmos 

rolês...é isso. (Joel, jovem aluno do 3° ano, período matutino). 

K- Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim “ Ah, porque que... se gostam 

de se vestir assim, se gostam de estar assim, porque não fazem isto fora da 

escola, na hora que vem para a escola está desta maneira também? O que 

vocês pensam disto? 

J- Ah...eu acho que é um preconceito isso, é um preconceito.. você não tem 

que ser uma pessoa fora na escola, uma pessoa na rua, você tem que ser a 
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pessoa que você é tudo quanto é lugar. Você não tem que mudar porque as 

pessoas querem que você muda, você tem que ser o que você sente bem, o 

que é melhor para você. (Joel, jovem aluno do 3° ano, período matutino). 

 

As questões referentes a ser ou não ser “Emo” no que diz respeito aos jovens alunos 

do “Anastácia” são interessantes de serem discutidas, principalmente, quando tentamos 

entender qual a sua expressão dentro da escola. A partir da conversa com os jovens alunos 

pude observar que, para muitos deles, as maneiras de vivenciarem esse fenômeno também 

pode vir a ser parte daquilo que eles vivenciam no bairro onde residem.  

Herschmann (2005, p.36), ao estudar o lugar que o gênero musical hip hop e funk 

assumem para os jovens menos favorecidos, mostra como o universo da música evidencia não 

só a presença da violência como também de um Brasil fragmentado e plural. O autor aponta 

como as práticas sociais são capazes de reorganizar ou ao menos sugerir uma nova 

configuração mais fragmentária do espaço social. 

Herschmann (2005) teve como pretensão em seu estudo o que segue: 

 

Ao promover um estudo que contemplasse o consumo, a recepção e as 

representações sociais, visei construir uma análise que, por um lado, 

avaliasse criticamente o peso que a mídia e o mercado têm sobre expressões 

culturais populares e de massa como o funk e o hip-hop e, por outro lado, 

permitisse repensar a capacidade de articulação/negociação desses grupos 

sociais na indústria cultural e os desdobramentos sociopolíticos dessa 

articulação. (p.37) 

 

Conforme o estudo de Herschamann, ressaltamos o quanto a mídia e o mercado 

adquirem significados importantes nas expressões culturais dos jovens. Por outro lado, o 

trecho a seguir mostra o quanto o “mundo globalizado” evidencia a apropriação e o consumo 

de um mesmo produto por grupos e segmentos sociais distintos. No que diz respeito à 

violência, depreende-se a partir das considerações do autor que, em se tratando da escola 

investigada, a convivência de uma pluralidade de estilos em seu interior pode apresentar a 

violência de maneira velada e não explícita, uma vez que a organização escolar permite uma 

ordenação das relações sociais e uma relativa manutenção das hierarquias. 

Segundo Herschmann (2005), 
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Na realidade, a complexidade e a heterogeneidade das sociedades 

contemporâneas têm como uma de suas características principais, 

justamente, a existência e a percepção de diferentes visões de mundo e 

estilos de vida. Na realidade, tanto o funk quanto o hip hop são modalidades 

da cultura popular de massa do mundo globalizado e, portanto, apropriam-

se, são apropriados e consumidos por diversos grupos e segmentos sociais, e 

pela indústria cultural em geral. (p.72) 

 

Alguns dos jovens alunos investigados que se destacaram pelo visual inusitado, não 

foram capazes de identificar qual a tribo faziam parte, porém afirmamos conforme os achados 

de Herschamann (2005) que estes jovens são capazes de expressar uma mistura de diferentes 

estilos de vida e se utilizam de diferentes referenciais para a construção de suas identidades. 

É interessante lembrarmos que antes de qualquer coisa os jovens que lá se encontram 

estão em uma espaço/tempo que os torna, a revelia ou não, alunos. De certa forma, esta 

condição de aluno cria uma relativa proteção para eles. Relativa porque em outras 

circunstâncias esta mesma organização escolar que os protege também pode vir a excluí-los. 

Trate-se, por isso, de relações tensas e dinâmicas, sendo que a sua lógica de funcionamento se 

constrói e re-constrói cotidianamente, trata-se de uma lógica da mudança.  

A sociologia das relações de poder de Elias & Scotson (2000) é capaz de iluminar a 

vivência de alguns jovens sobre ser “Emo” em seus bairros e como de certa forma isto se 

expressa em suas relações no interior da escola.  

Vianna (2003), em seu estudo sobre os jovens cariocas, faz uma série de considerações 

que são pertinentes à investigação aqui apresentada. Ele aponta que a divisão entre “sangue-

bão” e “alemão” é uma questão de ponto de vista e soma-se a isto a possibilidade de quem é 

“sangue-bão” se tornar “alemão” e vice-versa. A dinâmica fluida dos posicionamentos dos 

jovens no interior da escola pode ser vista como estratégia utilizada cotidianamente para 

conciliar os diferentes personagens que assumem.  

O autor mostra ainda ser necessária a superação de uma visão da sociedade como 

sendo uma ordem social uma vez que vivemos em uma sociedade complexa. Por meio de uma 

revisão da literatura sobre o tema juventude, ele pode perceber que nas ciências sociais, 

inicialmente, a juventude foi vista e caracterizada como algo que abalava esta ordem social. 

Como pode ser visto a seguir, Vianna (2003) considera que 
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A tentativa de pensar a sociedade sem “entidades estáticas e rígidas” 

(construídas seja para se opor a elas ou para apoiá-las) cria uma visão 

dinâmica da relação entre os diversos grupos sociais (geracionais ou não), 

onde a própria definição destes grupos (incluindo a localização das 

fronteiras entre esses grupos, entre o sangue-bão e o alemão) também está 

em constante transformação.(...) A totalidade da vida social poderia então 

ser definida com muitas palavras que um dia identificaram a juventude: 

transitoriedade, turbulência, agitação, tensão, possibilidade de ruptura, 

crise, conflito, instabilidade, ambigüidade, liminaridade, flexibilidade, 

inquietude (a ordem e a identidade “mais rígida” é uma exceção, também 

transitória, e não uma regra). (p.14) 

 

Vianna (2003) aborda, a partir de uma coletânea de textos de diversos autores, a 

questão da diversidade cultural dos adolescentes contemporâneos mais especificamente do 

jovem carioca. O autor ressalta que trazer a especificidade carioca não significa trazer a 

uniformidade. 

Algumas considerações são importantes de serem feitas. Ao ouvir os jovens alunos em 

suas experiências tentei situar o discurso dos mesmos na rede de significados que eu fui 

construindo sobre os vários aspectos que compõe o cotidiano escolar do “Anastácia”.  

Tendo em vista as considerações realizadas até agora, não seria estranho pensarmos 

que o posicionamento contrário de vários alunos àqueles que são considerados “Emos” 

provém de alunos que, muitas vezes, pertencem ao mesmo bairro destes considerados 

“Emos”. Chamo a atenção para o pertencimento ao mesmo bairro no sentido de que há uma 

suposta homogeneidade, um esforço dos membros que o compõem de se sentirem e se 

perceberem como uma unidade em relação aos demais (que não pertencem ao bairro). O 

contrário também acontece: há um sentimento de “sou diferente do outro que também 

pertence ao meu bairro” por parte de quem não se considera “Emo” em relação a quem se 

considera e pertence ao mesmo bairro. 

Gostaria de ressaltar que as questões postas em evidência tentaram mostrar a dimensão 

alcançada pelo fenômeno “Emo” no processo de construção da identidade da escola e também 

dos jovens alunos. Adianto que se trata de uma realidade dinâmica e multifacetada e não 

pretendo estudá-la em todas as suas facetas, a não ser aquelas que dizem respeito aos 

objetivos de pesquisa. Acrescento que pude presenciar outros fenômenos que acontecem no 

interior da escola no que diz respeito às relações entre os jovens alunos e que eles apresentam 

a mesma figuração estabelecido-outsiders proposta pelos autores citados acima. 



 168 

Algumas questões são levantadas pelos autores e servirão de base para a compreensão 

das relações que acontecem no interior da escola, são as seguintes: 

 

De que modo os membros de um grupo mantém entre si a crença em que são 

não apenas mais poderosos, mas também seres humanos melhores do que os 

de outro? Que meios utilizam eles para impor a crença em sua 

superioridade humana aos que são menos poderosos? (Elias & Scotson, 

2000, p. 20).  

 

Para responder a estas questões seria preciso investigar outros moradores dos bairros 

de onde provêm os jovens alunos os quais me refiro. Porém, o que é interessante de destacar 

nesses fenômenos é que alguns fatores, relativos à escola que estudam, contribuem para que 

eles aconteçam sem provocar grandes confrontos entre os jovens alunos no interior da escola.  

Segundo Paulo, jovem aluno do primeiro ano vespertino, a presença da direção na 

escola sugere que haverá uma punição caso ocorra algo contra os “Emos” no interior da 

escola e, acredita que por isso não ocorre. Já para Roberta e Laura, também do primeiro ano 

vespertino, a convivência diária, compartilhar o mesmo espaço permite que eles se conheçam 

melhor, ao ponto de desconsiderarem o modo como se apresentam no que diz respeito aos 

diferentes estilos. De acordo com o relato desses jovens alunos, a escola é um local tranqüilo 

para eles vivenciarem os seus estilos. Ao contrário do que acontece no interior da escola, eles 

disseram que fora dela eles têm que tomar cuidado para não apanharem. Para eles, em 

qualquer escola eles se sentiriam mais tranqüilos, não apenas no “Anastácia”. (Caderno de 

campo, 7 de novembro de 2007).  

No hall de entrada da escola, um pouco antes da saída dos alunos, a inspetora Joana 

conversava com um aluno. Dentre os assuntos o aluno comentou da “pá de “Boy”, 

“Patricinha”,“Emo” e “Gay” que tem na escola. A inspetora completou dizendo que no 

“Anastácia” tem de tudo. Perguntei como era a relação entre eles, os “grupos” os quais eles 

tinham mencionado. A inspetora disse: É sossegado, como tem de tudo cada um fica no seu 

canto e não dá problema. O aluno comentou ainda que na escola que estudava anteriormente 

os “Emos” apanhavam. Tendo em vista este relato, não é possível afirmarmos que a 

organização escolar é fator exclusivo que favorece as relações plurais no interior da escola, 

mas que outros fatores também podem constituí-las (Caderno de campo, 6 de novembro de 

2007). 
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Ainda nesta conversa, no hall de entrada da escola, o jovem aluno disse à inspetora 

Joana: Tem uma “pá” de boy nesta escola com roupa de marca. E a inspetora respondeu: 

Quando eu comecei a trabalhar aqui achei que fosse escola particular, aqui tem os boys e 

aqueles que querem ser boy. Neste momento, o jovem aluno retrucou: Oh Joana, eu não sou 

boy e nem quero ser boy e estou aqui. A inspetora apenas ficou calada, não respondeu nada. 

Conversaram também sobre onde moravam e o aluno perguntou à inspetora onde ela morava 

e esta respondeu que era no Jardim Nadine e o aluno questionou onde. A inspetora respondeu: 

Na favela. Disse a ele que prestaria concurso para a escola da prefeitura. E o aluno: É bom 

porque não podem te mandar embora. E ela: É, e recebe mais também. E o aluno: Mas aí 

você vai ficar naquelas escolas da favela? (Caderno de campo, 6 de novembro de 2007). 

Em se tratando da realidade investigada nesta pesquisa, podemos dizer que o bairro e a 

escola que a grande maioria deixou para trás para estudarem no bairro e na escola em que 

estudam são aspectos importantes considerados em nossa análise. Os aspectos “bairro” e 

“escola” muitas vezes fazem a mediação das relações de poder estabelecida entre os alunos. 

Não o bairro e a escola propriamente, mas toda a construção simbólica associada a cada um. 

No pátio da escola, no ano de 2007, conversei com Roberta, jovem aluna do 1° ano, do 

período vespertino, durante a aula de educação física dela. Conversamos sobre a sua maneira 

de se apresentar, de se vestir, sobre os pontos de vista dela. Esta aluna não se considera 

“Emo”, diz ter um estilo próprio, apesar de ser considerada uma “Emo” pelos demais. 

Perguntei se ela lembrava de quando começou a usar o lápis preto nos olhos, sobre o corte de 

cabelo, os piercings. Ela disse que não se lembrava, mas que acreditava que era desde a 

popularização do rock, segundo ela quando este visual se tornou mais comum. É interessante 

perceber que, ao mesmo tempo em que diz, do modo de se apresentar como sendo “estilo 

próprio” a jovem aponta a popularização do rock. 

Em nossa conversa, Roberta disse não entender porque as pessoas não gostam de 

quem é diferente. Ela disse ainda gostar de ser como é, e que é uma maneira dela ser ela 

mesma. Ela acrescentou que não consegue ser comum, ser igual às outras meninas. Neste 

momento ela apontou as jovens alunas que se encontravam na quadra jogando vôlei. Segundo 

ela, as pessoas onde ela mora consideram que esta maneira dela se vestir é coisa de quem quer 

ser melhor. Ao se referir às pessoas de seu bairro acrescenta pessoas de baixa renda. Disse 

que as pessoas do bairro dela não estão acostumadas a ir à um show, a um restaurante e a um 

shopping. Quando pergunto o que estas pessoas fazem Roberta me explica que elas costumam 

fazer as coisas dentro da própria comunidade como, por exemplo, saírem no barzinho da 

esquina. Explica ainda que se há uma turminha e um deles começa a ser diferente, as outras 
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pessoas acham que essa pessoa quer ser diferente e fazer com que todas as demais sejam 

como ela, como se quisesse mandar nas demais. Perguntei a ela como são estas questões 

dentro da escola e ela respondeu que pensou que seria “bem pior”, mas que o fato deles terem 

aulas junto e, também, o fato deles ficarem no mesmo lugar durante muito tempo, fazerem as 

mesmas coisas minimiza a ocorrência de situações como aquela mencionada por ela (Caderno 

de campo, 31 de outubro de 2007). 

Em alguns momentos nos deparamos com uma “cultura da rua” (Zanten, 2000) 

confrontando-se ou coexistindo com a “cultura da escola”. Este é um dos aspectos 

importantes a ser considerado e conforme aponta Spósito (2007), compreende também uma 

perspectiva não escolar no estudo sociológico da escola. 

No pátio da escola pude ouvir a conversa entre dois jovens alunos o que demonstra 

que existe, por vezes, certa intolerância aos “estilos” presentes no interior da escola, sejam 

eles visuais, musicais e outros. Um deles dizia ao outro que a coordenadora pedagógica 

colocou-o numa turma a noite que só tinha roqueiro, pagodeiro, bicha, hardcore, essas porra 

toda ... tudo que tem de podre, para mim não tem disso, ou é homem ou é mulher, não tem 

disso.... eles me isolam e eu isolo eles... (...) no pátio, você pode reparar, eles ficam naquele 

pedaço ali, eles não se misturam com o resto (Caderno de campo, 28 de março de 2006). 

Para melhor entendermos o que foi dito acima, apresento um outro grupo de alunos no 

interior da escola. Ao longo de 2006 pude perceber um grupo de alunos, o qual sempre 

chamou a minha atenção pela maneira deles se vestirem e como se faziam visíveis no interior 

da escola. A meu ver, eram alunos muito sociáveis. No ano de 2007, eles acrescentaram em 

seus visuais um boné grafado o nome “AÇÃO”. Após o uso deste boné e com a possibilidade 

de conversar com os alunos tentei entender o que era aquilo e as repercussões no interior da 

escola. 

Segue o trecho da entrevista em que Letícia, aluna do 2° ano, período vespertino, diz o 

que pensa sobre a AÇÃO: 

 

K- E essa AÇÃO? Já é outra coisa? Não é uma tribo? 

L-É...mais ou menos outra coisa porque...tribo é mais assim de estilo que 

curte, mais estilo de música. E essa AÇÃO...acho que é...um bando de 

menino..querendo se aparecer...eu acho isso, querendo mostrar poder de 

uma coisa que eles não tem... 

K- Como que eles exercem esse poder, aqui dentro da escola por exemplo? 
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L- Ah...querendo botar medo nos meninos...brigando...arrumando 

encrenca...e vem todos aqueles meninos batem em um e fala: “Eu mando, eu 

tenho...”. A maioria bate e... quem vai mexer com um monte para apanhar? 

Então eles já... 

 

Os trechos abaixo são partes das explicações que obtive por jovens alunos da escola 

que não pertenciam a este grupo: 

 

São um bando de marginais (...) são sem educação (...) não moram na 

Pompéia (...) tem uma cara sofrida (Caderno de campo, 18 de outubro de 

2007). 

Os alunos têm medo daqueles que são da AÇAO (Caderno de campo, ano de 

2007). 

Você conhece a gangue Bronx? É como ela. (Caderno de campo, 03 de 

outubro de 2007). 

 

Durante uma conversa com Soraia, jovem aluna do primeiro ano vespertino sobre as 

tribos, ela disse que não gosta das tribos e que não tem nada contra, mas disse que também 

não tem nada a favor. Disse ainda não gostar do que considera facção e aponta a AÇÃO como 

sendo uma facção. Apontou que nestes grupos se uma pessoa briga com a outra todos os 

demais vem também para brigar e que ela não vê um fundamento nisto. Ela considera que isto 

seja “coisa de favela”. Acrescenta que não se considera rica. Ao me explicar melhor isto a 

aluna comenta que eles são mal educados e que se desvalorizam muito ao fazerem isto. 

Completa que por eles serem do lugar que são estão se rebaixando. Ela me explica melhor isto 

dizendo: Estes alunos fazem as pessoas que não moram na favela pensarem que quem mora 

lá não trabalha, que as pessoas matam, que as pessoas são todas mal educadas. Perguntei a 

ela se considera o lugar onde mora uma favela e ela me respondeu que ela não considera 

apesar de ouvir as pessoas dizerem que lá é uma favela (Caderno de campo, 17 de outubro de 

2007). 

Nessas minhas idas à escola percebi um dia que não havia mais aluno algum com o 

boné da “AÇÃO”. Fui até um dos alunos que eu entrevistara sobre este fenômeno e perguntei 

o que acontecera. Ele me disse que a coordenação fora até as salas dizer que: Antes que 

alguns alunos acabem com a escola eles serão retirados. Ele me explicou que as pessoas não 

entenderam o que era o grupo, principalmente nesse ano (2007) com a entrada de novos 
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alunos. Ele e a sua “família” acreditaram que era melhor não virem mais com o boné. Esta 

situação evidencia o quanto o boné era algo que significa uma suposta organização do grupo 

em favor de algo, uma vez que o mesmo não deixou de existir com a retirada do boné. Por 

parte da coordenação da escola pode-se dizer que ela chamou-os a atenção para o que estava 

acontecendo. Pode-se dizer que a coordenação causou uma desmobilização deste 

agrupamento ao dar este aviso nas salas de aula (Caderno de campo, 23 de outubro de 2007). 

Para a minha surpresa, no mês seguinte, após o feriado, encontrei com esse mesmo 

aluno no hall de entrada da escola acompanhado de seu pai. Ele não estava com o uniforme da 

escola e parecia aguardar algo. Perguntei o que acontecera para estar ali sem o uniforme e ele 

me disse: Me tiraram daqui. Quando eu questionei porque aquilo acontecera, ele não soube 

me responder, apenas repetiu a resposta: Não sei, me tiraram daqui. Uma vez que o pai desse 

aluno conversava com a inspetora e não parecia uma conversa tranqüila, resolvi me afastar. 

Perguntei ao aluno se poderia telefoná-lo para saber o que tinha acontecido e ele fez sinal com 

a cabeça de que podia olhando para baixo, ao mesmo tempo em que prestava atenção na 

conversa do pai com a inspetora. Uma professora da escola deixara a escola no mesmo 

horário que eu e fomos conversando. Durante a conversa eu perguntei sobre este aluno, o 

porquê dele sair da escola. Ela me respondeu: Por causa de tráfico. Nessa escola está um 

problema sério isso (Caderno de campo, 28 de novembro de 2007). 

Na sala dos professores obtive informações sobre o conselho de escola que se reuniu 

para decidir a situação de alguns alunos da AÇÃO. As professoras relataram terem ficado 

perplexas sobre o modo como os jovens alunos se referiam à “AÇÃO”, como sendo a 

“família” que os protege. Elas disseram que a reunião foi pesada e que saíram com dor de 

cabeça de lá. Segundo uma das professoras, ao perguntar para um jovem aluno o que eles da 

AÇÃO faziam eles se mantiveram calados e apenas disseram que eles se protegiam (Caderno 

de campo, 14 de dezembro de 2007). 

Percebe-se a partir deste relato que a “proteção” é algo importante para os jovens 

alunos que fazem parte da AÇÃO. Vale perguntarmos de que eles se protegem ou que tipo de 

proteção eles necessitam. 

O estudo de Araújo (2002) evidencia as manifestações de violência existentes entre 

alunos no interior da escola dinamizadas pela origem geográfica estigmatizada (pelos índices 

de violência e criminalidade) de um grupo deles. A autora mostra que apesar da proximidade 

das localidades geográficas destes alunos estas adquirem dimensões simbólicas diferentes 

entre si. Araújo (2002) mostra que a violência é vista pela vice-diretora da escola como algo 
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que “desce” para escola. Isto significa que a violência é vista como algo que vem de fora, 

trazida pelos alunos que se originam em uma determinada localidade. 

