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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa foi apreender os sentidos e os significados que adolescentes 

constituem sobre os saberes escolares, ou seja, sobre os conhecimentos transmitidos nas 

escolas, um tema pouco estudado. A falta de conhecimento científico sobre essa temática 

impede, ou em muito dificulta, a compreensão do ponto de vista dos protagonistas da 

aprendizagem nas escolas, os alunos. O estudo é de caráter qualitativo e seguiu os 

pressupostos da teoria sócio-histórica. Participaram dele dois adolescentes: um de 12 anos 

(sexo masculino) e outro de 14 anos (sexo feminino), sem defasagem idade/série, 

matriculados nos anos finais do ensino fundamental em escolas públicas. Ambos estavam 

vinculados a um Centro da Criança e do Adolescente (CCA), situado na zona Oeste da cidade 

de São Paulo, nos quais foram contatados. Ambos concordaram em participar de entrevistas 

individuais, na quais se buscou conhecer, além de dados pessoais, a história de vida de cada 

um, as vivências na escola e a relação mantida com essa instituição e com o conhecimento 

escolar. Para a análise dos dados obtidos, buscou-se identificar os sentidos e os significados 

constituídos pelos adolescentes sobre os saberes escolares, construindo núcleos de 

significação, os quais foram, inicialmente, examinados e, posteriormente, articulados entre si, 

em uma análise internúcleos, desvendando as particularidades de cada sujeito. Em seguida, 

verificaram-se os aspectos semelhantes ou recorrentes encontrados nos dois relatos de sujeitos 

distintos, permitindo identificar que os saberes escolares são significados pelos adolescentes 

entrevistados como meios ou instrumentos necessários à ascensão social e financeira. Essa 

significação é frequente, na medida em que é almejada pelas famílias e pela escola, cujos 

professores apregoam a frequência à escola como central para que isso aconteça. O valor da 

aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos não é explicado aos alunos nem na 

escola nem na família. Nessas circunstâncias, não causa estranhamento que, na superfície, ao 

nível do significado, se tenha obtido apenas a reprodução mecânica de uma fala inúmeras 

vezes repetida: a escola é o caminho para quem deseja conquistar uma vida material melhor, 

que é parte da verdade, mas não toda a verdade. Nessas condições, a passagem pela escola 

está a serviço do futuro, tendo pouca relevância para o presente. Conclui-se enfatizando a 

necessidade de se fazer da escola um espaço prazeroso e vivo, por meio de uma educação 

mais democrática e mais interessante, na qual os saberes escolares possam ser apreciados, 

também, no aqui e no agora. 

Palavras-chaves: Sentidos e significados dos saberes escolares. Adolescência. Psicologia 

Sócio-Histórica.  
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to understand the senses and the meanings constituted by 

adolescents about school knowledge, i.e., on the knowledge divulged in schools. The lack of 

scientific knowledge on this topic prevents or hinders the understanding on the students’ point 

of view of in relation to school's knowledge. The study is qualitative in nature and followed 

the socio-historical theory’s assumptions. Two teenagers participated in it: a 12-year-old boy 

and a 14-years old girl, both without lag age/grade, enrolled in the final years of basic 

education in public schools. The two of them were linked to a Center for Children and 

Adolescents (CCA), situated in the west area of the city of São Paulo, in which they were 

contacted. Both agreed to participate in individual interviews, in which it was sought to 

obtain, in addition to personal data, their lives’ history, their experiences in school and the 

relationship they maintained with this institution and its knowledge. For data analysis, it was 

followed the instructions for constructing signification nuclei. Each of them were initially 

examined and subsequently articulated, in an internúcleos analysis, uncovering the 

particularities constituted by each subject. The similar or recurring aspects found in the 

subjects’ reports allowed identifying that school knowledge is simply instrumental for 

ascending social and financially. This seems to be a widespread vision of knowledge learned 

at school, since it is in accordance with the lessons taught both in families and schools. In 

fact, teachers preach school attendance as central to make this desire to happen. Clearly, the 

value of learning for the individuals is not explained, reason by which on the surface, at the 

level of meaning, the answer given by the students was just a mechanical reproduction of 

something learned long time ago: school knowledge is necessary for attaining a better 

material life, which is part of the truth but not the whole truth. Under these conditions, the 

passage by the school seems to serve exclusively to the future, having little relevance for the 

present time. The conclusion emphasized the need of making school a pleasant and living 

space by providing a more democratic and interesting education, paving the way for school 

knowledge be also enjoyed at the here and now. 