Estudos como o de Araújo (2002) mostram a necessidade de considerarmos fatores 

outros que constituem as experiências dos jovens alunos no interior da escola e que podem 

estar relacionados ao que está configurado e circunscrito fora do espaço escolar. Isto não 

significa que manifestações de violência e outras mais, não sejam constituídas levando-se em 

consideração aspectos da própria organização escolar. 

Dois alunos, do 1° ano do período vespertino, conversavam na porta da escola 

enquanto aguardavam a vinda dos pais da reunião de conselho de classe. Um deles falava algo 

quando o outro fez o seguinte comentário: Olha o jeito de ele falar, igual bandido. Disse o 

primeiro ainda rindo: Quando ele crescer ele vai ser bandido. E o segundo retrucou: E você?. 

O primeiro respondeu: Vou fazer faculdade, vou ser gente boa. Você fala bagulho, mano... 

Perguntei se eles se conheceram na escola e eles disseram que sim, apesar de morarem no 

mesmo bairro, Pirituba. O primeiro começou a me explicar que o bairro era muito perigoso, 

disse que era considerado o 3° ou 4° mais perigoso de São Paulo. Este aluno complementa 

dizendo que não mora na parte perigosa do bairro e que este é muito grande e divide-se em 

favela e as outras partes. Neste momento, ele faz uma brincadeira com o outro aluno, como se 

ele morasse no bairro na parte que é considerada favela. Esta conversa aconteceu de maneira 

tranqüila entre os dois alunos. Não consegui perceber nenhuma reação de incômodo, nem de 

revolta por parte do segundo aluno. (Caderno de campo,15 de maio de 2007). 

Mais uma vez, por meio da pesquisa de campo, é possível percebermos que a origem 

geográfica assim como os atributos associados a ela são capazes de interferir nas relações 

interpessoais. 

No pátio conversei com Vítor, ex-aluno que ainda freqüenta a escola auxiliando o 

professor nas aulas de dança. Percebo que ele é muito querido pelos demais alunos, pois 

frequentemente, além da dança ele participa das demais atividades esportivas da escola junto 

aos demais. Quando conversávamos uma aluna passou e comentei com ela que a vi fazendo 

aulas de atletismo. Esta aluna comentou que faz tudo o que tem na escola porque não tem 

nada para fazer. Neste momento o ex aluno disse: Isso aí, Letícia, na minha época eu também 

fazia tudo, treino de vôlei, treino de handebol, teatro, dança. Ele disse que permanecia na 

escola praticamente os três períodos. Perguntei ao ex aluno porque ele não dava aulas no 

“Anastácia” e ele disse que não agüentaria “marmanjo”, que os alunos cada vez mais não 

respeitam os professores. Fez ainda o seguinte comentário: Ainda mais dá aulas num bairro 

como este, só tem patricinha e maloqueiro. Segundo ele maloqueiro são os alunos largadões, 
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que usam roupas folgadonas e que: tem peito de ferro, enfrentam tudo e todo mundo, 

conseguem as coisas por eles mesmos. Sobre as patricinhas ele diz: Elas acham que porque 

tem dinheiro podem mandar e acham que tem razão em tudo. Diz que os maloqueiros também 

são assim, só que eles se bancam, não tem os pais para pagar as coisas. Enquanto 

conversávamos, um jovem aluno se aproximou e ofereceu um relógio a prova de água por 

R$50,00 reais. Neste momento, o ex-aluno riu e me disse na frente de seu colega: Tá vendo, 

esse aí é maloqueiro. Todos começaram a rir. O aluno que tentava vender o relógio disse que 

ia sair da escola, pedir transferência e o seu colega fez o comentário de que ele não estava 

dando conta da escola. Porém, ele respondeu que não agüentava mais pegar ônibus, enfrentar 

o trânsito. (Caderno de campo, 23 de maio de 2006). 

Não ter o que fazer é algo apontado por vários alunos em minhas conversas informais 

e em entrevistas com os jovens alunos no interior da escola. Foi possível verificar que a 

permanência na escola a maior parte do tempo, inclusive fora do horário regular da aula e, 

também, quando não é mais necessário (para aqueles que não estudam mais lá) é um meio 

encontrado por muitos alunos, para matar o tempo. Porém, podemos questionar em que 

medida permanecer na escola se trata de matar o tempo ou se trata de estar em um lugar onde 

se estabelece relações significativas. 

Lucas, aluno do 2° ano do período matutino, faz parte do grêmio. Quase todos os dias 

ele permanece no período da tarde também. Quando perguntei o porquê dele participar do 

grêmio ele me respondeu que era porque não tinha nada para fazer em casa. Disse ainda que 

na escola ele pelo menos fazia alguma coisa e deu o exemplo de ajudar a inspetora. Pude 

observar que muitos deles permanecem do lado da “guarita” dos inspetores e pedem para 

fazer algo como: acionar o sinal, fechar as salas, entregar as carteirinhas e, também, conversar 

(Caderno de campo, 06 de novembro de 2007). Pode-se dizer que esses alunos são aqueles 

que estabelecem boas relações com os inspetores.  

Quando terminadas as várias atividades promovidas pela escola não era incomum ver 

os inspetores e a coordenação pedirem aos alunos para deixarem a escola e eles não 

atenderem ao pedido. Chega a ser estranho esta cena. O mesmo acontece quando os alunos 

são liberados mais cedo, próximos do horário da saída, devido a uma grande chuva que está 

por vir. Eles se aglomeram na porta da escola e não vão embora. Nesse caso, quando a chuva 

começa, grande parte deles quer entrar na escola novamente. Ao mesmo tempo, presenciei 

alunos fazendo propostas para o inspetor para que ele os deixasse saírem da escola, como por 

exemplo, ofereceram uma caixa de bombons da escolha do inspetor (Caderno de campo, 10 

de outubro de 2007). 
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O estudo de Elias & Scotson (2000) traz contribuições e elementos para pensarmos a 

relação dos jovens alunos entre si e com os demais atores sociais e com a escola aonde 

estudam. Os autores utilizam as categorias estabelecidos e outsiders para estudar a dinâmica 

das relações de poder existente entre “grupos” que perante os indicadores sociológicos (renda, 

escolaridade, ocupação profissional) não se diferenciam entre si, apresentando-se como 

homogêneos. A proposta de uma análise configuracional de uma comunidade permite o 

desvelamento da forma como os grupos se constituem uns perante os outros, enfim, a forma 

como se organizam. Elias & Scotson (2000, p. 13) contribuem também com o estudo de 

outros padrões existentes relativos à desigualdade social, por exemplo, relações entre classes, 

grupos étnicos, colonizadores, homens e mulheres, pais e filhos, homossexuais e 

heterossexuais. 

Os autores atentam para a relação existente entre a experiência social do indivíduo e a 

dimensão nacional da vida social. Isto porque para eles, aspectos relativos ao 

desenvolvimento de uma comunidade a qual o indivíduo faz parte não podem ser vistos 

separados de aspectos relativos ao desenvolvimento de seu país. Segundo Elias & Scotson 

(2000), o sentimento de pertencer a um grupo relaciona-se à maneira como os indivíduos se 

vêem como grupo perante os demais grupos existentes. Este aspecto nos oferece elementos 

para pensar o modo como as identidades dos jovens alunos da escola investigada têm sido 

constituída, dado o significado simbólico adquirido pelos locais onde a maioria reside, à 

escola que estudam e ao local onde esta se encontra. 

Elementos como: superioridade social e moral, auto-percepção e reconhecimento, 

pertencimento e exclusão apontados por Elias & Scotson (2000) iluminaram, na pesquisa aqui 

apresentada, o entendimento das relações de poder as quais os jovens se encontram. O estudo 

destes autores me sugeriu ainda observar a percepção que os jovens têm de si, como eles 

percebem uns aos outros, quais os recursos utilizam neste processo. No decorrer de minhas 

idas à escola, mediante as observações feitas, pude constatar como a interdependência 

existente entre os diferentes atores sociais dinamiza as relações entre eles, tensionando-as. 

Pode-se dizer, a partir das considerações dos autores, que se trata de tensões que são inerentes 

ao “equilíbrio instável de poder”. 
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5.3 - O consumo de bebidas alcoólicas e maconha: expressão de uma construção 

identitária 

 

O conceito de sociabilidade de Simmel (1983) também nos ajuda a compreender a 

dinâmica dos jovens alunos no interior da escola, as diferentes manifestações juvenis, 

principalmente quando eles encontram-se agrupados. Dentre as manifestações juvenis 

podemos considerar aquelas que os tornam visíveis no ambiente em que se encontram, a 

maioria das vezes, nomeadas de indisciplina e os jovens alunos são vistos como “alunos 

indisciplinados”.  

Se fôssemos apenas ressaltar uma forma (estrutura) de agrupamento que prescinde de 

objetivos estabelecidos ou mesmo de finalidades específicas, estaríamos tratando da 

sociabilidade. A evocação de Simmel aqui se dá porque o autor considera “sociação” as 

diferentes maneiras dos indivíduos se agruparem na satisfação de seus interesses e estes 

podem ser provisórios ou não, conscientes ou não.  

Segundo Simmel (1983), 

 

...sejam quais forem os atributos objetivos que os participantes de uma 

reunião possam ter –atributos esses localizados fora da reunião particular 

em questão -, eles estão proibidos de participar dela. Riqueza, posição 

social, cultura, fama, mérito e capacidades excepcionais não podem 

representar qualquer papel na sociabilidade. (p.170) 

 

O consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens, assim como, as demais manifestações 

juvenis são fenômenos que adquirem características próprias no interior da escola a partir da 

experiência dela com os mesmos constituindo-os parte da sociabilidade tipicamente escolar.  

Em função da minha participação no projeto “Entre a cervejinha e o alcoolismo” o 

meu olhar esteve atento, a princípio, para o consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens 

alunos. Porém, no contato com o cotidiano da escola investigada, foi possível perceber a 

mesma amplitude no que diz respeito ao consumo de maconha e de outras drogas. Os relatos a 

seguir evidenciam o que estou dizendo. 

Na calçada em frente à escola, jovens discutem com a mãe de uma aluna. A mãe 

estava na escola para defender a filha, pois esta alegou que apanharia naquele dia. Não foi 

possível acompanhar de perto as discussões na porta da escola, porém foi possível ver a 

mobilização dos demais que assistiam o acontecido. A PM foi chamada pela mãe da jovem e, 

enquanto aguardavam, as alunas envolvidas permaneceram agrupadas andando de um lado 
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para outro, conversando entre si. Foi quando escutei o grito de um dos alunos que é amigo das 

jovens envolvidas naquela situação: Acende um baseado que rápido todo mundo vai esquecer 

o que aconteceu. Ele disse isto gritando alto e dando risadas. Posteriormente, outro aluno que 

também estava de expectador disse ao jovem aluno que fora retirado da escola, mencionado 

anteriormente: Oh, Vitinho, vamo ascender um baseado. Nesse momento, a PM havia 

acabado de estacionar na porta da escola e o professor Elias foi conversar com a PM e a mãe 

da jovem. Vitinho saiu correndo e permaneceu quieto em uma lanchonete que fica na esquina 

da escola, ele parecia não querer ser visto por algum professor, coordenação e direção da 

escola. Só pude ouvir o comentário de outro aluno: Quem não deve não teme, por que ele 

correu?! (Caderno de campo, 03 de dezembro de 2007). 

O professor Elias havia, anteriormente, comentado comigo a respeito de sua 

permanência na porta da escola, este procedimento é corriqueiro, ele costuma observar a 

entrada e saída dos jovens alunos na calçada em frente da escola. Segundo ele é também uma 

forma de ficar atento àqueles jovens que não estudam lá, mas se relacionam com os jovens 

alunos. Trata-se de uma forma de ficar atento aos possíveis traficantes. 

Tais situações são exemplos de como o consumo de bebidas alcoólicas e de outras 

drogas se fazem presentes no cotidiano dos jovens alunos. 

Velho (1977), a partir dos conceitos como desvio social e estigmatização, nos ajuda a 

pensar as relações sociais estabelecidas entre a escola, a sociedade de uma maneira geral e os 

jovens alunos que se agrupam em torno do consumo de bebidas alcoólicas e de outras drogas.  

A partir de Velho (1977), os alunos considerados “desviantes” pela escola e pela 

sociedade podem ser compreendidos ao pensarmos numa estrutura social, esta organizada de 

maneira em que um grupo social possui uma classe de atributos depreciativos que diverge de 

outro grupo. O fato dos grupos reconhecerem a diferença de atributos existentes entre si os 

conduz a assumir posições sociais opostas e distintas um perante o outro.  

Ainda segundo Velho (1977), a classificação de “grupos desviantes” pode ser 

considerada expressão de um processo de estigmatização. Ambas as classificações, desviantes 

e estigmatizados, delimitam grupos sociais e demarcam uma posição social compreendendo 

assim uma perspectiva relacional, não podendo ser, por isso, entendidas como categorias 

isoladas. 

O autor, a partir de suas considerações, pode contribuir para o estudo dos mecanismos 

subjacentes que estabelecem e perpetuam as relações sociais existentes entre os agrupamentos 

de alunos tidos como “desviantes” e a escola. Isso torna necessário recorrer à vida 
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sociocultural, como ela tem sido percebida e representada por ambos, principalmente nos 

aspectos em que divergem. 

Por meio do relato de alguns profissionais do “Anastácia”, percebe-se que eles 

acreditam que os jovens alunos que consomem bebida alcoólica abusivamente se encontram 

em famílias desestruturadas. Acreditam também que são famílias em que os pais passam por 

dificuldades sócio-econômicas e, muitas vezes, não dão a atenção devida aos filhos. 

Como no estudo de Sarti (2005), a família se mostra como espelho capaz de refletir o 

modo como o mundo social é significado e ordenado. Percebe-se que as condutas dos jovens 

alunos se tornam expressões das famílias as quais pertencem. Isto se manifesta na tendência 

da escola de tentar compreender e dar sentido às várias manifestações juvenis ocorridas em 

seus domínios remetendo-se ao grupo familiar dos seus jovens alunos. Tendo em vista que se 

trata, na maioria das vezes, para professores, direção e inspetores de indisciplina de seus 

jovens alunos, estas manifestações juvenis costumam ser entendidas como resultado de uma 

má educação, principalmente, das famílias para com os seus filhos (as). Somado a isto, à 

impossibilidade e/ou incapacidade dessas famílias de oferecer uma educação considerada 

“adequada” está associada a origem social a qual eles acreditam fazer parte a maioria dos 

alunos, de “baixa renda”.  

Por outro lado, Elton, jovem aluno que tem a trajetória escolar marcada pela 

freqüência em escolas particulares, e por isto, associado na maior parte das vezes a uma 

condição sócio-econômica favorecida, mesmo que relativamente, faz a seguinte observação 

sobre o consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens: 

 

K- E aquele projeto de prevenção, você participou né? O que você achou? 

E- Ah...eu achei interessante porque tipo...você sabe mais ou menos o 

quanto os jovens estão consumindo de álcool por ano, porque...acho meio 

babaca pai que acredita que os filhos não bebem porque a grande maioria 

bebe, acho legal também porque dá para fazer tipo...uma comparação 

assim...que nem...dizem que o aluno do particular é muito diferente do 

público, se você comparar, você vê a mesma coisa lá, na minha opinião é 

igual. 

K-O que faz você pensar nesta igualdade? Geralmente as pessoas costumam 

fazer essa diferença... 

E- Ah...eu vejo isto porque eu convivi com os dois e tipo...convivo até hoje 

com o particular...então..que nem...vai...chega o cara..chega e fala “eu bebi 
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tanto sábado” aí eu cheguei e saí sábado e bebi o mesmo tanto do que ele, 

tipo...aí dá para comparar.(Elton, jovem aluno do 3° ano, período matutino) 

 

O modo como os jovens alunos se vêem está intimamente relacionado à forma como 

os outros, principalmente, a escola os vê e desta maneira, alguns cuidados foram tomados. Em 

uma determinada etapa do projeto “Entre a cervejinha e o alcoolismo” alunos foram 

convidados a participar de entrevistas que permitiam realizar um acompanhamento de seu 

consumo de bebida alcoólica. O objetivo era convidar aqueles que foram identificados 

anteriormente nos questionários como tendo um elevado consumo, porém, a fim de não criar 

estigmas, pois afinal estes alunos já eram conhecidos pelos próprios alunos e pela escola, 

foram misturados alunos abstêmios e alunos com consumo moderado. 

O estigma, elemento distintivo lançado aos alunos, relaciona-se ao coletivo, àquele 

grupo social específico que apresenta determinados atributos considerados depreciativos. 

Porém, conforme aponta Goffman (1988), torna-se necessário analisar as linguagens de 

relações envolvidas e não os atributos em si. Isto porque os atributos em si não possuem valor 

próprio podendo assumir significados distintos dentro da rede de relações em que se encontra. 

O autor acrescenta, também, que no estudo sociológico do estigma o interesse está no estudo 

da forma de vida coletiva daqueles que pertencem a uma categoria particular e são 

considerados estigmatizados. Ele estabelece uma relação do estigma com o desvio, indicando 

que ambos implicam uma inabilitação por partes dos indivíduos à aceitação social plena. 

As considerações de Goffman (1988) nos conduzem a dedicar uma atenção ao modo 

como os jovens alunos que consomem bebidas alcoólicas no interior da escola, que fazem um 

uso diferenciado da mesma se relacionam com a coordenação e professores, como as ações 

destes jovens são interpretadas, como são vistas e considerados perante os demais alunos. A 

falta de disciplina por parte dos jovens alunos no “Anastácia” pode exemplificar, uma vez que 

aqueles alunos que são constantemente chamados à atenção são mudados de classe a fim de 

não “contaminar” o resto da sala e desmobilizar o grupinho o qual pertencia naquela 

determinada classe. Não era incomum quando no projeto de prevenção ao consumo abusivo 

de bebidas alcoólicas íamos convidar o jovem aluno a participar das entrevistas percebermos 

que ele havia mudado de classe. 

 A ronda escolar, feita pela PM, é iniciativa da secretaria estadual de educação e 

acontece em todas as escolas estaduais. Há uma sistemática das visitas da PM na escola e 

presenciei várias vezes as suas entradas e saídas. Uma vez tive a oportunidade de conversar 

com a PM Norma que foi aluna do “Anastácia”. Sobre a escola, ela disse que é a melhor do 
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estado. Ao conversarmos sobre o projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas 

alcoólicas ela faz o comentário de que o “Anastácia” está numa região nobre e que as pessoas 

tem um poder aquisitivo melhor. Ela aponta que na periferia é diferente, que o problema 

relaciona-se também com a violência. Disse que no “Anastácia” acontece apenas de encontrar 

os alunos alcoolizados enquanto já na ronda escolar na periferia, quando trabalhou, teve 

problemas relacionados ao tráfico de drogas, armas. Completa dizendo que os alunos tinham 

que ser liberados por causa de acerto de contas no bairro. 

As considerações acima servem para apontar um modo peculiar de manifestação da 

escola, principalmente, perante o consumo de bebidas alcoólicas pelos seus jovens alunos. 

Não é de interesse neste momento julgar tal iniciativa da escola, porém contribuir por meio 

dos estudos relativos à juventude, culturas juvenis e construção de identidade, para uma 

melhor compreensão das ações voltadas para a juventude no âmbito escolar tendo por foco a 

problemática do novo uso da escola. 

Como apontado anteriormente, as escolas já têm se manifestado diante o consumo de 

bebidas alcoólicas pelos seus jovens alunos. Mostramos o diálogo nem sempre tranqüilo da 

escola com essa realidade e os pressupostos com os quais ela tem se pautado para apresentar-

se como mediadora entre o problema (a drogadição) e solução (a prevenção). 

Carlini-Cotrim (1998) sugere a necessidade de uma reflexão mais aprofundada, 

partindo de uma perspectiva histórica e contextualizada sobre as práticas preventivas relativas 

ao uso de drogas por adolescentes. Segundo ela é histórica a tentativa de legitimar a atuação 

da sociedade civil no sentido de controlar o consumo de substâncias que alteram a consciência 

dos indivíduos. A autora localiza a origem dessa tentativa de legitimação no final do século 

XIX na Europa e EUA e mostra os processos históricos que a engendrou. 

Segundo Carlini-Cotrim (1998), estes processos históricos sugerem: 

 

a) que movimentos contra-drogas (quaisquer que sejam elas – álcool, 

maconha, cocaína, cigarro) raramente podem ser explicitados somente pelo 

impacto dessas substâncias na saúde das pessoas; b) que indivíduos 

genuinamente interessados em afastar outras pessoas das drogas acabam, 

muitas vezes, por contribuir, de maneira possivelmente não consciente para 

fortalecer os interesses políticos com os quais talvez nem mesmo 

compactuem. (p.20) 
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Podemos dizer do quanto se mostra complexo, por exemplo, o desenvolvimento pelas 

escolas de atividades preventivas relativas ao abuso de álcool, principalmente pelos 

pressupostos que fundamentam e orientam as suas ações. 

As ações relativas à prevenção de drogas não costumam serem orientadas por 

concepção de prevenção, de mundo e de adolescente específica, desta maneira, elas acabam 

servindo para legitimar intervenções normalizadoras e repressivas sobre as gerações mais 

jovens (Carline-Cotrim, 1992, p. 105). 

Situações no cotidiano da escola investigada mostram os aspectos, facetas e as 

dimensões que se fazem presentes, o que conduz os atores sociais envolvidos a 

questionamentos das mais variadas ordens, como será mostrado a seguir por meio de uma 

cena que presenciei quando em campo. Dois alunos foram levados pelo inspetor para a sala da 

direção, segundo o inspetor eles tentavam cheirar cocaína no banheiro da escola. Permaneci 

sentada em um banco que se encontra no corredor que dá acesso à sala da diretora, onde os 

dois alunos pegos aguardavam também. Lá tive a oportunidade de conversar com os alunos e 

também com os PM´s. A Polícia Militar (PM) que faz a ronda escolar foi chamada para 

comparecer à escola e dois deles compareceram, uma do sexo feminino que entrou na sala da 

diretora e outro do sexo masculino que permaneceu do lado de fora da sala. Segundo este PM 

os alunos não foram pegos em flagrante e, por isto, não considerava de sua alçada fazer algo. 

Ele comentou ainda que as pessoas consideram que o papel da PM é ser repressora mas que 

ele considera que a PM hoje é comunitária. Para ele a polícia civil é que tem o papel de 

reprimir algo. 

Os alunos quando perceberam que a PM chegaria à escola fizeram o seguinte 

comentário: A defesa da escola é chamar a PM, qualquer coisa que acontece na escola a PM 

é chamada. Os pais dos alunos também foram chamados a comparecer à escola. (Caderno de 

campo, 25 de abril de 2006.) 

Neste momento chamo a atenção para a percepção dos alunos sobre a presença da PM 

na escola, solicitada pela diretora. Segundo a fala deles, a busca de uma ajuda externa se 

mostra como uma forma de defesa da escola e é para eles o reconhecimento da dificuldade 

encontrada por ela ao lidar com tais situações. E qual seria a maneira de abordar tais 

situações? Para eles está mais do que subentendido que não se trata de uma questão de polícia. 

 Por meio da leitura da ata do conselho de escola referente ao dia 02 (dois) de maio de 

2006, tomei conhecimento mais detalhado a respeito de uma reunião extraordinária que 

acontecera porque era preciso discutir questões disciplinares de dois alunos. Um deles era o 

que foi pego no banheiro tentando cheirar cocaína. Na ata havia o relato de que os alunos 



 182 

disseram que era cocaína, apesar do inspetor achar apenas o plástico em que estava a droga. 

Segundo a ata, estiveram presentes professores e alunos e pais de alunos (membros do 

conselho de escola) além da mãe do aluno.  

Na ata consta que a diretora apresentou ao conselho todas as advertências feitas ao 

aluno no ano e comentou anteriormente que pais de alunos, inclusive a mãe do aluno em 

questão, foram chamados a comparecer na escola para discutir questões disciplinares dos 

filhos e ela não compareceu. Na ata estava registrado que a mãe do aluno disse ao conselho 

que toda a família estava empenhada em dar uma atenção maior a ele, inclusive estavam 

providenciando um exame de sangue para saber se ele realmente usava drogas. A ata registrou 

ainda que o conselho foi unânime em exigir a transferência do aluno para outra escola, pois 

acreditavam que se ele permanecesse na escola outros alunos o procurariam para ter a 

experiência com a droga. (Caderno de campo, 04 de maio de 2006). 

A escola se mostra de fato como um lugar de experimentação em sentido amplo como 

tantos outros espaços pelos quais os jovens circulam.  

João e Natan, jovens alunos do 2° ano, período vespertino, foram pegos pela 

professora de educação física fumando maconha no pátio da escola. João me relatou que 

nunca experimentara maconha e considerou a escola, naquele momento, um lugar protegido 

para fazer isto. Segundo o relato deles “lugar protegido” refere-se à impossibilidade de serem 

pegos pela polícia. Porém, disseram que se surpreenderam quando a direção da escola chamou 

a PM e perceberam que a escola não era um local seguro para esta prática. Segundo os jovens, 

a direção deveria conversar com eles e não chamar a polícia, disseram que se sentiram 

desrespeitados.  

Estes alunos conversaram comigo no próprio pátio, um período equivalente a uma 

aula, em um espaço escolhido por eles, o mesmo onde fumaram maconha. Percebi que não se 

tratava de um lugar escondido, apenas um pouco mais reservado por não permitir serem vistos 

por quem chega ao pátio. Consultei-os sobre a possibilidade de conversarmos em outro 

horário, para que não perdessem aula. Eles disseram que não tinha problema, que eles não 

estavam perdendo nada por não estarem na sala de aula. 

Neste dia o gravador deu problema e não foi possível a gravação em fita cassete, 

apenas fiz anotações. Eles pareciam à vontade para conversar, apesar de um pouco tímidos no 

início de nossa conversa. Expliquei-os sobre a pesquisa e me relataram sobre o que pensam da 

escola, dos estudos. Dentre outras coisas eu pedi que me explicassem o porquê de terem 

fumado maconha no interior da escola. Eles pareceram não entender a minha pergunta, 

primeiramente por considerarem o consumo da maconha generalizado por parte dos jovens, 
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segundo eles: “todo mundo fuma”. Inclusive, ao me apresentar como aluna da pós-graduação 

em Educação da PUC-SP eles foram logo perguntando se eu já havia experimentado maconha 

e, ao responder que não, eles se mostraram surpresos. Eles riram e disseram que já foram 

fumar maconha na PUC, em um “quartinho”. Pela explicação dos alunos se trata de um dos 

Centros Acadêmicos da universidade. 

Em nossa conversa eles disseram, também, que tal experiência poderia ter ocorrido em 

outros lugares, inclusive em suas próprias casas. Natan, amigo de João, que se encarregou de 

arrumar a maconha disse a ter comprado no metrô. Ele disse ainda da facilidade em obtê-la e 

mencionou diferentes locais. Natan disse que estudava anteriormente (ano de 2006) no 

Caetano de Campos e que ao dizer isto, quando perguntado pela direção, a diretora lhe disse: 

Só podia ter vindo de lá! Para fazer isto.... Já João, este estuda no “Anastácia” desde o 1° ano 

e disse nunca ter tido problemas com a direção antes desse episódio. Segundo o relato dos 

jovens alunos a procedência de escola de Natan, somado ao fato dele ter trazido a maconha 

para a escola acabou por aliviar João. Disseram que os seus pais foram chamados para 

comparecer à escola. Como forma de punição apenas Natan teve que permanecer sentado no 

corredor da direção durante um semestre inteiro, no período do intervalo. Eles riram ao me 

contar que Natan foi visto como uma “má companhia” para João. No contexto da conversa o 

riso parecia ser uma ironia diante da situação, uma vez que partem do princípio, como dito 

anteriormente, de que “todo mundo fuma”. 

Os jovens alunos foram questionados por mim sobre como eles acreditam que os 

demais alunos da escola percebem o consumo de maconha e de outras drogas. Eles disseram 

que existem aqueles que têm preconceito (menciona algumas jovens do sexo feminino), mas 

que de maneira geral há um respeito. Eles usaram expressões como: cada um faz o que acha 

que é certo, a vida é de cada um. Segundo eles o preconceito existe porque as pessoas nunca 

experimentaram. Natan me descreveu o efeito de relaxamento da maconha. (Caderno de 

campo, 20 de agosto de 2007). 

Além de ouvi-los sobre o consumo de maconha no interior da escola conversamos 

sobre o que pensam dela. Eles disseram que não gostam de ter horário certo para entrar e sair 

da escola e gostariam de fazer isto segundo suas vontades. Perguntaram-me como é na 

universidade, se podem sair quando quiserem. Natan me perguntou se é necessário fazer 

faculdade. Ele relata que o tio lhe contou sobre uma pessoa que tinha o currículo recheado de 

cursos, alta formação e trabalhava para ganhar R$ 800,00. Ainda segundo Natan, após o 

término do ensino médio ele pretende viajar, começar a trabalhar, morar em outro lugar e não 

mais com a família. Ambos disseram que terão a oportunidade de pensar no que eles mesmos 
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querem fazer, segundo eles sem a pressão da família. Disseram-me ainda sobre a importância 

de atingir a maioridade, como se isto fosse lhes dar maior autonomia sobre suas vidas. 

Quando mencionei as atividades dos projetos alternativos oferecidos pela escola, Natan disse 

que prefere ficar em casa: dormindo, assistindo televisão, fumando ou bebendo. Sobre os 

professores, eles disseram que gostam daqueles que conversam com eles e não os julgam 

pelos seus atos. Natan relatou uma situação ocorrida na sala de aula com uma professora. 

Segundo ele, a professora ao entrar na sala percebeu que quase todos os alunos dormiam e 

perguntou a ele o que ele tinha dado aos colegas. Ele me conta isto rindo e com certa 

satisfação. Para ele, é como se a professora, além de tê-lo reconhecido como alguém que fuma 

maconha, ainda foi capaz de brincar com isto (Caderno de campo, 20 de agosto de 2007). 

Vale apontar que os pais de João o mudaram de escola. Para Natan, esta foi uma 

maneira dos pais de João separa-los, porém ele relata que a amizade continuou e que ainda se 

encontram fora da escola. Natan mencionou que posteriormente os pais de João souberam da 

continuidade da amizade (Caderno de campo, ano de 2007).  

Um aspecto a ser destacado sobre a minha conversa com os jovens alunos João e 

Natan no que diz respeito ao consumo de maconha é que tal prática medeia as suas relações e 

pode ser vista como algo que pode os unir, os separar, gerar estranhamento, gerar admiração. 

Enfim, de maneira geral, pode-se dizer que o posicionamento de cada jovem aluno diante da 

maconha pode dizer um pouco das relações que cada um deles estabelece com os demais, em 

suas experiências de estarem juntos. 

Assim como pode variar o posicionamento dos jovens alunos sobre o consumo de 

maconha, segue um trecho da entrevista com Débora, sobre o que é “divertir” para ela. A 

partir de seu relato, fica demonstrado que também não há uma regra para o que pode ser 

considerado diversão para os jovens. 

 

D- Me divertir...aí que ta, vai de cada pessoa, eu assim...tem gente que acha 

diversão beber, tem gente que acha diversão fumar, tem gente que acha 

diversão sair para a balada. Eu já não saio para a balada, eu não bebo, eu 

não fumo...mas eu me diverto, entendeu? Eu saio com os meus amigos e vou 

zoar com eles, assim dizer, vou brincar com eles, vou no shopping com eles 

comer alguma coisa, vou no cinema, isso para mim é divertir, aquilo que te 

faz bem, entendeu. Eles acham assim...tipo assim...a maioria pensa 

assim...ah, porque eu vou beber, porque eu vou me sentir bem...só que você 

chega no outro dia e nem lembra o que fez, se lembra o que fez fica 
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envergonhado ou dá risada assim, mas no fundo, no fundo ta envergonhado, 

então acho que você se diverte quando você se senti bem fazendo alguma 

coisa, você gosta daquilo, uma coisa que te faz bem, que você se sente bem e 

que te faz bem, não que apenas você está bem no momento, mas que tipo 

assim...eu sai com os meus amigos, uma coisa assim que eu... lembrar 

amanhã uma coisa que eu fiz e dar risada, ah...foi legal...eu ter coragem de 

contar para alguém, porque eu achei legal, entendeu, porque eu gostei 

daquele momento, porque aquele momento foi importante para mim. As 

pessoas já não acham, diversão para elas é coisa de momento, para mim 

não, para mim dura. Por isso que...eu sou meio louca, do nada assim eu 

começo a dar risada, sozinha, a dar risada, porque eu lembro das coisas 

que eu passei, de besteira assim, lembro e dou risada daquilo. (Débora, 

jovem aluna do 3° ano, período matutino) 

 

Dado o caráter relacional da identidade (Hall & Woodward, 2005), o consumo de bebidas 

alcoólicas e de maconha pelos jovens alunos investigados relaciona-se com a construção identitária 

deles na medida em que se trata de posicionarem perante os demais e entre si. É neste processo de 

posicionamento que eles dão sentido ao que experimentam e ao que vivenciam dentro ou fora do 

contexto escolar.  

Importante ainda destacar que para além das manifestações concretas de consumirem bebidas 

alcoólicas ou fumarem maconha, tais iniciativas assumem um valor simbólico no interior da escola. 

Os sistemas de representação existentes são capazes de formar e manter as identidades construídas, 

como exemplo, a situação da sala de aula relatada por Natan e apresentada nesta Seção. Como modo 

de estar junto e de organização das relações que estabelecem entre si, se trata de ritos de sociabilidade 

juvenil. 

Nestes ritos de sociabilidade juvenil os aspectos que podem ser identificados à respeito da 

construção identitária referem-se à fluidez e mutabilidade apontados anteriormente neste texto quando 

foi feita a discussão sobre os “Emos”.  

Uma vez apresentada a importância dos sistemas de representação na formação e construção 

das identidades, a Seção a seguir mostra os símbolos que circulam por meio dos pontos de vista dos 

jovens alunos sobre o projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas. A relevância 

da apresentação de tais pontos de vista se deve à explicitação de aspectos que constituem as questões 

propostas nesta pesquisa, como por exemplo, os novos usos da escola, as culturas juvenis e as funções 

sociais da escola. 
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5.3.1 - Pontos de vista sobre o projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas 

alcoólicas 

 

No questionário aplicado, já mencionado anteriormente, aos jovens alunos do 3° ano, 

obteve-se predominantemente como respostas (ver Anexo 10), quando perguntado sobre 

acontecer um projeto de prevenção ao consumo de bebidas alcoólicas na escola onde eles 

estudam, o que segue abaixo: 

Respostas que consentem com o Projeto de Prevenção ao Consumo de Bebidas 

Alcoólicas na escola onde estudam: 

 

- A escola é um dos lugares em que passamos maior parte da semana, essa é 

uma das formas de prevenir este tipo de situação. (3P) 

- É importante cada vez mais o incentivo ao não consumo de bebida 

alcoólica, pois é muito prejudicial à saúde. (3P) 

- Ajuda a obter informações que nem sempre são passadas à essas pessoas. 

(3P) 

- Alguns bebem demais, sem perceber já estão viciados, quando ficam em 

algum estado emocional, querem a bebida. Mas até parece que agente 

precisa, beber na escola tudo bem não deve mas para curtir na balada não 

tem nada a ver, se for moderado. (3 O) 

- Muitos alunos abusam do consumo de bebidas alcoólicas e não tem noção 

dos efeitos devastadores de beber em excesso. (3 O). 

- Poderia ajudar na visão dos alunos à respeito do assunto e melhoraria o 

entendimento dos professores e coordenadores para com os alunos que 

passam por esse problema. (3 O). 

- Há muitas casos de pessoas que conheço e de desconhecidos, de serem 

expulsas da escola por esse motivo, pois entra já embriagado na escola e 

que pode atrapalhar o desenvolvimento dos demais. (3M) 

- Ajudaria muitos adolescentes a se livrar de um futuro vício. (3M) 

- Hoje em dia, adolescentes bebem apenas pelo de seus amigos beberem e 

muitos acham que isso os torna mais “populares”. (3H) 

- Para poder prevenir os novos alunos daqui, eu já estudo aqui deste o 

primeiro ano, participei de todas as palestras, mas acho importante tentar 

ajudar os novos alunos, tentar colocar algo na cabeça dessas pessoas. (3H) 
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Dentre as perguntas do questionário (mencionado anteriormente) aplicado em outubro 

de 2006 aos jovens alunos do terceiro ano, do turno matutino e noturno desta escola, se 

encontrava a seguinte: Em sua opinião, qual a primeira providência que a escola deveria 

tomar com alunos que consomem bebida alcoólica antes de entrar para a escola e/ou durante 

as aulas?  

 

Tabela 5: Turno X Providência da escola quanto ao consumo de bebida de seus alunos. 

 
 Pergunta Período

Em sua opinião, qual a primeira providência da 
escola quanto aos alunos que consomem bebida 
em seu interior?

Matutino Noturno Número Percentual

Pedir a transferência do aluno para outra escola. 1 3 4 2,5%

Dar uma advertência. 2 4 6 3,8%

Avisar a família 26 23 49 31,0%

Conversar com o aluno 53 41 94 59,5%

Abstenção/Inválidos 1 4 5 3,2%

Total 83 75 158 100,0%
Fonte:Dados da au tora.

Total Geral

 
 

Como pode ser observado, dos 158 alunos investigados, 59,5% dos alunos marcaram a 

opção “Conversar com o aluno”; 31,0% dos alunos marcaram a opção “Avisar a família”; 

3,8% consideraram a opção “Dar uma advertência”; 2,5% dos alunos optam por “Pedir a 

transferência do aluno para outra escola”. Vale considerar que 3,2% dos alunos investigados 

não responderam ou responderam mais de uma opção, invalidando a sua participação.  

Como pode ser visto mais da metade dos entrevistados consideram a conversa a 

primeira providência. Tais informações servem como um indicador sobre o modo como tais 

alunos lidam com a questão do consumo de bebidas alcoólicas. A situação apresentada não se 

referiu ao consumo de bebida alcoólica, porém nos remete a algo de caráter semelhante, por 

não ser permitido. Segundo a vice-diretora os jovens alunos surpreendidos bebendo no 

interior da escola, na maior parte das vezes, são os mesmos que vão com grande freqüência à 

direção, por outros motivos de indisciplina. (Caderno de campo, 19 de outubro de 2006). 

Somado a isto, não era incomum eu escutar por parte dos jovens alunos que iam para direção: 

Ela vai falar um monte, já vim para cá várias vezes.  

Duas outras perguntas do questionário são interessantes de serem mencionadas, pois 

contribuem para a discussão aqui proposta. Uma dela se refere: O que pensa deste tipo de 

projeto acontecer nas demais escolas. 
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Tabela 6: Turno X Opinião sobre o projeto de prevenção nas demais escolas. 

 

 

O que pensa deste tipo de projeto de prevenção 
acontecer nas demais escolas?

Matutino Noturno Número Percentual

Toda escola deveria ter um projeto de prevenção 
ao consumo abusivo de bebida alcoólica.

78 66 144 91,1%

Seria importante apenas para algumas escolas ter 
um projeto como este.

3 5 8 5,1%

A escola não deveria se preocupar com a questão 
do consumo abusivo de bebida alcoólica de seus 
alunos/adolescentes.

1 0 1 0,6%

Não é bom, pois desvaloriza a escola. 0 1 1 0,6%

Abstenção/Inválidos 1 3 4 2,5%

Total 83 75 158 100,0%
Fonte:Dados da autora.

Pergunta Período Total Geral

 

 

Como resposta obteve-se: 91,1% dos alunos investigados consideraram que “Toda 

escola deveria ter um projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebida alcoólica”; 5,1% 

consideraram que “Seria importante apenas para algumas escolas ter um projeto como este”; 

0,6% dos alunos investigados consideraram que “Não é bom, pois desvaloriza a escola”; 0,6% 

dos alunos consideraram que “A escola não deveria se preocupar com a questão do consumo 

abusivo de bebida alcoólica de seus alunos/adolescentes”; 2,5% dos alunos investigados não 

responderam ou responderam mais de uma opção, invalidando a sua participação. A 

freqüência das respostas dos alunos quanto à esta pergunta pode ser melhor analisada quando 

comparada às respostas da pergunta a seguir, pois enquanto a anterior refere-se às demais 

escolas esta refere-se à possibilidade dos projetos de prevenção ao consumo de bebida 

alcoólica acontecerem na escola em que estudam.  

Desta maneira, à pergunta: Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento de projeto de 

prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas nesta escola? 
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Tabela 7: Turno X Opinião sobre o projeto de prevenção na escola que estuda. 

 

Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento de 
projeto de prevenção ao consumo abusivo de 
bebidas alcoólicas nesta escola?

Matutino Noturno Número Percentual

Deveria acontecer nas escolas da periferia, aqui não 
precisa destes projetos.

6 2 8 5,1%

Acho legal para ajudar aqueles que bebem, mas eu 
não bebo.

59 47 106 67,1%

Acho legal mas não adianta martelar na cabeça de 
adolescente.

16 15 31 19,6%

Não adianta nada, não serve para nada. 1 5 6 3,8%

Abstenção/Inválidos 1 6 7 4,4%

Total 83 75 158 100,0%
Fonte:Dados da autora.

Total GeralPergunta Período

 

Obteve-se como resposta: 67,1% consideraram a opção “Acho legal para ajudar 

aqueles que bebem, mas eu não bebo.”; 19,6% dos alunos consideraram a opção “Acho legal 

mas não adianta martelar na cabeça de adolescente.”; 5,1% dos alunos consideraram a opção 

“Deveria acontecer nas escolas da periferia, aqui não precisa destes projetos”; 3,8% dos 

alunos consideraram a opção “Não adianta nada, não serve para nada”; 4,4% dos alunos 

investigados não responderam ou responderam mais de uma opção, invalidando a sua 

participação. 

Um aspecto também interessante de ser considerado é o modo como os jovens alunos 

se referem a eles mesmos, como sendo adolescentes. Este fato foi enfrentado por mim, 

quando fui elaborar perguntas para o roteiro de entrevista e para o questionário. Consultei a 

professora de biologia que sempre nos ajudou durante o projeto de prevenção ao consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas na escolha dos termos para nos dirigirmos aos jovens. Ela 

sugeriu que eu utilizasse outra palavra e não “jovem”. Confesso que não fiquei convencida 

com a opinião dela. Neste mesmo dia, a sua filha que estudava também no “Anastácia”, fez o 

seguinte comentário quando indaguei sobre o “jovem”: Ah, falar jovem é coisa de velho. Pedi 

a ela então, uma sugestão no modo de eu me dirigir a eles. Ela sugeriu: adolescente, a idade 

em que vocês estão (Caderno de campo, ano de 2006). 
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Ao discorrer sobre o projeto de prevenção ao consumo de bebidas alcoólicas Débora 

expõe o modo como percebe o adolescente. 

 

K- O que você acha assim, de acontecer este tipo de projeto na escola? 

A- Não...na verdade assim... é legal o projeto, só que assim..é...nem adianta 

muito martelar na cabeça de adolescente, porque adolescente...tem muita 

coisa assim...eu vejo...muito adolescente modinha, por exemplo, meu amigo 

bebe, é bonito beber, se eu beber eu to na rodinha, eu vou beber também. 

Adolescente pensa muito isso, entendeu, se o outro fuma ali, eu vou fumar 

também, então...é muito cabeça fraca, são poucos adolescentes que tem uma 

cabeça...Não, eu não gosto de bebida, não gosto de cigarro, não é porque o 

outro ta fumando que eu vou fumar, não é porque o outro está bebendo que 

eu vou beber. Não...quer ser enquadrar no grupo, então faz aquilo que o 

grupo faz, o que a massa faz ele quer fazer também. Ainda mais assim...não 

adianta muito você falar para adolescente: Isso vai te fazer mal. Não vai 

entrar na cabeça dele. Ele vai falar: Dane-se. (Débora, jovem aluna do 3° 

ano, período matutino) 

 

Foi possível constatar os símbolos que circulam entre os jovens alunos e que 

constituem os sistemas de representação deles. Na medida em que são explicitadas as suas 

opiniões sobre o projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas fica 

evidente, pela abrangência de respostas positivas deles, a ampliação das funções sociais da 

escola. Pareceu-me que, para os jovens alunos investigados, a presença de projetos desta 

natureza seria mais uma dentre outras ofertas de espaços de construção de conhecimento, de 

saberes disponíveis, para serem utilizados ou não por eles, a depender da escolha de cada um. 

Tais projetos que se mostram disponíveis aos jovens alunos caminham na tentativa de 

contemplar as culturas juvenis, ao mesmo tempo em que cumprem a função de manter o 

reconhecimento social adquirido pela escola. 
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Considerações finais de uma “cenógrafa” 

 
“A cenografia revela através dos materiais e das formas, um conjunto de 

emoções e idéias, e é de importância fundamental para o sucesso da 

montagem. É uma arte difícil e complexa, e como toda arte, nasce de um 

intenso sentimento, um trabalho árduo e sofrido. Cabe ao cenógrafo 

conciliar uma série de condições para permitir uma resposta à proposta 

cênica da direção. Tudo tem que ser perfeito, calculado com maior rigor, 

para que sejam evitados exageros, para que não se sacrifique a intenção do 

dramaturgo, para que se respeite o sentimento exato da concepção cênica, 

sem apelar para efeitos banais, gratuitos e fáceis. No princípio há apenas 

uma idéia que, aos poucos, vai tomando forma, seja através dos perfis, dos 

personagens, de suas palavras, gestos ou movimentos, seja através da 

definição das linhas de estilo, do desenho da cenografia, isto é de todos os 

elementos que emprestam fisionomia própria a montagem.” 

 

“O cenógrafo tem que dominar uma idéia e transforma-la em corpo. 

Definida a forma, ela passa a ter uma função dentro do espetáculo, seja 

teatro, cinema, televisão, ballet, ópera ou ainda show, um vídeoclip ou um 

filme publicitário. Em todas as atividades encontramos a cenografia como 

parte integrante do espetáculo”. 

 

Jose Dias12 

 

A pesquisa apresentada pretendeu trazer contribuições para os estudos sobre a 

complexa relação entre juventude e a escola. A escola estadual de ensino médio foi o foco de 

atenção. A escola pública, de forma geral, tem sido objeto de discussão recorrente no que diz 

respeito às novas funções sociais que, por suposto, deveriam ser assumidas pela instituição. 

Partiu-se da premissa de que os jovens alunos são partes importantes e constitutivas 

das funções sociais assumidas pela escola, a partir das interações e relações que eles 

estabelecem, principalmente, no interior dela. 

As questões trazidas nesta pesquisa foram postas tanto sob a perspectiva dos 

referenciais teóricos novos, que abordam as culturas juvenis, como, também, sob a 

                                                
12 Texto retirado da Exposição de cenografias: “Cenografia a arte de José Dias” apresentada pela CAIXA 
Cultural São Paulo. Aconteceu no período de 10 de setembro a 26 de outubro de 2008 na cidade de São Paulo. 



 192 

perspectiva da sociologia da educação quando tratamos das relações estabelecidas no interior 

da escola entre os jovens alunos e os demais atores sociais. 

Se por um lado foi possível constatar a existência de referenciais teóricos que deram 

ênfases distintas às diferentes dimensões e facetas que constituem os jovens, por outro, 

pudemos constatar, a partir da análise dos dados empíricos, que os jovens utilizam de 

maneiras distintas entre si, destas dimensões e facetas para falarem de suas experiências. 

Enquanto alguns priorizaram a sua condição sócio-econômica para dizer de sua experiência, 

outros se utilizaram da diferença entre as gerações, alguns grupos se utilizaram de suas 

manifestações culturais, outros da dificuldade de conseguir um trabalho. Pode-se dizer que 

todos estes aspectos compõem a experiência dos jovens em maior ou menor escala para cada 

um. O termo experiência está sendo utilizado aqui na acepção de Dubet (1994). 

No que diz respeito às interações e relações dos jovens alunos no interior da escola, 

foram consideradas não apenas a figura do professor, mas os demais atores sociais presentes 

no cotidiano escolar, como os inspetores, a cantineira, as agentes de limpeza e a direção. Foi 

possível perceber o quanto a organização escolar, por meio das normas, regras e valores 

sócio-historicamente constituídos são capazes de expressar as interações e relações 

estabelecidas no interior da escola. Considera-se ainda que tais interações e relações são 

constituintes e constituídas, não apenas, pelas manifestações juvenis no interior da escola. 

Pode-se dizer que é a partir de tais condições concretas e de operações simbólicas 

conjuntamente construídas que temos as culturas juvenis e os novos usos da escola pública. 

Na escola investigada, os inspetores assumiram um papel importante na trama, uma 

vez que eles foram capturados nos diversos cenários apresentados como sendo, na maior parte 

das vezes, os mediadores das experiências e do processo comunicativo entre jovens alunos e a 

escola. 

Analisar as manifestações juvenis no interior da escola, as relações dos jovens com a 

escola e, mais especificamente, as relações e interações deles implicou em nos remetermos 

diretamente àquilo que constitui a organização escolar. É sabido que tal organização é vista 

erroneamente como natural (Canário, 2005). Neste caso, poder-se-ia pensar que o que ocorre 

no interior da escola investigada não traria especificidades, uma vez que o modo como ela se 

organiza definiria a priori o seu “conteúdo”. Porém, em meio ao modo como a escola se 

encontra organizada vale lembrarmos, também, o modo como ela se mostrou como 

instituição. Um aspecto que se mostrou específico no estudo realizado foram os valores 

expressos e assumidos por aqueles que constroem cotidianamente a escola em que estudam. 

São valores que são constantemente realimentados pelos jovens alunos que chegam, 
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permanecem e deixam a escola. Pode-se dizer que tais valores encontram-se subjacentes às 

motivações que orientam as ações dos jovens no interior da escola, assim como as relações 

estabelecidas por eles. Por isso, não acontece de maneira tranqüila a entrada de novos alunos a 

cada ano na escola, no sentido de garantir a manutenção dos valores, os mesmos que os 

recém-chegados buscam. Percebe-se que se trata de um processo permeado de contradições, 

pois além de existir uma luta no plano simbólico, há também um confronto diário concreto 

por parte dos atores que compõem a escola.  

Foi verificado que a construção e re-construção de valores nos disseram do processo 

de construção da identidade da escola, como ela tem sido vista tanto pelos jovens alunos 

como pela sociedade. Ou seja, tal processo não é isolado do modo como ela é vista tanto pelos 

“de dentro” como também pelos que se encontram “fora” da escola. De maneira 

microscópica, o estudo mostrou como na escola investigada as inúmeras situações 

apresentadas evidenciam como acontecem tanto as tentativas de manutenção como as 

tentativas de modificação de tais valores.  

Como pôde ser visto, o processo dinâmico de construção e manutenção da identidade 

da escola investigada não se faz isolado do próprio processo de construção da identidade dos 

jovens alunos. Identidade esta que, para cada jovem aluno, remete de alguma forma a algo de 

sua história familiar, a algo relativo ao bairro onde reside, ao que cada jovem aluno considera 

ser, ao que almeja ser, ao que deseja viver naquele momento da vida. Percebe-se que são 

aspectos vários que não são proporcionados exclusivamente pela organização e forma escolar. 

Houve questionamentos por parte dos alunos, dos professores, da direção e dos 

inspetores. Pode-se dizer que muitos deles expuseram perguntas pertinentes aos papéis que 

exercem ou deveriam exercer dentro da escola. É sabido que as responsabilidades e funções 

assumidas pela escola estão em estreita relação com as responsabilidades e funções assumidas 

por outras instituições sociais e também educativas. Poderíamos dizer que concomitantemente 

às transformações sofridas pela família no que tange às suas responsabilidades sempre há um 

respingo na escola enquanto responsabilidades a serem assumidas. 

No que diz respeito às relações e interações dos jovens alunos entre si, a dimensão que 

se mostra mais em evidência é aquela relacionada às questões culturais e, em menor grau, 

aquelas relativas às condições sociais. Tendo em vista que o “estar junto” é algo privilegiado 

entre os jovens, a condição social não se torna fator decisivo, principalmente porque o que 

está em jogo é o presenteísmo, aquele momento em que se vive. A condição social, por vezes, 

organiza simbolicamente as relações que os jovens estabelecem entre si. 
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Quando se trata das relações e interações entre os jovens alunos e os seus professores, 

inspetores e direção, as questões que se apresentam são relativas à geração, principalmente. 

Foi possível perceber, no que tange às famílias deles, que a diferença de geração prepondera 

como aspecto presente nos seus discursos. Isto não significa dizer, como foi demonstrado por 

Kliksberg (2006), que a família deixou de ter importância para o jovem. Pelo contrário, como 

aponta este autor, a família continua sendo para os jovens a representação de afeto. 

O modo particular como as famílias dos alunos participam e interferem nas ações e 

decisões da escola, principalmente no que se refere ao consumo de bebidas alcoólicas pelos 

alunos, podem nos dizer também dos papéis e funções assumidos pela própria escola sem a 

mediação que as propagandas oficiais fazem de tais projetos. 

Os relatos de professores, inspetores, coordenação e direção em graus diferentes 

apontaram a família dos jovens alunos como sendo desestruturadas e, muitas vezes, 

responsáveis pelas manifestações juvenis indesejáveis à escola e desrespeitosas em relação 

aos profissionais da educação. Por outro lado, foi possível evidenciar que nesse cenário da 

escola se mostram funções sociais ambíguas na busca constante de um delineamento. É nessa 

tensão que as funções sociais assumidas pelo “Anastácia” vão sendo construídas e re-

construídas, sendo vistas com bons olhos por alguns, com crítica e desconfiança por outros. 

Há uma preocupação na construção de políticas públicas voltadas para os jovens. 

Verificamos que a cidade entendida como espaço de criação e re-criação privilegiado dos 

jovens tem sido foco de atenção. É neste contexto que a escola foi aqui pensada, coexistindo 

com outros espaços também educativos. Em se tratando de uma escola pública estadual, os 

demais aspectos que se fizeram presentes são frutos do modo como o Estado tem se 

posicionado frente à escola de ensino médio enquanto uma política pública. Por isso, as 

considerações realizadas sobre cidadanias juvenis. 

Perguntamos-nos: de que maneira a universalização e a democratização ao acesso a 

maiores anos de escolaridade relaciona-se, por exemplo, ao modo como os jovens alunos de 

uma escola pública de ensino médio usam a escola? Isto significa perguntar quais os 

desdobramentos da política de universalização e democratização do ensino médio em um 

nível microscópio. Pode-se dizer que a obrigatoriedade deste nível de ensino, ou seja, 

freqüentar o ensino médio é visto pelos jovens alunos investigados a partir da condição 

juvenil deles, constituída por uma diversidade social e cultural. Desta maneira, pode-se dizer 

que, concomitantemente às resultantes políticas e econômicas das transformações ocorridas 

no ensino médio, há os próprios jovens com as suas experiências escolares e de vida. 
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As mudanças que têm ocorrido no plano das políticas educacionais voltadas para o 

ensino médio não são as únicas que fazem eco na realidade escolar dos jovens que se 

encontram nesse nível de ensino. Por isso, este trabalho buscou dar visibilidade ao cotidiano 

escolar dos jovens alunos apontando os aspectos que constituem o dia a dia escolar e não 

escolar dos mesmos. 

O que torna singular a escola investigada e, também, os usos desta escola pelos jovens 

alunos são os modos de configuração das relações e interações entre os jovens e a escola 

investigada, assim como os seus desdobramentos sociais, culturais e políticos, a presença de 

elementos contraditórios, porém contendo uma lógica de funcionamento no interior da escola.  

No questionário aplicado aos jovens alunos, na pergunta relativa ao projeto de 

prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas, foi possível perceber as discrepâncias 

entre o que os jovens alunos pensam sobre o modo de a escola tratar o consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas e o que os inspetores, os professores, a coordenação e direção pensam 

sobre o consumo abusivo de bebidas alcoólicas pelos jovens alunos, assim como as ações que 

desenvolvem. Estes aspectos apontados se somam aos outros que são perceptíveis no interior 

da escola e nos faz entender as relações que são construídas entre os atores sociais envolvidos, 

constitutivas dos novos usos da escola pública.  

Sobre os usos da escola pelos jovens alunos investigados, foi possível compreender 

melhor as múltiplas manifestações e expressões juvenis no interior da escola ao 

considerarmos elementos relativos tanto ao próprio funcionamento do “Anastácia” como 

também àqueles relativos às condições e experiências de vida deles fora da escola. 

Pode-se dizer que os “novos usos” são expressões das interações e relações 

estabelecidas pelos jovens alunos dentro e fora da escola. As narrativas que somam as muitas 

peças do quebra-cabeça que é o cotidiano escolar revelaram os posicionamentos dos jovens 

alunos. Pode-se dizer que no cotidiano da escola as ações dos jovens alunos foram orientadas 

pelas situações e circunstâncias. Isso significa que eles se movimentam nesse espaço por meio 

de táticas (De Certeau, 1994).  

Foi possível também notar que o espaço escolar, muitas vezes, não apenas concorre 

com outros espaços extra-escolares no que diz respeito às diferentes formas de sociabilidade, 

mas também são confundidos entre si. 

A escola foi vista por alguns deles como mais um lugar dentre outros existentes para 

passar o tempo, para encontrar os amigos. Conforme apontou a agente de limpeza, um 

“clube”. Por vezes a escola investigada assume o lugar de um espaço a mais ou o único 

espaço para ter experiências positivas ou ao menos afastar das experiências negativas.  
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No caso específico da escola investigada, ela possui um status de “boa escola” o que 

reforça a presença dela na vida dos jovens investigados, mesmo que ela não esteja cumprindo 

com o seu papel, conforme as expectativas socialmente difundidas. Segundo relato da 

coordenadora pedagógica do período da noite, Susi, alunos costumam vestir a camiseta da 

escola nas festividades de seus bairros, o que nos sugere um orgulho de estudarem onde 

estudam. 

Foi possível constatarmos o quanto o referencial teórico das culturas juvenis se 

mostrou frutífero para analisarmos as diferentes manifestações dos jovens alunos no interior 

da escola.  

As análises realizadas corroboraram a hipótese da pesquisa ao deixarem em evidência 

os processos e elementos constitutivos das manifestações juvenis explicitadas, ao mostrarem a 

multiplicidade de aspectos que compõem a experiência deles com a escola, ao apontarem 

características da organização escolar investigada como fator significativo para a constituição 

da identidade dos jovens. Os novos usos da escola pelos jovens alunos foram apresentados à 

medida que foram expostas as interações e relações estabelecidas por eles, momento que 

ficam evidentes os elementos que eles se utilizam em seus posicionamentos perante os 

demais. Tais usos remetem ainda à dimensão simbólica das distintas manifestações e 

moralidades juvenis. As moralidades juvenis identificadas no cenário de pesquisa dizem 

respeito ao modo como cada jovem se percebe no contexto das interações e relações que 

estabelece. 

 



 197 

Referências Bibliográficas 
 

ABRAMO, Helena Wendel. 1994. Cenas Juvenis. Punks e Darks no espetáculo urbano. São 

Paulo: Scritta. 

 

_______________________ 1997. Considerações sobre a tematização social da juventude no 

Brasil. Revista Brasileira de Educação, n° 5 e 6. Juventude e Contemporaneidade. São 

Paulo, ANPED. pp.25-36. 

 

AMORIM, Nilberto de Matos. 2004. A escola em tempos de mal-estar e drogas: um estudo de 

prevenção educativa. Tese de Doutorado em Ciências Sociais. PUC/SP. 

 

APPLE, M.; BEANE, J. (orgs). 1997. Escolas democráticas. São Paulo: Cortez. 

 

ARAÚJO, Carla. 2002. A violência desce para a escola: suas manifestações no ambiente 

escolar e a construção da identidade dos jovens. Belo Horizonte: Autêntica. 

 

BARBIANI, Rosângela. 2007. Mapeando o discurso teórico latino-americano sobre juventude 

(s): a unidade na diversidade. Revista Virtual Textos & Contextos, n° 07. julho. Ano 

VI. 

 

BARROSO, João. 1996. O estudo da autonomia da escola: da autonomia decretada à 

autonomia construída. IN: BARROSO, João (org). O estudo da escola. Porto editora: 

LDA. 

 

BAUMAN, Zygmunt. 2005. Identidade: Entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. (1925) 

 

__________________.2001. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. Tradução 

de Plínio Dentzien. 

 

 

BEISIEGEL, Celso de Rui. 2002. O ensino médio sob a perspectiva da educação básica. In: 

ZIBAS, Dagmar M, L., AGUIAR, Márcia Ângela da S, BUENO, Maria Sylvia Simões 

(orgs). O ensino médio e a reforma da educação básica. Brasília: Plano Editora. pp.33-

46. 

 



 198 

BOURDIEU, Pierre, CHAMBOREDON, Jean-Claude, PASSERON, Jean-Claude. 2004. 

Ofício de Sociólogo – Metodologia da pesquisa na sociologia. Petrópolis, RJ: Vozes. 

328 p. 

 

BOUSQUAT, Aylene, COHN, Amélia. 2003. A construção do mapa da juventude de São 

Paulo. Lua Nova. n° 60.  

 

BRASIL, Lei n° 9.304 – 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Lei de Diretrizes e Bases. 

 

BRENNER, Ana Karina, DAYRELL, Juarez, CARRANO, Paulo. 2005. Culturas do lazer e 

do tempo livre dos jovens brasileiros. In: ABRAMO, HelenaWendel, BRANCO, Pedro 

Paulo Martoni. Retratos da Juventude Brasileira. Análises de uma pesquisa nacional. 

São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo. pp.175-214. 

 

BUCHER, Richard. 1996. Drogas e sociedade nos tempos da Aids. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília. 

 

BUENO, Maria Sylvia Simões. 2000. Orientações nacionais para a reforma no ensino médio: 

dogma e liturgia. Cadern. Pesq. n° 109, pp. 7-23. març. 

 

CANÁRIO, Rui. 2005. que é a escola? Um olhar sociológico. Porto. Editora Porto.  

 

CANCLINE, Nestor G. 2006. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da 

globalização. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 
 

CÂNDIDO, Antonio. 1964. A estrutura da escola. In: PEREIRA, Luiz, FORACCHI, 

Marialice. M. (orgs). Educação e Sociedade. São Paulo: Nacional. pp.107-128. 

 

CARLINI-COTRIM, Beatriz. 1992. A escola e as drogas: o Brasil no contexto internacional. 

Tese de Doutorado em Psicologia Social. PUC/SP. 

 

CARLINI-COTRIM, Beatriz. 1998. Drogas na escola: prevenção, tolerância e pluralidade. 

In:___________(org). Drogas na Escola: Alternativas teóricas e práticas. São Paulo: 

Summus. pp 19-30. 

 



 199 

CARVALHO, José Murilo de. 2003. Cidadania no Brasil. O longo caminho. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. 

 

CENP/Secretaria da Educação de São Paulo. 2004. O currículo na Escola Média: desafios e 

perspectivas. São Paulo/Brasília. p.09. 

 

COELHO, Claudio. Novaes Pinto. 1998. A Cultura Juvenil de Consumo e as Identidades 

Sociais Alternativas. São Paulo: Líbero , v. 2, p. 26-29. 

 

DAYRELL, Juarez. 1996. A escola como espaço sócio-cultural. In:____________ (org). 

Múltiplos olhares sobre a Educação e Cultura. Belo Horizonte: UFMG. pp 136-161. 

 

_____________________. 2003. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de 

Educação, n°24, Rio de Janeiro, Set./Dez. 

 

DE CERTEAU. Michel. 1994. A invenção do cotidiano – Artes do fazer. Petrópolis, RJ: 

Vozes. 

 

DIMEFF, Linda A., BAER, John S., KIVLAHAN, Daniel R., MARLATT, G. Allan. 2002. 

Alcoolismo entre estudantes universitários – uma abordagem de redução de danos. 

Trad. J. M. Berlote. São Paulo, ED. UNESP. 

 

DUARTE, Rosália. 2002. Pesquisa Qualitativa: Reflexões sobre o trabalho de campo. 

Cadern. Pesq. n° 115. p. 139-154. março. 

 

DUBET, François 1994. Sociologia da Experiência. Lisboa: Instituto Piaget.Tradução 

Fernando Tomaz. 

 

ELIAS, Norbert & SCOTSON, John L. 2000. O Estabelecidos e os Outsiders. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar.  

 

FALSARELLA, Ana Maria. 2005. Autonomia escolar e elaboração do projeto pedagógico, o 

trabalho cotidiano da escola face à nova política educacional (Lei n. 9394/96). Tese 

de Doutorado em Educação, Historia, Política e Sociedade. PUC/SP 

 

FORACCHI, Marialice (Mencarini). 1965. O estudante e a transformação da sociedade 

brasileira. São Paulo: Editora Nacional. (1929). 



 200 

 

FRANCO, Maria Laura. P. B. NOVAES, Gláucia T. F. 2001. Os jovens do ensino médio e 

suas representações. Cadern. Pesq. n° 112, p.167 -183, março. 

 

GEERTZ, Clifford. 1989. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC. (1973) 

 

GIDDENS, Anthony. 1991. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Ed. UNESP. 

 

GIMENO SACRISTÁN, José. 1999. Novos mapas de poderes na educação. In: Poderes 

Instáveis em Educação; Porto Alegre: Artes Médicas Sul.pp. 210-278. trad. Beatriz 

Affonso Neces. 

 

________________________. 2005. O aluno como invenção; trad. Daisy Vaz de Moraes. 

Porto Alegre: Artmed.  

 

GIOVINAZZO JÚNIOR, Carlos Antônio. 2003. A educação escolar segundo os 

adolescentes: um estudo sobre a relação entre a escola e seus alunos. Tese de 

Doutorado em Educação, História, Política e Sociedade. PUC-SP 

 

GOFFMAN, Erving. 1988. Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 

Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan S.ª 

 

___________________. 2003. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo, SP: Perspectiva. 

 

GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira; SPOSITO, Marilia Pontes. 2002. Iniciativas públicas 

de redução da violência escolar no Brasil. Caderno de Pesq. São Paulo, n°. 115. pp. 

101-138 

 

HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. 2005. Identidade e Diferença. A perspectiva dos 

estudos culturais. 2 ed. SILVA, Tomaz Tadeu da (org). Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

HERSCHMANN, Micael. 2005. O Funk e o Hi Hop invadem a cena. 2ed. Rio de Janeiro: Ed 

UFRJ. 

 

KLIKSBERG, Bernardo. 2001. Falácias e Mitos do desenvolvimento social. Tradução de 

Sandra Trabucco Valenzuela, Silvana Cobucci Leite. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: 

UNESCO. 

 



 201 

____________________. 2006. O contexto da juventude na América Latina e no Caribe: as 

grandes interrogações. RAP. Rio de Janeiro 40 (5): 909-942. set/out. 

 

KNOBEL, Mauricio. 1981. Introdução. In: ABERASTURY, Arminda & KNOBEL, 

Mauricio. Adolescência Normal – Um enfoque psicanalítico. Porto Alegre: Artes 

Médicas. pp.9-12. 

 

KRAWCZYK, Nora. 2003. A escola média: um espaço sem consenso. Caderno de. Pesq. n° 

120, pp.169 –202. São Paulo. Novembro. 

 

LAHIRE, Bernard. 1997. Sucesso escolar nos meios populares. As razões do improvável. São 

Paulo: Editora Ática. 

 

________________. 2006. A Cultura dos Indivíduos. Porto Alegre: Artmed. 

 

LONDOÑO, Fernando Torres. 1992. A origem do conceito de menor. In: PRIORE, Mary Del 

(org). História da criança no Brasil. 2 ed. São Paulo: Contexto. (Caminhos da história) 

pp.129-145. 

 

LOPES, Alice C. 2002 (a). Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio e a 

submissão ao mundo produtivo. Educação e Sociedade. Campinas: CEDES, v. 23, n. 80, 

p.389 – 403, set. 

 

_______________. 2002 (b). Parâmetros Curriculares para o ensino médio: quando a 

integração perde o seu potencial crítico. In: LOPES, A. C. , MACEDO, E. (orgs). 

Disciplinas e integração curricular: história e política. Rio de Janeiro: DPTA, p. 145-

176. 

 

MACHADO, Lucília R. de Souza. 1998. O modelo de competências e a regulamentação da 

base curricular nacional e de organização do ensino médio. Trabalho e Educação. Belo 

Horizonte, n. 4, p. 79-95, ago/dez. 

 

MAFFESOLI, Michel. 1998. Elogio da razão sensível. Petrópolis, RJ: Vozes. Trad. Albert 

Christophe Migueis Stuckenbruck. 

 



 202 

_____________________. 2000. O tempo das tribos: declínio do individualismo nas 

sociedades de massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária. Trad. Maria de Lourdes 

Menezes. 

 

______________________. 2001. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Rio 

de Janeiro: Record. Trad. Marcos de Castro. 

 

______________________. 2005. O Mistério da Conjunção. Ensaios sobre comunicação, 

corpo e socialidade. Porto Alegre: Sulina. Trad. Juremir Machado da Silva.  

 

MARGULLIS, Mario y URRESTI, Marcelo. 1999. La construcción social de la condición de 

juventud. In: CUBIDES C, Humberto et alli (orgs) Vivendo a toda: jóvenes, territorios 

y nuevas sensibilidades. Bogotá, Siglo del Hombre Editores. pp.3-21. 

 

MARQUES, Maria Ornélia da Silveira. 1997. Escola noturna e jovens. PERALVA, Angelina 

Teixeira, SPOSITO, Marília Pontes (orgs). Revista Brasileira de Educação. Juventude 

e contemporaneidade. n° 5 e 6. São Paulo: ANPED. .pp. 63-75. 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. 1999. Jóvenes:des-orden cultural y palimpsestos de identidad. 

In: CUBIDES C, Humberto et alli (orgs) Vivendo a toda: jóvenes, territorios y nuevas 

sensibilidades. Bogotá, Siglo del Hombre Editores. pp.22-35. 

 

MARTINS, Angela M. 2000. Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino médio: 

avaliação de documento. Cadern. de Pesq. São Paulo, n. 109, p. 67-87, mar. 

 

MELUCCI, Alberto. 1991. L` invenzione del presente. Bologna: II Mulino. 

 

MECONI, Samantha. 2004. A escola na visão de alunos de ciclo II do ensino fundamental. 

Mestrado em Educação História, Política e Sociedade. PUC/SP 

 

MENEZES, Luiz Carlos de. 2001. O novo público e a nova natureza do ensino médio. 

Estudos Avanç. n° 15, v.42. pp 201-208. 

 

MEYRELLES, Karla Vello. 2004. Os sentidos e os significados da escola para o 

adolescente. Dissertação de Mestrado em Psicologia Social. PUC/SP. 

 



 203 

MITRULIS, Eleny. 2002. Ensaios de Inovação no ensino médio. Cadern. Pesq. n° 116, pp. 

217 –244. julho. 

 

MORAES, Viviane Petratti de. 2002. O lazer de jovens em escola públicas da rede estadual 

da cidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado em Educação Historia, Política e 

Sociedade. PUC- SP. 

 

NUNES et alli. 2003. Escolas Inovadoras – Experiências bem sucedidas em escolas 

públicas.ABRAMOVAY, Miriam. (coordenadora). Brasília: UNESCO. 

 

NOGUEIRA, Paulo Henrique de Queiroz. 2006. Identidade Juvenil e Identidade Discente: 

Processos de Escolarização no Terceiro Ciclo da Escola Plural. Tese de Doutorado 

em Educação. UFMG. 

 

OSIATYNSKA, Ewa. 2004. Álcool e saúde. In: BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Álcool e redução 

de danos: uma abordagem inovadora para países em transição/ 1 ed. em português, 

ampl – Brasília: Ministério da Saúde. pp. 37-48. 

 

OZELLA, Sergio. 2002. Adolescência: Uma perspectiva crítica. In: CONTINI, Maria de 

Lourdes Jeffery, KOLLER, Silvia Helena, BARROS, Monalisa Nascimento dos Santos 

(orgs). Adolescência e Psicologia: concepções, práticas e reflexões críticas. Brasília. 

Conselho Federal de Psicologia.p.16-24. 

 

OZELLA, Sergio (org). 2003. Adolescências construídas: a visão da psicologia sócio-

histórica. São Paulo: Cortez. 

 

PAIS, José Machado. 2003. Culturas Juvenis. 2 ed. Imprensa Nacional – Casa da Moeda: 

Lisboa. 

 

PAMPOLS, Carles Feixa. 1999. La ciudad invisible- Territórios de las culturas juveniles. In: 

CUBIDES C, Humberto et alli (orgs) Vivendo a toda: jóvenes, territorios y nuevas 

sensibilidades. Bogotá, Siglo del Hombre Editores. pp 83-109. 

 



 204 

PEREIRA, Neusa Maria. 2004. A reforma do ensino médio e os rumos da sua implementação 

em uma escola da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo. Dissertação de 

Mestrado em Educação, Historia, Política e Sociedade. PUC/SP.  

 

PÊRES ISLAS, José Antonio. 1999. Memórias y Olvidos – Uma revisión sobre el vínculo de 

lo cultural y lo juvenil. In: CUBIDES C, Humberto et alli (orgs) Vivendo a toda: 

jóvenes, territorios y nuevas sensibilidades. Bogotá, Siglo del Hombre Editores. 

pp.46-53. 

 

PIRES, Valdemir. 2005. Economia e Educação: para além do capital humano. São Paulo: 

Cortez. 

 

REGUILLO CRUZ, Rossana. 1999. El año dos mil, ética, política y estéticas: imaginarios, 

adscripciones y prácticas juveniles. Caso mexicano. In: CUBIDES C, Humberto et alli 

(orgs) Vivendo a toda: jóvenes, territorios y nuevas sensibilidades. Bogotá, Siglo del 

Hombre Editores pp.57-82 

 

__________________. 2000. Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. 

Buenos Aires: Norma. Grupo Editorial Norma. 

 

____________________________. 2003 (a). Las culturas juvenis: um campo de estúdio; breve agenda 

para la discusión. Revista Brasileira de Educação, n° 23, Rio de Janeiro. 

Maio/Agosto. 

 

___________________.2003 (b). Ciudadanias Juveniles en America Latina. Última Década, 

n° 19, CDPA Vina Del Mar. Noviembro, p.1-20. 

 

 

RODRIGUES, Neidson. 2001. Da mistificação da escola à escola necessária. 10 ed. São 

Paulo: Cortez. Coleções Questões de Nossa Época; v.54 

 

SAMPAIO, Maria das Mercês Ferreira. 1998. Um gosto amargo de escola: relações entre 

currículo ensino e fracasso escolar. São Paulo: EDUC. 

 

SÃO PAULO. Escola Estadual Professora Anastácia. 2003. Plano de Gestão 2003-2006. 

 



 205 

SARTI, Cynthia Andersen. 2005. A família como espelho: um estudo sobre a moral dos 

pobres. 3 ed. São Paulo: Cortez.  

 

SAVIANI, Dermeval. 1991. Pedagogia Histórico-Crítica primeiras aproximações. 2 ed. São 

Paulo: Cortez: Autores Associados. Coleção Polêmicos do Nosso Tempo, v.40.pp.19-

30. 

 

SIMMEL, Georg. 1983. Sociabilidade – Um exemplo de sociologia pura ou formal. In: 

MORAES FILHO, Evaristo. (org). Georg Simmel: Sociologia. Tradução de Carlos 

Alberto Pavanelli et al. São Paulo: Ática. 

 

SOUZA, Regina de Magalhães. 2003. Escola e Juventude: o aprender a aprender. São Paulo: 

EDUC/Paulus. 

 

SPÓSITO, Marília Pontes. 2000. Algumas hipóteses sobre as relações entre movimentos 

sociais, juventude e educação. Revista Brasileira de Educação. n 13, pp.73-94. 

 

____________________.2005. Algumas reflexões e muitas indagações sobre a relação entre 

juventude e escola no Brasil. In: ABRAMO, Helena & BRANCO, Pedro (orgs). 

Retratos da juventude brasileira: análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo/Instituto Cidadania. 

 

____________________.2007. Uma perspectiva não escolar no estudo sociológico da escola. 

In: PAIXÃO, Lea Pinheiro, ZAGO, Nadir. (orgs). Sociologia da Educação – Pesquisa e 

realidade brasileira. Petrópolis, RJ: Vozes. 

 

 

TEIXEIRA, Beatriz de Basto. 2003. Comunidades de Escolas Democráticas. In: GUSMÃO, 

Neuza Maria Mendes de.(org). Diversidade, cultura educação: Olhares cruzados. São 

Paulo: Biruta.pp.47-82 

 

TORRES, Haroldo da Gama, MARQUES, Eduardo, FERREIRA, Maria Paula et al. 2003. 

Pobreza e espaço: padrões de segregação em São Paulo. Estudos avançados,. vol.17, 

no.47, p.97-128.  

 



 206 

VALENZUELA, José. Identidades Juveniles. 1999. In: CUBIDES C, Humberto et alli (orgs) 

Vivendo a toda: jóvenes, territorios y nuevas sensibilidades. Bogotá, Siglo del 

Hombre Editores. pp.38-45. 

 

VELHO, Gilberto (org). 1977. Desvio e Divergência – Uma Crítica da Patologia Social. E 

ed. Rio de Janeiro: Zahar. 

 

VIANNA, Hermano. 2003. Introdução. IN: Galeras Cariocas: territórios de conflitos e 

encontros culturais. 2 ed. Rio de Janeiro. Editora UFRJ. 

 

WELLER, Wivian. 2006. A invisibilidade feminina nas (sub) culturas juvenis. In: COSTA, 

Maria Regina da, SILVA, Elisa Marta Murilho da. (orgs). Sociabilidade Juvenil e 

Cultura Urbana. São Paulo: Educ. p.111-148 

 

WOODS, Peter. 1987. La escuela por dentro – La etnografia en la investigación educativa. 

Temas de Educación. Piados/M.E.C 

 

_____________. 1991. Investigar a arte de ensinar. Porto, Porto Editora. 

 

ZAGO, Nadir. 2003. Processos de Escolarização nos meios populares: as contradições da 

obrigatoriedade escolar. In: NOGUEIRA, Maria Allice, ROMANELLI, Geraldo, 

ZAGO, Nadir (orgs). Família e Escola: trajetórias de escolarização em camadas 

médias e populares. Petrópolis: Vozes. 

 

ZANTEN, Agnes Van. 2000. Cultura da rua ou cultura da escola? Educação e Pesquisa. São 

Paulo, v. 26, n. 1, p.23-52, jan./jun. 

 

ZIBAS, Dagmar. , 2005 (a).A reforma do ensino médio nos anos de 1990: o parto da 

montanha e as novas perspectivas. Revista Brasileira de Educação. Jan/Fev/Mar/Abr, n° 

28. 

 

_______________, 2005 (b). A reforma do ensino médio no Ceará e as suas contradições. 

Cader. Pesq. v . 35, n° 124. pp.201 –226. jan/abr. 

 



 207 

ZIBAS, Dagmar M. L., FERRETI, Celso J., TARTUCE, Gisela Lobo B. P. 2006. 

Micropolítica escolar e estratégias para o desenvolvimento do protagonismo juvenil. 

Cadern. Pesq. v 36, n° 127, pp. 51-85. jan/abr. 

 

ZIBAS, Dagmar M. L., FRANCO, Maria Laura. P. B. 1999. O ensino médio no Brasil neste 

final de século: uma análise de indicadores. São Paulo: Fundação Carlos Chagas. 

(Textos FCC, n° 18) 

 

Sites consultados: 

 

ABRAMOVAY, Miriam. Seminário de Pedagogia e Normal Superior da UCB - Aprender 
a conviver. Disponível em: 
<http://www.ucb.br/observatorio/pdf/Aprender%20a%20conviver.pdf.> Acesso em 15 
maio. 2006. 

 
 
CRUZ, Ângela. Culturas juvenis na escola. Disponível em: 

<http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2001/uej/uejtxt1a.htm>. Acesso 20 maio. 
2006. 

 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Dataescolabrasil. 

Acessado em 01 de outubro de 2005. 

 

Mapa da Juventude 

http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/participacao_parceria/coordenadorias/juventude/

mapa_da_juventude/0001. Acessado em 01 de outubro de 2005. 

 

MELLO, Guiomar Namo de. 2002. Corações informados e cabeças bem feitas: o novo 

ensino médio brasileiro. 

http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/ensino_medio_brasileiro2_pgues.pdf?m

enu=/ing/atematica/edusecundaria/docdig/. Acessado em 10 de dezembro de 2007. 

 

Bibliografia 

 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de, GONÇALVES, Irlen Antônio. VIDAL, Diana 

Gonçalves, PAULILO, André Luiz. 2004. A cultura escolar como categoria de análise e 

como campo de investigação na história da educação brasileira. Educação e Pesquisa, 

São Paulo, v. 30, n° 1, pp.139-159, jan/abr. 



 208 

 

FREITAS, Marcos Cezar de. (org). Desigualdade social e diversidade cultural na infância e 

na juventude. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

GIOVANNI, Luciana Maria. 1998. Sobre procedimentos para a organização e análise de 

dados. In: Relatório Parcial de Pesquisa (Fapesp e CNPq): Desenvolvimento 

profissional docente e transformações na escola. Araraquara: UNESP- FCLCAr 

 



 209 

Anexos 

 

Anexo 1 – Alguns dados sobre o Levantamento: Entre a cervejinha e o alcoolismo - 

Estilo de vida e consumo de bebidas alcoólicas. Um estudo preliminar com alunos do 

“Anastácia”. Ano de 2003. 

 
Sujeitos 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

Questionário com perguntas sobre estilo de vida, padrão de consumo de bebidas 

alcoólicas e conseqüências do uso de álcool. Além disso, o instrumento contém uma 

escala de confiabilidade. 

 

Procedimento 

 

Após uma breve explicação sobre os objetivos do trabalho e a garantia de que, em 

nenhuma hipótese seriam divulgados dados individuais, os estudantes foram convidados 

a responder o questionário. 

 

Resultados 

- Crítica dos dados 
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-Distribuição de acordo com a confiabilidade das respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparação entre os grupos de alta e baixa confiabilidade 

Não foram encontradas diferenças entre os dois grupos em relação a: 

- sexo; 

- idade; 

-período; 

Os dois grupos diferiram significativamente em relação ao consumo de bebidas 

alcoólicas e ao número de conseqüências do uso de álcool. 

 

Seleção dos questionários para análise 
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Características da Amostra Analisada 

-Faixa Etária 
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Estilo de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseqüências do uso de álcool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102É difícil, para você, fazer amizade num grupo novo?

36170Seus pais desconhecem o que você realmente gosta e o que não gosta?

38180Durante a semana, você sai à noite e volta tarde, mesmo tendo que ir para 

a escola ou para o trabalho na manhã seguinte?

47222Você é muito sensível a críticas?

41193Você tem ou já teve algum trabalho remunerado (formal ou informal)?

65

87

96

253

344

20Você tem usado álcool ou drogas para se divertir?

18Você fica mais do que duas horas por dia no computador/internet ?

14Você tem tido dificuldades de se relacionar com seus colegas e/ou professores?

53Você tem feito muitas coisas sem antes pensar nas conseqüências?

72Você pratica esportes?

SIM 

N        %PERGUNTA
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Passou mal.22

Teve uma briga ou discussão com familiar.14

Teve uma briga ou discussão com um amigo.20

Observou mudança em sua personalidade.19

Tentou diminuir a quantidade ou parar de beber.11

Tentou controlar-se procurando beber apenas em certas horas do dia ou em certos lugares.13

Deixou de cumprir com seus compromissos.14

Causou vergonha ou embaraço a alguém.15

Entrou em brigas.22

Não foi capaz de fazer suas tarefas ou estudar para uma prova.30

PROBLEMAS  RELACIONADOS AO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS%
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Anexo 2 – Roteiro para a entrevista com os jovens alunos  

 

Temáticas a serem desenvolvidas: 

 

- Como é ser jovem hoje, como vivencia a juventude;  

- O jovem e o uso do tempo livre; Como o jovem define o seu estilo de vida; 

- O jovem e os espaços de sociabilidade; 

- O agrupamento em torno do consumo de bebidas alcoólicas; 

- A relação do jovem com a escola pública “Anastácia” e com a escola pública de 

maneira geral; 

- Papel da família e da escola para o jovem. 

 

1- O que acha que a sua escola pensa sobre o jovem de hoje? 

2- Para você o que é ser jovem? 

3- Para você como é ser jovem hoje? 

4- Você exerce alguma atividade remunerada?  

5- Caso afirmativo, qual atividade exerce? 

6- Durante qual período? 

7- Onde vc trabalha? 

8- Você possui algum tempo livre? 

9- O que você faz ou costuma fazer no tempo em que tem livre? 

10- Pertence a algum grupo? Como grupo de dança, de jovens, de música, igreja e 

outros. 

11- Você acredita que existe alguma relação entre o tempo livre e o consumo de 

bebidas alcoólicas? Por quê? 

12- Para você o que é divertir?  

13- Como você costuma se divertir? 

14- Para você quais os melhores situações/lugares para divertir? 

15- Como você acredita que acontece uma nova amizade? 

16- Como você define o seu estilo de vida? 

17- Como costuma acontecer o consumo de bebidas alcoólicas? Sozinho, em grupo, 

na companhia de amigos, na companhia de familiares)  

18- Caso tenha participado, como foi para você participar do Projeto de Prevenção 

ao Consumo abusivo de bebidas alcoólicas “Entre a cervejinha e o alcoolismo”? 



 214 

19- Qual a sua expectativa ao concluir o ensino médio? O que pretende fazer 

depois? 

20- Como é estudar no Anastácia? 

21- O que a sua escola faz quando encontra um aluno bebendo bebida alcoólica 

dentro da escola? 

22- O que considera que a escola deveria fazer nestas situações? 

23- Para você qual é o papel da escola na sua vida? 

24- Para você qual o papel da sua família, das pessoas mais significativas, na sua 

vida? 

 

Anexo 3 – Roteiro para entrevista com os profissionais do “Anastácia” 

 

Roteiro de entrevista (Inspetores): 

 

1) Você é da cidade de São Paulo? 

2) Desde quando mora em São Paulo? 

3) Onde você mora? 

4) Qual a sua formação? 

5) Qual a sua idade? 

6) Desde quando você trabalha no Anastácia? 

7) Já trabalhou em outras escolas? Quais? 

8) Como você chegou ao Anastácia? 

9) Quais são as suas funções, atribuições, responsabilidades nesta escola? 

10) Como as suas atribuições foram definidas?  

11) Qual é o seu horário de trabalho? 

12) Como você percebe os diferentes turnos da escola, em relação à dinâmica da 

escola? Isto interfere no seu trabalho? De que maneira? 

13) Como você define a figura do inspetor dentro de uma escola? Quem é o inspetor 

de escola? 

14) Quais as dificuldades você encontrou no exercício desta profissão como 

inspetor? 

15) O que mais gosta no desempenho de sua função como inspetor nesta escola? 

16) Como você entende a figura da diretora/direçao nesta escola? 
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17) Como é, para você, lidar com jovens alunos do ensino médio desta escola? 

Como você se sente trabalhando com eles? 

18) Alunos do primeiro, segundo e terceiros anos? Há diferença para você? 

19) Jovens alunos e Jovens alunas. Como você os percebe em relação ao consumo 

de bebidas, maconha e outras drogas no interior da escola? 

20) Como você inspetor lida com as situações acima mencionadas? Quais os 

sentimentos você possui nestas situações? 

21) Como você percebe a sua relação com os jovens alunos em relação ao papel 

desempenhado por você na escola? 

22) Quais são as situações em que você inspetor lida diretamente com os alunos? 

23) Há uma relação de amizade entre os inspetores e os alunos? Como acontece? 

24) Há algo que interfere no desempenho de suas atividades, relativo à sua relação 

com as demais pessoas que trabalham na escola? Como? 

25) Como foi trabalhar no Anastácia? 

26) Para você, qual o papel da escola voltada para o ensino médio? 

27) Como você percebe o Anastácia como escola de ensino médio?  

28) Como percebe as atividades que ela desenvolve, por exemplo, os projetos 

alternativos? 

 

Roteiro de entrevista (Professores) 

 

1) Qual é a sua formação profissional? 

2) Como e quando começou a trabalhar no “Anastácia”? 

3) Por que escolheu esta escola, caso tenha sido uma opção? 

4) Qual a sua carga horária de trabalho? 

5) Trabalha em outras escolas também? 

6) Em sua opinião, como o professor é visto hoje? O que pensa sobre a 

valorização/desvalorização do professor hoje? 

7) Como é ser professor da rede pública estadual? 

8) Como é ser professora no “Anastácia”? 

9) Como as atuais ações da Secretaria de Ensino por meio da Diretoria de Ensino 

afetam suas atividades como professora? 

10) Em que medida a Direção da escola interfere no andamento da mesma? 

11) Você é coordenadora de classe? Como acontece esse processo de escolha? 
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12) Como você percebe os alunos no que diz respeito às aulas ministradas por você? 

Como tem sido o interesse deles? A que você atribui a “falta de respostas”, 

desempenho e atenção? 

13) Como você observa a relação dos alunos entre si na sala de aula? 

14) Como você professor (a) utiliza o espaço do HTPC? 

15) Para você, qual a função da escola de ensino médio para os jovens alunos? 

16) Para você o que é indisciplina por parte dos alunos? 

17) O que pensa da maneira como a escola lida com as questões relativas à 

indisciplina? 

18) Como você percebe a relação dos alunos com a Coordenação/Direção? 

19) Como você percebe a relação professor/ aluno? 

20) Como lida com o consumo de bebidas alcoólicas e drogas de seus alunos no 

interior da escola? 

21) Quais os problemas você considera que os jovens alunos moradores de São 

Paulo enfrentam hoje? 

22) Como você percebe a relação da família com a escola, o “ Anastácia”? 

23) Por que em algumas situações os professores têm medo dos alunos? 

24) Quais as atividades diferenciadas que você já participou no “Anastácia? 

 

Roteiro de entrevista (Direção/Coordenação) 

 

1) Qual é a sua formação? 

2) Há quanto tempo você trabalha no “Anastácia”? 

3) Fale um pouco de sua trajetória no “Anastácia” até o momento em que assumiu 

a Direção desta escola. 

4) Como é ser Diretora do “Anastácia”? 

5) Quais os desafios e dificuldades você encontra na posição que ocupa?  

6) Como percebe a relação desta escola com as demais escolas que compreendem a 

Diretoria de Ensino –região centro? 

7) Em sua opinião, como o “Anastácia” é visto pela Diretoria de Ensino- região 

centro? 

8) Quais os compromissos e responsabilidades você considera que a escola de 

ensino médio tem ou deva ter com o jovem aluno? 
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9) Como acontece a distribuição e organização dos alunos nos diferentes turnos? 

Quais os critérios adotados? 

10) Quais são as situações em que os alunos chegam à Direção?  

11) O que considera indisciplina? 

12) Quais os principais enfrentamentos da Direção com os alunos? E com os 

professores? 

13) Quais os procedimentos adotados para situações de indisciplina dos alunos? 

14) Como deve ser o aluno do “Anastácia”? Quem são os alunos do “Anastácia”? 

15) Os alunos participam das decisões da escola? De que maneira? 

16) Como você percebe o agrupamento de jovens alunos em torno de interesses 

comuns? 

17) Como você percebe o consumo de bebidas alcoólicas ou drogas por parte de 

seus alunos? Como lida com alunos que são surpreendidos bebendo às 

escondidas na escola? 

18) O que acha da abertura da escola para o desenvolvimento de projetos 

considerados alternativos? 

19) Qual o grau de autonomia a escola possui para desenvolver atividades como 

projetos alternativos, extracurriculares? 

20) Como você percebe a relação professor aluno e aluno/aluno? 

21) Por que em algumas situações os professores têm medo dos alunos? 

22) Como o professor é visto hoje? O que pensa sobre a valorização/desvalorização 

do professor hoje? 
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Anexo 4 - Questionário Aplicado aos Alunos do Terceiro Ano de 2006. 
 

PESQUISA SOBRE OS JOVE+S ALU+OS E A ESCOLA 

 

Este questionário faz parte da minha pesquisa de Doutorado em Educação na PUC/SP. 

É uma pesquisa sobre a relação dos jovens com a escola. Conto com a sua colaboração e 

sinceridade para responder as perguntas abaixo. 

Muito obrigada. 

Karla 

______________________________________________________________________ 

Perguntas: 

 

1) Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

 

2) Data de nascimento:____/_____/______. 

 

3) Desde quando você estuda no “Anastácia”? 

(  ) 1 ano (  ) 2 ano (  ) 3 ano 
 
 

4) Qual cidade/bairro você mora? Cidade: _______________ Bairro_______________. 
 

5) Você exerce atualmente alguma atividade remunerada? (  ) sim (  ) não 
 
6) Bairro onde trabalha atualmente ________________. 
 
7) Por que você estuda no Anastácia? 

 

(  ) “O Anastácia é bem melhor do que as escolas que eu conheço”. 

(  ) “Amigos vieram estudar aqui.”  

(  ) “A escola é próxima de tudo”. 

(  ) “ Os meus pais escolheram o Anastácia.” 

(  ) “Era uma das minhas opções vir para cá e eles me encaminharam”. 

 

8) Você participou do projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

no primeiro ano? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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9) Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento de projeto de prevenção ao consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas nesta escola? 

 

(  ) “Deveria acontecer nas escolas da periferia, aqui não precisa destes projetos”. 

(  ) “Acho legal para ajudar aqueles que bebem, mas eu não bebo.” 

(  ) “Acho legal mas não adianta martelar na cabeça de adolescente.” 

(  ) “Não adianta nada, não serve para nada”. 

 

10) O que pensa deste tipo de projeto acontecer nas demais escolas?  

 

(  ) “Toda escola deveria ter um projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebida 

alcoólica.” 

(  ) “Seria importante apenas para algumas escolas ter um projeto como este.” 

(  ) “A escola não deveria se preocupar com a questão do consumo abusivo de bebida 

alcoólica de seus alunos/adolescentes.” 

(  ) “Não é bom, pois desvaloriza a escola.” 

 

11) Em sua opinião, qual a primeira providência que a escola deveria tomar com alunos 

que consomem bebida alcoólica antes de entrar para a escola e/ou durante as 

aulas? 

 

(  ) Pedir a transferência do aluno para outra escola. 

(  ) Dar uma advertência. 

(  ) Avisar a família. 

(  ) Conversar com o aluno. 

 

12) O que você acha dos demais projetos que são desenvolvidos na escola que você 

estuda? 

 

(  ) “É bom porque as pessoas se enturmam, você conhece bastante gente.” 

(  ) “É bom porque desenvolve os dons das pessoas.” 

(  ) “Não gosto porque vale nota para as disciplinas.” 

(  ) “Não gosto de participar de projetos na escola.” 
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13) O que eu gosto nesta escola  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

O que eu não gosto nesta escola 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14) O que você acha dos alunos/adolescentes que consomem bebida alcoólica antes de 

entrar para a escola e/ou durante as aulas? 

 

(  ) “Eles tem cabeça fraca, o que o grupo faz ele faz também”. 

(  ) “Não receberam educação em casa”. 

(  ) “Eu respeito, é uma opção deles”. 

(  ) “Bebem para zoar, para curtir”. 

 
15) Na sua opinião, o que a escola acha dos alunos/adolescentes que consomem bebida 

alcoólica antes de entrar para a escola e/ou durante as aulas? 

 

(  ) A escola acha que é uma atitude comum de adolescente. 

(  ) A escola acha que isto acontece com alunos/adolescentes que se envolvem com más 

companhias. 

(  ) A escola acha que o aluno/adolescente está passando por problemas familiares e/ou 

pessoais. 

(  ) A escola acha que o aluno/adolescente é indisciplinado. 

 

16) Complete uma das frases, apenas aquela que está de acordo com a sua opinião. 
 

Eu gostaria que acontecesse na escola aonde eu estudo um projeto de prevenção ao 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas porque  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Eu não gostaria que acontecesse na escola aonde eu estudo um projeto de prevenção ao 

consumo abusivo de bebidas alcoólicas porque 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 5 – Carta à escola estadual “Anastácia” 
 

 
Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade 
 

 
 

 
São Paulo, 08 de agosto de 2005 

 

 
Ilmo (a) Sr (a) Diretor (a) 

Escola Estadual “Anastácia” 
 
 
Prezado (a) Professor (a) 
 
Por intermédio deste ofício, compareço mui respeitosamente a Sua presença com intuito 

de solicitar Sua inestimável colaboração no projeto de pesquisa: “Culturas Juvenis numa 

escola pública de ensino médio: novos usos, novos cenários”. 

O referido projeto de pesquisa está sendo realizado por Karla Vello Meyrelles, CPF. 

XXXXX, sob minha orientação e faz parte das atividades necessárias para que sua tese 

de doutoramento possa ser defendida neste Programa de Pós-Graduação. 

É fundamental para o andamento da pesquisa, que a referida aluna possa ter acesso à 

escola a fim de que os procedimentos de coleta de dados e de observação possam ser 

levados à efeito de forma exitosa. 

Trata-se de uma pesquisa sobre o comportamento juvenil cujos resultados deverão 

acrescentar informações substantivas para todos nós estudiosos das questões 

educacionais. 

Por isso, agradecemos antecipadamente por sua colaboração nesta empreitada 

acadêmica. 

Coloco-me à disposição e apresento meu respeito e meu apreço. 

 

Atenciosamente. 

 

 ___________________________ 

 Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas 
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Anexo 7 – Fotos da comemoração dos 50 anos do “Anastácia”. 
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Anexo 8 - Respostas do Questionário Aplicado aos Alunos do Terceiro Ano de 2006.  

Pergunta 13: O que gosto nesta escola/O que não gosto nesta escola 
 

O que gosta na escola 

 

Classe 3P (noturno) 

 

1) “Do plano de aula que é desenvolvido pelos professores” (3P) Fem. 

2) “Os alunos, os professores ensinam pra valer não fazem corpo mole” (3P) Fem. 

3) “Dos professores” (3P) Fem. 

4) “Da cantina, da administração e comportamento dos professores” (3P) Masc. 

5) “Quase tudo”. (3P) Fem. 

6) “Professores (alguns) e da Yah.” (3P) Fem. 

7) “ Ensentivo ao Vestibular, método de ensino”. (3P) Fem. 

8) “Carisma, respeito, qualidade de ensino”. (3P) Masc. 

9) “Nada” (3P) Masc. 

10) Em branco. (3P) Fem. 

11) “Teatro” (3P) Masc. 

12) “Teatro” (3P) Fem. 

13) “dos meus amáveis professores”. (3P) Fem. 

14) “o rigor da coordenação”. (3P) Fem. 

15) “gosto do método de ensino, e da preocupação que muitos professores tem com 

os alunos.” (3P) Fem. 

16) “do ensino, de alguns profissionais que nela trabalham por serem respeitadores e 

extremamente educados.” (3P) Fem. 

17) “Colegas, professores, oportunidades...e a Iá (inspetora), eu amo a Iá.” (3P) 

Fem. 

18) “Alguns professores tem bons métodos de ensino e a diretoria é ótima e da Ia.” 

(3P) Fem. 

19) “eu gosto da escola em geral” (3P) Masc. 

20) “Administração, ensino e amizades” (3P) Masc. 

21) “Amigos, a escola fica perto de casa.” (3P) Masc. 

 

Classe 3 O (noturno) 
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1) “É perto de casa” (3 O) Fem. 

2) “A competência dos profissionais que felizmente são a maioria”. (3 O) Fem. 

3) “As amizades e alguns professores”. (3 O) Masc. 

4) Em branco. (3 O) Masc. 

5) “O tamanho e a perfeição aparente dela. A preservação de objetos antigos de 

alunos antigos e a rigidez.” (3 O) Fem. 

6) “É a diversidade dos alunos e os recursos existentes neste colégio, que o 

diversifica dos outros.”(3 O) Fem. 

7) “ Dos interesses dos professores, das pessoas que estudam aqui e etc...” (3 O) 

Fem. 

8) Em branco. (3 O) Masc. 

9) “Amigos e o estudo”. (3 O) Masc. 

10) “Diversidade de alunos, e os recursos que ela dispõe para um melhor ensino” (3 

O) Fem. 

11) “Gosto de ensino, dos professores e dos alunos”. (3 O) Fem. 

12) “O conteúdo das aulas e organização”. (3 O). Fem. 

13) “Adm”. (3 O). Masc. 

14) “Amigos, estudo”.(3 O). Masc. 

15) “Amizades”. (3 O). Masc. 

16) Em branco. (3 O) Masc. 

17) “Amigos”. (3 O). Masc. 

18) “Os professores, a direção e qualidade de ensino.” (3 O). Masc. 

19) “O modo como se aplica as atividades de “entrosamento” entre os alunos. (3 O). 

Fem. 

20) “O didático das aulas”. (3 O). Fem. 

21) “Dos professores”. (3 O) Fem. 

 

Classe 3N (noturno) 

 

1) “A Valirização e o reconhecimento dos funcionários para com os alunos que 

realmente estudam.” (3 N) Fem. 

2) “Dos amigos”. (3N) Fem. 

3) “As normas da escola” (3N) Masc. 
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4) “Tudo”. (3N). Masc. 

5) “Aulas vagas”. (3N) Masc. 

6) “Das pessoas, do bom ensino”. (3N) Fem. 

7) “Amigos, estudo, professores.” (3N) Masc. 

8) “As aulas bem elaboradas, os professores e várias funcionárias (limpeza, 

inspeção...)” (3N) Fem. 

9) “Por ser uma escola pública, acho bom a exigência dos professores com os 

alunos” (3N) Fem. 

10) “Nada”. (3N) Masc. 

11) “Dos professores.” (3N) Masc. 

12) “Do ensino”. (3N) Masc. 

13) “A educação”. (3N) Fem. 

14) “Muito organizada e arrumada.” (3N) Fem. 

15) “Gosto das pessoas que conheci, dos amigos que fiz e os professores, às vezes 

são legais.” (3N). Fem. 

16) “O ensino é de boa qualidade, os professores ensinam bem”. (3N) Fem. 

 

Classe 3M (noturno) 

 

1) “Respeito, disciplina, estudo bom”. (3M) Masc. 

2) “Nada”. (3M) Masc. 

3) “O esforço da maioria dos Professores no encinar ao aluno.” (3M) Masc. 

4) “Os amigos, pois tenho muitos amizades e o ensino também. (3M) Masc. 

5) “Tudo”. (3M) Masc. 

6) “O ensino, alguns professores, a estrutura e a localização.” (3M) Masc. 

7) “Tudo”. (3M) Masc. 

8) “Da organização e do ensino”. (3M) Masc. 

9) “Do ambiente” (3M) Masc. 

10) “Os alunos, a qualidade de ensino”. (3M) Masc. 

11) “Um estável ambiente de estudo”. (3M) Fem. 

12) “As aulas são bem animadas, claramente explicada”. (3M) Fem. 

13) “Nada”. (3M) Fem. 

14) “O ensino que é ótimo, está muito bem localizada e desenvolve bastante 

projetos”. (3M) Fem. 
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15)“Os colegas e o ensino”. (3M) Masc. 

16)“Da disciplina, da direção”. (3M) Masc. 

17)“O modo de aprendizagem”. (3M) Fem. 

 

Classe 3H (matutino) 

 

1) “É a qualidade de ensino, os projetos interdisciplinares”. (3H) Fem. 

2) “O modo como professores lidam com os alunos” (3H). Masc. 

3) “Professores” (3H) Fem. 

4) “Esportes”. (3H) Fem. 

5) “Aula de dança”. (3H) Fem.  

6) “São boas as matérias e a organização da escola”. (3H) Masc. 

7) “As aulas de dança, o teatro que é muito bom e espaço da multimídia.” (3H). Fem. 

8) “ Do estudo que bem puchado do aluno”. (3H) Masc. 

9) “Dos amigos” (3H) Fem. 

10) “O ensino dos professores.” (3H) Fem. 

11) “Amigos”. (3H) Masc. 

12) “Ela estimula muitos os alunos a se interessarem por diversas coisas”. (3H) Fem. 

13) “Os lanches da cantina e de alguns professores”. (3H) Fem. 

14) “Dos meus amigos, e alguns funcionários.” (3H) Fem. 

15) “As disciplinas propostas”. (3H) Fem. 

16) “Das aulas de alguns professores, da disciplina rígida e da preparação para eventuais 

situações da vida.” (3H) Fem. 

17) “Eu gosto da forma como os professores lecionam, gosto dos meus colegas e acho 

que é uma boa escola.” (3H) Fem. 

18) “Teatro”. (3H) Fem. 

19) “Dos funcionários (professores), o ensino”. (3H) Fem. 

20) “O ensino”. (3H) Masc. 

21) “Aulas de dança”. (3H) Fem. 

22) “É uma escola que promove bastante atividade”. (3H) Fem. 

23) “Quase tudo; principalmente as pessoas.” (3H) Fem. 

24) “Tudo”. (3H) Fem. 

25) “De tudo” (3H) Fem. 

26) “Dos amigos, professores e o modo de ensino”. (3H) Fem. 
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27) “Meus amigos”. (3H) Fem. 

28) “Meus amigos”. (3H) Fem. 

29) “O ensino e as pessoas com que convivo”. (3H) Masc. 

30) “Os professores, os projetos interdisciplinares e a organização da escola”. (3H) 

Fem. 

31) “Da tia da cantina e da faxineira ruivinha.” (3H) Fem. 

32) “O modo de ensino”. (3H) Masc. 

33) “Os professores” (3H) Fem. 

34) “Os professores”. (3H) Fem. 

35) “Das aulas de dança” (3H). Fem. 

 

Classe 3J (matutino) 

 

1) “Dos amigos”. (3J) Fem.  

2) “Do ensino, dos professores e das pessoas que a constitui.” (3J) Masc. 

3) “De tudo”. (3J) Masc. 

4) “O ensino”. (3J) Masc. 

5) “Alunos, professores, a escola (lugar).” (3J) Fem. 

6) “São as aulas dos professores.” (3J) Masc. 

7) “Os professores são ótimos” (3J) Fem. 

8) Em branco. (3J) Fem. 

9) “São as aulas”. (3J) Masc. 

10) “Gosto do ensino, muito melhor que em outras escolas publicas.” (3J) Masc. 

11) “Quase tudo”. (3J) Fem. 

12) “Quase tudo”. (3J) Fem. 

13) “O ensino da escola que é bem rígido, as normas, etc”. (3J) Fem. 

14) “Tudo essa escola é demais. Aliás tem so uma coisa na Escola tem sala de 

informática e nós não podemos utilizar.” (3J) Fem. 

15) “O ensino é melhor do que nas outras escolas”. (3J) Fem. 

16) “Dança” (3J) Masc. 

17)“Do relacionamento entre alunos e de alguns professores, em razão das aulas 

produtivas”. (3J) Fem 

 

Classe 3A (matutino) 
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1) “Os alunos” (3A) Masc. 

2) “Gosto dos meus amigos, da escola em geral”. (3A) Masc. 

3) “Praticamente tudo”. (3A). Fem. 

4) “As amizades, os professores e o local aonde fica”. (3A). Fem. 

5) “As pessoas”. (3A). Fem. 

6) “Estilo de ensino e funcionário respeitados”. (3A) Masc. 

7) “Nível de ensino e sua localidade, contribuindo assim no nível dos alunos”. (3A) 

Masc. 

8) “As pessoas (colegas de classe)”. (3A). Fem. 

9) “Organização e ensino”. (3A). Fem. 

10) “Ensino, ambiente, amigos, alguns professores, organização.” (3A). Fem. 

11) “Eu gosto do ensino e o ambiente escolar”. (3A). Fem. 

12) “As pessoas”. (3A) Masc. 

13) “Ensino, organizaçao.” (3A). Fem. 

14) Em branco. (3A). Fem. 

15) “Da cantina”. (3A) Masc. 

16) “Dos professores, do teatro e da dança.” (3A). Fem. 

17) “O método de ensino”. (3A). Fem. 

18) “Da cantina”. (3A) Masc. 

19) “Disciplina, tem regras, tem projetos, etc...”. (3A). Fem. 

20) “A organização e o bom método de ensino”. (3A). Fem. 

21) “Projetos em geral, apresentações, a importância desta escola.” (3A) Masc. 

22) “De quase nada”. (3A) Masc. 

23) “Amigos, conhecimento dos professores”. (3A) Masc. 

24) “Do modo que os professores ensinam. (3A). Fem. 

25) “Dos professores, meus colegas e das tias da cantina. O método de ensino tbem 

é legal”. (3A) Masc. 

26) “Nada.” (3A) Masc. 

27) “É o modo com que a liderança lida com os alunos e diversas atividade que ela 

tem.” (3A). Fem 

28) “De alguns professores e alunos.” (3A) Masc 

29) “Dos projetos”. (3A). Fem 

30) “Nada”. (3A). Fem 

31) Em branco. (3A). Fem 
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O que não gosta na escola 

 

Classe 3P (noturno) 

 

1) “Do banheiro” (3P)  

2) “Dos banheiros” (3P) 

3) “O banheiro” (3P) 

4) Em branco. (3P) 

5) “Às vezes a falta de educação de alguns funcionários”. (3P) 

6) “Soares e Sandra” (3P) 

7) “A direção na escuta os alunos assim como os professores”. (3P) 

8) “Direção não ouve todas as opiniões dos alunos e não a exercem”. (3P) 

9) “Tudo”. (3P) 

10) Em branco. (3P)  

11) “A falta de atividades extra curriculares” (3P) 

12) “A falta de atividades extra curriculares” (3P) 

13) “dos alunos idiotas”. (3P) 

14) “Sistema de ensino”. (3P) 

15) “de algumas normas mas as vezes sem necessidade e do abuso de poder. Ex: 

nenhum funcionário poder pedir para o aluno levantar a blusa, está errado e por 

lei na delegacia de ensino isso é abuso de autoridade.” (3P) 

16) “A biblioteca que temos que nestes quatro anos aqui estudo nunca a vi aberta 

para os alunos e a internet (site do Anastácia, que é 60% dos links não 

funcionam).” (3P) 

17) “Algumas vezes não nos vêem como pessoas que trabalham e levam uma vida 

corrida, não nos permitindo entrar, etc..” (3P) 

18) “Sandra”. 

19) “Pessoas que não colaboram para que ela seja melhor (alunos e funcionários). 

Alguns.” (3P) 

20) Em branco. (3P) 

21) Em branco. (3P) 

 

Classe 3 O (noturno) 
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1) Em branco (3 O) 

2) “O desrespeito com a hierarquia, com o aluno, e alguns professores que não 

torna ampla e tão pouco explora e evolui a sua matéria.” (3 O)  

3) “Dos alunos que entram alcoolizados”. (3 O) 

4) Em branco. (3 O)  

5) “O mal atendimento de alguns e chamadas de atenção desnecessárias.” (3 O) 

6) “É a forma que alguns funcionários tratam os alunos, como se fosse um lixo; nos 

tratam com muita arrogância e estupidez sem mesmo acontecer nada.” (3 O) 

7) “De algumas decisões injusta da parte dos inspetores” (3 O). 

8) Em branco. (3 O)  

9) “Alguns funcionários”. (3 O) 

10) “A forma como alguns funcionários nos tratam com ignorância e estupidez.” (3 

O) 

11) “Não gosto que a escola deixe os alunos fumarem”. (3 O). 

12) “Funcionários maus instruídos”. (3 O). 

13) “Método de aula”. (3 O) 

14) “Alguns funcionários”. (3 O) 

15) “Alunos bêbados”. (3 O). 

16) Em branco. (3 O)  

17) “Alunos bêbados”. (3 O). 

18) “Apenas a distância em relação a casa e ao trabalho.” (3 O). 

19) “O modo como o inspetor/orientador de alunos (Soares), trata de forma grosseira 

os alunos”. (3 O). 

20) “Desorganização da direção pois não sabem dar uma informação correta e 

funcionário (inspetor de aluno) mal instruído. (3 O). 

21) “A maioria dos funcionários, e que não podemos usar a roupa que queremos”. (3 

O) 

 

Classe 3N (noturno) 

 

1) “Do autoritarismo de certos funcionários, mau instruídos e fracos de ideologia”. 

(3N) 

2) “Professor de Inglês”. (3N) 
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3) “A escola não deixa aluno entrar atrasado”. (3N) 

4) “Nada”. (3N) 

5) “Do horario de saida deveriamos sair as 22:30.” (3N) 

6) “Alguns professores intolerantes”. (3N) 

7) Em branco. (3N) 

8) “O Soares (1 funcionário), não ter merenda.” (3N) 

9) “São apenas detalhes e não são importantes.” (3N) 

10) “Tudo”. (3N) 

11) “Da desordem de alguns departamentos.” (3N) 

12) “Do jeito que os funcionários tratam os alunos.” (3N). 

13) “De alguns funcionários”. (3N) 

14) “Algumas regras que são aplicadas a apenas algumas pessoas e em alguns 

momento.” (3N) 

15) “Do tratamento direção/alunos e professores/alunos.” (3N) 

16) “O Soares, a fauta de informação sobre tudo que ocorre na escola, a Sandra.” 

(3N) 

 

Classe 3M (noturno) 

 

1) “Alguns alunos” (3M) 

2) “Tudo incluindo os professores de Física e Sociologia. (Ronaldo e Darci!) (3M) 

3) “Não sei.” (3M) 

4) “As más companias de alguns alunos, pois as más companias só nos levam ao 

mal caminho.” (3M) 

5) “Não há nada que eu não goste, não é uma escola que só vem aqueles alunos que 

não querem nada com nada. Aqui todos tem seus compromissos, isso é importante.” 

(3M) 

6) “Alguns professores que não são bem preparados”. (3M) 

7) “Nada”. (3M) 

8) “ Algumas matérias mau estruturada que deviam ser melhor trabalhada para 

serem postas como matérias, pois alguns dos professores não estão sendo dinâmicos 

com suas matérias.” (3M) 

9) “Das regras.” (3M) 

10) “O professor de sociologia. Darcy.” (3M) 
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11) “Um pouco mal administrada e ou certo abuso excessivo de poder”. (3M) 

12) “Alguns professor e alunos”. (3M) 

13) “Professores, diretoria, escola mal administrada, abuso de poder, aulas 

desnecessárias.” (3M) 

14) “A falta de educação e inimizade entre funcionários e professores.” (3M) 

15)“A discriminação com o modo de se vestir do aluno (a)”. (3M) 

16)“Pois há falta de algumas aulas que seriam indispensáveis ao desenvolvimento 

do aluno”. (3M) 

17)“O modo que eles testam nós, como se fossemos idiotas.” (3M) 

 

Classe 3H (matutino) 

 

1) “ O abuso de autoridade de alguns funcionários em certas situações”. (3H) 

2) “A falta de interação entre Diretoria e alunos”. (3H) 

3) “Dos alunos, da falta de educação e do abuso de poder, cantina.” (3H) 

4) “Alguns colegas”. (3H) 

5) “Gosto de tudo”. (3H) 

6) “Não tenho nada contra.” (3H) 

7) “De alguns professores que não são preparados para dar uma aula descente.” 

(3H) 

8) “A organização de horário porque poderíamos ter 1, 2, 3 nos três períodos.” 

(3H) 

9) “Direção, inspetores, professores pois eles não tem capacidade para estes 

cargos.” (3H) 

10) “A falta de organização na direção do colégio”. (3H) 

11) “ Má condição dos materiais e salas de aula”. (3H) 

12) “O desrespeito de alguns funcionários e de alunos.” (3H) 

13) “De alguma pessoas que são muito abusadas e falsas”. (3H) 

14) “Do funcionário Soares, e das condições de sala de aula”. (3H) 

15) “De algumas pessoas falsas”. (3H) 

16) “Às vezes, é o fato de pessoas possuírem autoridade e abusarem dela.” (3H) 

17) “Alguns funcionários são mal educados, alguns professores são ruins (poucos), 

ela é longe de casa” (3H). 

18) “De algumas pessoas”. (3H) 
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19) “Da direção (principalmente a diretora, mal-educada)”. (3H) 

20) “Dos inspetores de alunos, o famoso Soares e tem a diretora também a D. 

Regina.” (3H) 

21) “Dos professores. Pois eles não são capacitados para dar aula.” (3H) 

22) “Alguns professores que acham que são superiores aos alunos”. (3H) 

23) “Algumas injustiças”. (3H) 

24) “Injustiça de Prof. com alunos.” (3H) 

25) “Não gosto de algumas pessoas.” (3H) 

26) Em branco. (3H) 

27) “Direção e inspetores”. (3H) 

28) “A direção.” (3H) 

29) “Falta materias esportivas” (3H) 

30) “A falta de paciência e educação de alguns funcionários”. (3H) 

31) “A sala de aula, a má condição da escola.” (3H) 

32) “O horário” (3H) 

33) “Banheiro”. (3H) 

34) “Banheiro feminino”. (3H) 

35) “Do método de ensinamento de alguns professores”. (3H) 

 

Classe 3J (matutino) 

 

1) “ Da incopetência de alguns funcionários”. (3J) 

2) “É que não dá merenda”. (3J) 

3) “De nada”. (3J) 

4) “A escola age como se fosse particular e não é.” (3J) 

5) “Alguns funcionários da direção”. (3J) 

6) “ Das materiais, pois acho que a escola pode oferecer mais materiais para 

estudar.” (3J) 

7) “A escola trabalha como se fosse escola particular”. (3J) 

8) Em branco. (3J)  

9) “São os alunos (alguns)”. (3J) 

10) “Não gosto de ser obrigado a vir de camiseta branca. Afinal to aqui para estudar 

não vo sair da escola se eu vim é pra ficar! Se não ficava em casa e otra tem a 

carterinha da pra saber quem é da escola ou não.” (3J) 
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11) Em branco. (3J) 

12) Em branco. (3J) 

13) “Não gosto é que os alunos não tem aulas em laboratório de informática e 

química”. (3J) 

14) Em branco. (3J) 

15) “A diretoria se acha demais, prejudicando muita gente.” (3J) 

16) “Diretora”. (3J) 

17) “De alguns funcionários”. (3J) 

 

Classe 3A (matutino) 

 

1) “Alguns alunos”. (3A)  

2) “Os professores as vezes são chatos”. (3A) 

3) Em branco. (3A) 

4) “Os horários.” (3A) 

5) “Funcionários da recepção”. (3A). 

6) “Direção”. (3A). 

7) Em branco. (3A). 

8) “Os funcionários”. (3A). 

9) “Falta de educação de certos funcionários”. (3A). 

10) “Falta de educação de alguns alunos e funcionários”. (3A). 

11) “Falta de educação de alguns funcionários.” (3A). 

12) “Os funcionários”. (3A). 

13) “Falta de educação de certos funcionários”. (3A). 

14) Em branco. (3A). 

15) “Do horário de saída 12:40 (muito tarde).” (3A). 

16) “Do uso abusivo de autoridade de alguns membros da diretoria e dos espetores”. 

(3A). 

17) “A arrogância de certos funcionários”. (3A). 

18) “Do horario da saida.” (3A). 

19) “Eu acho que a reunião de pais, era para todos os pais serem convocados, não só 

os alunos que estão com problemas”. (3A). 

20) “Falta de educação de certos funcionários”. (3A).  

21) “Alguns professores”. (3A). 
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22) “Dos horários das aulas”. (3A).  

23) “Cantina, secretaria.” (3A). 

24) “Às vezes o pessoal da diretoria é muito arrogante”. (3A). 

25) “Não gosto de alguns funcionários e também do horário de saída.” (3A). 

26) “Tudo”. (3A). 

27) “A ignorância de certos funcionários!” (3A). 

28) “Das pessoas falsas”. (3A). 

29) “A arrogância do pessoal que coordena a escola”. (3A). 

30) “Tudo”. (3A). 

31) Em branco. (3A). 
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Anexo 9 – Normas Disciplinares da EE “Anastácia” 

 

EE. “Anastácia” 
 

 
8ORMAS DISCIPLI8ARES 

 
Fone: XXX- XXXX 
 
São deveres dos alunos: 

 
1- Chegar à Escola pontualmente; pois não entrarão atrasados; 
2- Usar o uniforme da Escola ou a camiseta branca e entregar a carteirinha na 

portaria – Uso obrigatório; 
3- Freqüentar as aulas pois não poderão ultrapassar os 20% de faltas por bimestre 

conforme legislação; 
4- O aluno deverá permanecer em sala de aula e sair somente para o intervalo que é 

de 20`. 
5- Ser responsável com o calendário escolar: provas, entrega de trabalhos, 

avaliações e seus pertences, pois a Escola não se responsabilizará por 
eventuais perdas ou danos; 

6- Ser educado, social e amigo respeitando a todos usando: por favor, obrigado, 
com licença...; 

7- Trazer atestado ou comprovante ao professor/coordenador no dia seguinte da 
falta para a justificativa; 

8- Reparar ou indenizar o prejuízo quando provocar danos ao patrimônio escolar 
como: pichar, depredar, quebrar, riscar as carteiras... 

9- Colaborar com a Direção e funcionários na conservação da limpeza e do uso de 
material coletivo, principalmente no uso dos toaletes; 

10- Quando precisar sair antes do término do horário, trazer autorização do 
responsável por escrito para que possa ser atendido. Caso contrário o aluno não 
será dispensado. 8ão serão atendidas solicitações feitas por telefone. 

 
+ão é permitido ao aluno: 

 

1- Trazer à Escola walkman, celulares, baralho, material esportivo que não sejam 
os escolares; 

2- Fumar nas dependências da Escola conforme LEI ESTADUAL n°9760/97 de 
27/9/97; exceto no páteo; 

3- Sair da sala de aula antes do intervalo. Em caso de necessidade pedir autorização 
ao prof. ou Direção; 

4- Comer ou beber em sala de aula, quadra esportiva, teatro e outros ambientes que 
não seja o páteo; 

5- Chegar atrasado na sala de aula após o professor ou cabular aula (será advertido 
ou suspenso); 

6- Namorar inadequandamente e usar trajes inadequados para a Escola: blusa curta 
e de alça, mini-saia... 

 
Os alunos que infringirem as normas serão: 
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1- Advertidos por escrito pela Direção ou coordenação nas duas primeiras vezes e 
comunicado aos pais ou responsáveis; 

2- Na 3° incidência, o aluno será suspenso e o responsável convocado; 
3- Na 4° incidência, dependendo da gravidade, convocação do responsável para 

reunião do Conselho de Escola para as devidas providências. 
 
IMPORTA+TE 

 

 

- Toda medida disciplinar aplicada será registrada, assinada pelo aluno ou responsável e 
arquivada em seu prontuário. Os alunos das 1° séries que constar em seu prontuário 
advertências, não participarão do sorteio, quando houver necessidade, para a escolha do 
período da manhã. Não haverá entrada atrasada, em caso de emergência, esta deverá ser 
justificada pelo responsável. O aluno representante de classe, em caso de aula vaga, 
deverá dirigir-se ao inspetor de alunos para providências. Pedir autorização da Direção 
para realização de atividade de iniciativa pessoal ou coletiva dentro da Escola. O Auno 
do Período Noturno deverá usar trajes adequados à Escola. 
 
 

A DIREÇÃO 
 
............................................................................................................................................. 
 

 
CIENTE DAS NORMAS DISCIPLINARES DO ALUNO: 
 
Nome do aluno: ______________________________________n°_____série:______. 
 
Nome do Responsável:______________________________ Assinatura:____________. 
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Anexo 10 - Respostas do Questionário Aplicado aos Alunos do Terceiro Ano de 2006  

Pergunta 16: Eu gostaria/Eu não gostaria que acontecesse na escola aonde eu estudo um 
projeto de prevenção ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas porque.... 
 
Eu gostaria que acontecesse.... 

 

Classe 3P (noturno) 

 

1) “Assim poderia prevenir algo com aquelas pessoas que não conseguem controlar 

este vício” (3P) 

2) “Ajuda os jovens a ver a vida de uma forma mais adulta, responsável” (3P) 

3) “A escola é um dos lugares em que passamos maior parte da semana, essa é uma 

das formas de prevenir este tipo de situação.” (3P) 

4) “Assim os alunos teriam mais cuidado ao beberem”. (3P) 

5) “Quem sabe poderia ajudar na diminuição de alcoólatras no futuro.” (3P) 

6) “A maioria dos alunos/adolescentes tem a cabeça fraca e com pessoas mostrando 

o que a bebida faz pode ajudar bastante.” (3P) 

7) “Ajuda na consientizaçao dos jovens”. (3P) 

8) “Educa o aluno ao consumo de bebidas pós aulas (conscientização) e interagem 

para que todos tenham uma prevenção.” (3P) 

9) “Nada a dizer”. (3P) 

10) Em branco. (3P) 

11) “É importante cada vez mais o incentivo ao não consumo de bebida alcoólica, 

pois é muito prejudicial à saúde.” (3P) 

12) “É importante cada vez mais, o incentivo ao não consumo de bebida alcoólica, 

pois é prejudicial à saúde.” (3P) 

13) “Não adianta quebrar a cabeça com os rebeldes que não querem nada”.(3P) 

14) “Ajudaria alunos que estão passando por esse problema e não tem o apoio da 

família e amigos.” (3P). 

15) “Consientiza alguns alunos que não sabem se controlar, que abusam do álcool e 

esquece do risco que correm, ingerindo o alcool em excesso!” (3P) 

16) “Seria interessante para ajudar os alunos que começam a beber por bobeira, e 

podem continuar e nunca mais parar. Seria importante conscientiza-los.” (3P) 

17) “todo ser humano pode mudar e se conscientizar, esses projetos dão aos jovens 

uma nova chance de rever suas atitudes.” (3P) 
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18) “o uso excessivo de álcool acaba gerando violência, destrói muitas famílias e 

acho que é muito importante orientar os alunos dos males que essa droga pode 

causar”. (3P) 

19) “Ajuda alunos semi alcoólatras a repensar sobre o assunto.” (3P) 

20) “Ajuda a obter informações que nem sempre são passadas à essas pessoas”. (3P) 

21) “Ajudaria muitos adolescentes que estão apenas começando a beber a parar com 

isso.” (3P) 

 

Classe 3 O (noturno) 

 

1) Em branco. (3 O) 

2) Em branco. (3 O) 

3) “Pode prejudicar os alunos na sua própria saúde, e dando problemas aos seus 

familiares”. (3 O) 

4) Em branco. (3 O) 

5) “Alguns bebem demais, sem perceber já estão viciados, quando ficam em algum 

estado emocional, querem a bebida. Mas até parece que agente precisa, beber na 

escola tudo bem não deve mas para curtir na balada não tem nada a ver, se for 

moderado.” (3 O) 

6) Em branco. (3 O) 

7) “Passa informações concretas para os alunos e fazem alguns alunos refletirem 

sobre o assunto relacionado.” (3 O). 

8) Em branco. (3 O) 

9) “É importante por causa da disciplina e ia acabar também ajudando os alnos.” (3 

O) 

10) Em branco. (3 O) 

11) “É bom para as pessoas que bebem, saberem quais são as causas que podem 

provocar”. (3 O). 

12) “Os adolescentes parecem não saber o efeito que a bebida causa em seu corpo.” 

(3 O). 

13) “Facilita com a conscientização do referido aluno”. (3 O). 

14) “Pode ser que algumas pessoas precisem de ajuda!”. (3 O). 

15) “Para conscientizar todos os alunos e haver harmonia entre os alunos, 

professores e funcionários da escola”. (3 O). 
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16) “Ajuda o indivíduo a ter controle”. (3 O). 

17) “Ajudaria os jovens da escola que bebem”. (3 O). 

18) “Muitos alunos abusam do consumo de bebidas alcoólicas e não tem noção dos 

efeitos devastadores de beber em excesso.” (3 O). 

19) “Poderia ajudar na visão dos alunos à respeito do assunto e melhoraria o 

entendimento dos professores e coordenadores para com os alunos que passam 

por esse problema”. (3 O). 

20) “Sim, eu gostaria pois assim os jovens poderiam ser mais instruídos”. (3 O). 

21) “Porque no Anastácia precisa muito”. (3 O). 

 

Classe 3N (noturno) 

 

1) “Que os professores e funcionários tivessem a atitude de tentar ajudar as pessoas 

que passam por este tipo de problema” (3N) 

2) “Mudaria um pouco a mente das pessoas”. (3N) 

3) “É um auxílio pra quem estar nesse caminho onde só leva a perdição.” (3N) 

4) Em branco. (3N) 

5) “Ajuda a fazer com que os alunos pensam um pouco mais antes de agir”. (3N) 

6) “Para ajudar e a responder questões que há dúvidas”. (3N) 

7) Em branco. (3N) 

8) “É importante, mas também deveria haver mais projetos, não só referente ao 

alcoolismo, como DSTs, câncer e outros.” (3N). 

9) “Porque assim eu poderia ajudar as pessoas que vivem esse caso.” (3N) 

10) “Porque seria bom para uma boa parte das pessoas saberem que o que realmente 

estão fazendo.” (3N) 

11) “Existem muitos alunos de cabeça pequena”. (3N) 

12) “Para ajudar nas dúvidas”. (3N) 

13) “Isso ajudaria a conscientizar os alunos.” (3N) 

14) “Iria conscientizar grande quantidades de pessoas.” (3N) 

15) “A escola se preocupando muito não cooperam, imagine com a escola não se 

preocupando”. Adolescente/aluno são os mais difíceis de se lidar!!” (3N) 

16) “Ele ajuda os alunos a se conscientizar”. (3N) 

 

Classe 3M (noturno) 
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1) “Ajudaria na educação para desenvolver uma pessoa a não mais tarde se envolver 

com as bebidas”. (3M) 

2) Em branco. (3M) 

3) Em branco. (3M) 

4) “Este tipo de projeto não só vai ajudar os que bebem, mas também os que não 

bebem para que nunca cheguem a colocar uma só gota de álcool na boca, pois 

bebida não vai te levar a lugar nenhum.” (3M) 

5) “Existem alunos que não sabem o mal que vai fazer no futuro e que se virarem 

dependentes poderão perder oportunidades de praticar os verdadeiros prazeres da 

vida.” (3M). 

6) “Ajudaria muitos adolescentes a se livrar de um futuro vício.” (3M) 

7) “É bom cosientizar os alunos a não abusarem do alcool para não tornar problemas 

futuros.” (3M) 

8) Em branco. (3M) 

9) “Ajuda pessoas dependentes a largar o vicio”. (3M) 

10) Em branco. (3M) 

11) “De uma certa forma se passa uma informação”. (3M) 

12) “Assim a pessoa bebe, perceberá o mal que a bebida faz ao seu corpo, 

mente...Acho que o assunto deveria ser focalizado mais na área da saúde (os danos 

que a bebida causa!)”. (3M) 

13) Em branco. (3M) 

14) “Ajuda a conscientizar os jovens do que eles estão fazendo. Mesmo que não 

dêem atenção, mal com certeza, quando ficar sozinho vai parar para pensar na vida e 

nas conseqüências futuras e até mesmo nas conseqüências presentes.” (3M) 

15) “Para orientar as pessoas que se fazem segar para esse assunto. Então possam ter 

consciência e corrigir a si própria.” (3M) 

16)“Há muitas casos de pessoas que conheço e de desconhecidos, de serem expulsas 

da escola por esse motivo, pois entra já embriagado na escola e que pode atrapalhar 

o desenvolvimento dos demais.” (3M) 

17)“Pode influenciar o jovem a largar esse vicil.” (3M) 

 

Classe 3H (matutino) 

 



 244 

1) “Isto poderia salvar muitas vidas, seja para não desenvolver o alcoolismo ou até 

prevenindo acidentes no trânsito.” (3H) 

2) “Hoje em dia, adolescentes bebem apenas pelo de seus amigos beberem e muitos 

acham que isso os torna mais “populares”. (3H) 

3) Em branco. (3H) 

4) “Pode ajudar alguns a ter mais consciência”. 

5) “Ajudaria os alunos que bebem por ve o amigo bebe em outras palavras aluno 

cabeça fraca que precisa de ajuda.” (3H). 

6) “Alcoolismo é um vício e mata.” (3H) 

7) “Todos precisam estar atualizados com essas coisas”. (3H) 

 

8) “Porque isso influência ir alemor a ter um pouco de conhecimento mais 

aprofundado no assunto.” (3H) 

9) “Para ajudar os alunos” (3H) 

10) “Muitos jovens estão se entregando a um vício, e isso não é certo. Então quanto 

mais cedo ele estiver ajuda mais rápido ele largará o vício.” (3H) 

11) “Seria uma forma de ajudar os alunos que sofrem desse mal.” (3H) 

12) “Os alunos teriam mais conciência do acontece com o uso das bebidas”. (3H) 

13) “Seria muito bom os adolescentes que vão no embalo dos amigos que não tem 

personalidade.” (3H) 

14) “Irá ajudar muitas pessoas a perceberem que esse assunto não é brincadeira”. 

(3H) 

15) “Assim quem sabe esses adolescentes ficam mais orientados a esse respeito”. 

(3H) 

16) “É importante ter uma visão mais apurada sobre o assunto, assim caba a cada um 

decidir qual a escolha vai tomar. Tendo consciência dos malefícios fica fácil 

tomar a melhor decisão.” (3H) 

17) “Aqui existem muitas pessoas que bebem, elas muitas vezes não são instruídas e 

precisam de um apoio, que a escola e em alguns casos, os pais não dão conta. 

Seria de grande ajuda para os alunos viciados.” (3H) 

18) “Seria bom para todos, quando as que bebem e tantos os que não bebem para 

saber mais sobre o assunto, para não se tornar um alcoólatra.” (3H) 
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19) “Para poder prevenir os novos alunos daqui, eu já estudo aqui deste o primeiro 

ano, participei de todas as palestras, mas acho importante tentar ajudar os novos 

alunos, tentar colocar algo na cabeça dessas pessoas.” (3H) 

20) “Abre a visão de mundo dos adolescentes, e o projeto apresenta os malefícios da 

bebida tanto para a vida quanto para o convívio social”. (3H) 

21) “As pessoas precisam cada vez mais se concientizar que a bebida faz muito mal 

a saúde.” (3H)” 

22) “Pessoas que tem problemas com o alcoolismo seriam beneficiadas”. (3H) 

23) “Há muitas pessoas que precisam de ajuda como esta”. (3H) 

24) “É educativo, e concientiza as pessoas” (3H) 

25) “Iria ajudar alguns alunos p/ não se tornar viciado no futuro.” (3H) 

26) “Muitas pessoas não recebem em casa conselhos sobre esse assunto e a escola é 

um bom ponto de partida para ajuda essas pessoas.” (3H) 

27) “Seria ótimo p/ as pessoas que abusam da bebida, pois algumas não sabem o 

risco que “correm”. (3H) 

28) “Seria bom para que os viciados caíssem na real”. (3H)  

29) “É importante para uma orientação melhor.” (3H) 

30) “É necessário conscientizar os adolescentes dos perigos do álcool para a saúde.” 

(3H) 

31) “Mesmo não tendo muito resultado, pode ajudar algumas pessoas em maneirar o 

seu consumo.” (3H) 

32) “Eu gostaria tivesse mais projetos esportivos” (3H). 

33) “Seria uma ajuda indireta para todos que tivessem esse problema (bebidas 

alcoólicas).” (3H) 

34) “Os alunos estão muito influenciado por más atitudes “mundanas” por isso eu 

gostaria sim que acontecessem projeto não só em relação ao álcool mas também 

em relação a drogas, sexo seguro e outros projetos em pró do bem estar do 

jovem”. (3H) 

35) “Quem sabe reverteria essa situação dos adolescentes consumirem bebida 

alcoólatra antes de entrar para escola.” (3H) 

 

Classe 3J (matutino) 

 

17) Em branco. (3J) 



 246 

1) Em branco. (3J) 

2) “Aqueles alunos que tem um consumo auto de bebida pode parar de ingeri-la 

depois de escutar isto.” (3J). 

3) “É bom para nós aprender os problemas que a bebida traz, e para saber as coisas 

que a bebida pode fazer.” (3J) 

4) “Ajudaria muitas pessoas que sofrem com isso”. (3J) 

5) “É preciso mas não só uma vês por anos, só que mais vezes, tenho certeza que 

iria surtir um efeito maior.” (3J) 

6) “Estaria dispertando os adolescentes para saber mais sobre esse consumo 

obsessivo.” (3J) 

7) “Ajudaria pessoas com problemas em geral”. (3J) 

8) “Ajudaria adolescentes a perceber como faz mal o abuso de bebidas alcoólicas.” 

(3J) 

9) Em branco. (3J) 

10) “Ajudaria aqueles quem tem dificuldades para parar de beber”. (3J) 

11) “Muitos alunos tem cabeça fraca e não tem consciência do que acontece com o 

organismo devido ao uso do álcool e quem sabe fazer tomar juízo!” (3J) 

12) “Quem sabe mtos adolescentes poderiam se consetisar”. (3J) 

13) “Assim poderia ajudar alunos dependentes do álcool.” (3J) 

14) “Porque os adolescentes ficam mais por dentro do perigo que é o consumo de 

alcool.” (3J) 

15) Em branco. (3J) 

16) “Desenvolveria novos horizontes com relação a este assunto”. (3J) 

 

Classe 3A (matutino) 

 

1) “Orienta os alunos que consomem bebida alcoólica e os que não consomem.” 

(3A) 

2) “Porque é bom para prevenir e informar os alunos sobre os devidos perigos do 

álcool. (3A) 

3) “Iria ajudar aqueles que já tem esse vicio, mostrando que realmente não vale a 

pena beber descontroladamente.” (3A). 

4) “Quem sabe as pessoas se preocupem mais com as aulas, para melhorar o ensino 

e o mundo.” (3A) 
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5) “É uma influência para o adolescente ver de um modo diferente seu futuro com 

sua prevenções adequadas, pois muitas vezes em casa o adolescente não absorve 

nenhuma informação.” (3A) 

6) “Ajuda o adolecente a ver a vida e a bebida de um modo politicamente correto.” 

7) “O esclarecimento para os adolescentes seria bom e assim estariam mais 

conscientes que o inicio começa com brincadeiras com bebidas e na “curtição”. 

(3A). 

8) “O aluno chega no ensino médio achando que já são homens e mulheres, muitas 

das vezes se envolvem com bebidas e drogas para incluir-se a um grupo, e isso 

deveria ser muito mais esclarecido aos alunos.” (3A). 

9) “Com isso os adolescentes ficariam mais consientizados de todo o mal que a 

bebida é capaz.” (3A). 

10) “Os alunos ficam mais conscientes do que é certo e errado, e também ajuda 

muito mentalmente, para que o aluno não se perca.” (3A). 

11) “Acho que em toda escola tem que ter um projeto de prevenção para esclarecer 

melhor o assunto de bebidas alcoólicas em detalhe. (3A).” 

12) “De uma maneira ou de outra esses projetos servem de lição, ou concientiza os 

adolescentes abrindo a mente de cada um que consome abusivamente bebida 

alcoólica.” (3A). 

13) “Tem pessoas que precisam desse tipo de ajuda.” (3A). 

14) “Ajudaria muitas pessoas que estão entregue ao alcool.” (3A). 

15) “Porque assim poderia evitar que mais adolescentes consumissem abusivamente 

do álcool.” (3A). 

16) “Isso ajudaria mtos dos alunos pois eles pelo menos ficariam cientes dos males 

que a bebida trás.” (3A). 

17) “Acho interessante debates sobre esse tema, pois conscientiza os jovens.” (3A). 

18) “Ajuda as pessoas que não recebem outro tipo de alertas em casa”. (3A). 

19) “Ajuda as pessoas que estão com problemas e ajuda a prevenir os demais.” (3A). 

20) “É bom deixar os alunos cientes das conseqüências do uso abusivo do álcool, 

como acidentes de trânsito, brigas e a dependência química e psicológica.” (3A).  

21) “Porque é bom, importante para a conscientizar os jovens, pois desde cedo 

temos que ter essa orientação, tanto da parte da família quanto da escola.” (3A). 

22) “Tenho amigos que bebem, queria que eles paracem.” (3A). 

23) “Os alunos tem que tomar conciencia que não é bom fazer isso.” (3A). 
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24) “Ajuda as pessoas, educa-as. Às vezes as pessoas não tem orientação em casa e a 

escola ajuda nisso.” (3A). 

25) “Existem alunos que bebem e nem sabem exatamente o por que. Dizem que é 

para ficar alegre. Mas eu acho que não é necessário bebida para ser uma pessoa 

feliz. Com um projeto como esse muitos jovens deixariam de beber e de destruir 

seu próprio corpo.” (3A). 

26) “Ajudaria as pessoas que estão com problemas” (3A). 

27) “Se os adolescentes continuarem desse jeito o “AA” não vai ter mais espaço. 

Todos tem que ter a consciência que “ter que parar de beber é continuar a viver”. 

28) “Ajudaria os alunos que passam por essa situação.” (3A).  

29) “Pode ajudar alguns adolescentes a ter consciência de suas atitudes 

indisciplinadas em relação ao assunto”. (3A). 

30) “Talvez assim o consumo de álcool seria menos nas escolas.” (3A). 

31) “Poderá ajudar varias pessoas com esses problema.” (3A). 

 

Eu não gostaria que acontecesse.... 

 

Classe 3P (noturno) 

 

1) Em branco. (3P) 

2) Em branco. (3P) 

3) Em branco. (3P) 

4) Em branco. (3P) 

5) Em branco. (3P) 

6) E Em branco. (3P) 

7) m branco. (3P) 

8) Em branco. (3P) 

9) “É normal.” (3P) 

10) “Acho que não há necessidade, existem outros lugares que precisam muito mais 

que aqui.” 

11) Em branco. (3P) 

12) Em branco. (3P) 

13) “Se alguém quiser tentar ótimo.” (3P) 

14) Em branco. (3P) 
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15) Em branco. (3P) 

16) Em branco. (3P) 

17) Em branco. (3P) 

18) Em branco. (3P) 

19) Em branco. (3P) 

20) Em branco. (3P) 

21) Em branco. (3P) 

 

Classe 3 O (noturno) 

 

1) “Não adianta muita coisa”. (3 O) 

2) “Acredito que seja o mesmo discurso corriqueiro: “diga não”, e isso não resulta 

em bons resultados, pois o alerta ou proibição não impede que façamos o mal, 

claro que se quisermos.” (3 O) 

3) Em branco. (3 O) 

4) Em branco. (3 O) 

5) Em branco. (3 O) 

6) “Eu acho que é perca de tempo. É interessante? Sim é, mas não vale a pena 

porque jovens não quer saber o que é bom ou o que é ruim, jovem curti o 

momento, se é para beber ele vai beber e não adianta ninguém falar nada. A vida 

com o passar dela vai mostrando tudo o que perdeu quantas vezes os jovens 

quebraram a cabeça...só toma vergonha na cara depois de velho e nem assim, às 

vezes. (3 O) 

7) Em branco. (3 O) 

8) Em branco. (3 O) 

9) Em branco. (3 O) 

10) “Não teria a reação que projeto precisa, os alunos não estão focados em assuntos 

que mudem seu modo de viver ou pensar. É perda de tempo, pois o adolescente 

só irá aprender quando errar.” (3 O) 

11) Em branco. (3 O) 

12) Em branco. (3 O) 

13) Em branco. (3 O) 

14) Em branco. (3 O) 

15) Em branco. (3 O) 



 250 

16) Em branco. (3 O) 

17) Em branco. (3 O) 

18) Em branco. (3 O) 

19) Em branco. (3 O) 

20) Em branco. (3 O) 

21) Em branco. (3 O) 

 

Classe 3N (noturno) 

 

1) “Que esses alunos fossem prejudicados futuramente com esse hábito”. (3N) 

2) Em branco. (3N) 

3) “Alguns alunos não daria ligança ao projeto” (3N) 

4) Em branco. (3N) 

5) Em branco. (3N) 

6) Em branco. (3N) 

7) “Já vi um idêntico no 1 ano, em que participei, foi muito legal, mas....já chega 

né?”. (3N) 

8) Em branco. (3N) 

9) Em branco. (3N) 

10) Em branco. (3N) 

11) Em branco. (3N) 

12) Em branco. (3N) 

13) Em branco. (3N) 

14) Em branco. (3N) 

15) Em branco. (3N) 

16) Em branco. (3N) 

 

Classe 3M (noturno) 

 

15) Em branco. (3M) 

16) Em branco. (3M) 

17) Em branco. (3M) 

1) Em branco. (3M) 

2) “Porque eu consumo álcool quase que diariamente”. (3M) 
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3) “Eu acho que isso é uma questão aparte, e dever do País encinar o que é certo ou 

errado.” (3M). 

4) Em branco. (3M) 

5) “Eu acho também que a educação deveria vim de casa, aqui ninguém é mais 

criança. Todos sabem seus compromissos e devem saber os riscos que o álcool trás 

no futuro.” (3M) 

6) Em branco. (3M) 

7) Em branco. (3M) 

8) “Porque iria ocupar o pouco espaço das aulas e o rendimento cairá”. (3M) 

9) Em branco. (3M) 

10) “É difícil de explicar aos adolescentes o mal que faz alcool. E eles nem ligam 

para esse tipo de projeto.” (3M) 

11) Em branco. (3M) 

12) Em branco. (3M) 

13) “Ninguém ouviria o projeto porque adolescentes de hoje em dia tem a mente 

fraquíssima, se for para aplicar esse projeto deveria ser algo opcional, e quem tem 

vontade vai atrás.” (3M) 

14) Em branco. (3M) 

 

Classe 3H (matutino) 

 

1) Em branco. (3H) 

2) Em branco. (3H) 

3) “É interessante saber, mas isso já tem de estar claro na cabeça dos jovens, 

ideologia não se planta de uma hora para outra, é preciso ter muita consciência 

disso.” (3H) 

4) Em branco. (3H) 

5) Em branco. (3H) 

6) “Gostaria sim.” (3H) 

7) Em branco. (3H) 

8) Em branco. (3H) 

9) Em branco. (3H) 

10) Em branco. (3H) 

11) Em branco. (3H) 
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12) Em branco. (3H) 

13) Em branco. (3H) 

14) Em branco. (3H) 

15) Em branco. (3H) 

16) Em branco. (3H) 

17) Em branco. (3H) 

18) Em branco. (3H) 

19) Em branco. (3H) 

20) Em branco. (3H) 

21) Em branco. (3H) 

22) Gostaria que acontecesse. (3H) 

23) Em branco. (3H) 

24) Em branco. (3H) 

25) Em branco. (3H) 

26) Em branco. (3H) 

27) Em branco. (3H) 

28) Em branco. (3H) 

29) Em branco. (3H) 

30) Em branco. (3H) 

31) Em branco. (3H) 

32) “Não gostaria.” (3H) 

33) Em branco. (3H) 

34) Em branco. (3H) 

35) Em branco. (3H) 

 

Classe 3J (matutino) 

 

1) “Acho que não tem grande eficiência, alunos com este tipo de problema devem 

ser tratados individualmente, pois se trata de casos particulares e não geral.” (3J) 

2) Em branco. (3J) 

3) “Pra falar a verdade pra mim tanto faz como tanto fez”. (3J) 

4) Em branco. (3J) 

5) Em branco. (3J) 

6) Em branco. (3J) 
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7) Em branco. (3J) 

8) Em branco. (3J) 

9) “Sei lá, o cara bebe se ele quiser. Não sou pai dele.” (3J) 

10) Em branco. (3J) 

11) Em branco. (3J) 

12) Em branco. (3J) 

13) Em branco. (3J) 

14) Em branco. (3J) 

15) “Nesta escola os alunos são diferentes, a maioria tem boa disciplina, é melhor 

fazer um desses projetos em outro local onde esteja precisando mais”. (3J) 

16) Em branco. (3J) 

17) “Pois estou no último ano e pretendo ingressar na universidade no próximo ano 

e com este projeto perderia aulas importantes.” (3J) 

 

Classe 3A (matutino) 

 

1) Em branco. (3A). 

2) Em branco. (3A). 

3) Em branco. (3A). 

4) Em branco. (3A). 

5) Em branco. (3A). 

6) “Não seria contra nenhum projeto que ajudasse o aluno”. 

7) Em branco. (3A). 

8) Em branco. (3A). 

9) Em branco. (3A). 

10) Em branco. (3A). 

11) Em branco. (3A). 

12) Em branco. (3A). 

13) Em branco. (3A). 

14) Em branco. (3A). 

15) Em branco. (3A). 

16) Em branco. (3A). 

17) Em branco. (3A). 

18) Em branco. (3A). 
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19) Em branco. (3A). 

20) Em branco. (3A). 

21) Em branco. (3A). 

22) Em branco. (3A). 

23) Em branco. (3A). 

24) Em branco. (3A). 

25) Em branco. (3A). 

26) Em branco. (3A). 

27) Em branco. (3A). 

28) Em branco. (3A). 

29) Em branco. (3A). 

30) Em branco. (3A). 

31) Em branco. (3A). 

 