 

Keywords: Sense and meaning of school knowledge. Adolescence. Socio-Historical 

Psychology. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho renasceu e se modificou a partir de uma inquietação antiga causada, 

inicialmente, por meus estudos teóricos e, depois, intensificada pela prática da experiência 

profissional. Desde o início de minha graduação como aluna de Psicologia em 2006, deparei-

me com diversas abordagens teóricas relacionadas à função da escola no desenvolvimento dos 

jovens. Ao aprofundar o estudo de temas ligados à educação escolar, percebi que, justamente 

em razão das distintas perspectivas de análise, seus objetivos – e sua própria intencionalidade 

– são compreendidos de forma ampla e pouco específica. 

A escola é, certamente, importante. Mas importante para quê? E, sobretudo, para 

quem? Mobilizada por essas duas questões, iniciei, ainda na graduação, meu percurso de 

pesquisa. Apesar de algumas divergências, os artigos e trabalhos acadêmicos encontrados 

sobre a educação escolar pareciam apontar algumas tendências: de modo geral, psicólogos 

defendem ser a escola um local de ampliação da identidade e, por isso, um espaço central para 

o desenvolvimento do indivíduo nas sociedades ocidentais modernas. Pedagogos discutem as 

propostas pedagógicas, a relação ensino-aprendizagem, aluno-professor. Argumenta-se que as 

transformações no modelo de família contemporânea têm trazido novas expectativas para a 

escola, dentre elas, o ensino do conteúdo curricular ao adolescente para que ele possa se 

tornar independente financeiramente no futuro, com uma profissão que o orgulhe. Políticos 

debatem o planejamento, a correção e a manutenção de políticas públicas que garantam a 

inserção do adolescente em uma escola de boa qualidade, capaz de lhe assegurar uma entrada 

bem-sucedida no mercado de trabalho.  

Pude constatar a diversidade e, por vezes, os antagonismos entre as diversas opiniões, 

sugestões e formas de compreender a importância do estudo, pautados ora por argumentos 

científicos, ora pelo senso comum. Percebi, porém, que embora a escola seja foco de grande 

atenção por parte de diferentes públicos, as diversas questões sobre a educação, em geral, 

pouco envolvem a participação do protagonista da escola: o aluno, notadamente, o 

adolescente. Observei, ainda, que são escassos os trabalhos que procuram conhecer o ponto de 

vista do aluno em relação ao que lhe é ensinado na escola. Comecei a perguntar-me, então, 

sobre o papel do aluno: de que forma ele é ativo em seu processo educacional? Essa questão 

foi ganhando contornos mais nítidos quando, em 2008, comecei a trabalhar como voluntária 

no Centro da Criança e do Adolescente (CCA), uma instituição filantrópica que atua no 

atendimento a crianças e adolescentes sem recursos financeiros, com o intuito de incentivá-los 

ao estudo e auxiliá-los em novos projetos. 
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Em 2009, fui efetivada no cargo de educadora social, tornando-me responsável por 

uma sala com 27 jovens, cujas idades variavam entre 12 e 15 anos. Minha função era orientá-

los no desenvolvimento de projetos que poderiam incidir em diversos temas. Meu trabalho se 

dava no período da tarde, já que no turno matutino os adolescentes frequentavam a escola. 

Antes de iniciar os projetos, os alunos podiam resolver as tarefas escolares e repassar 

conteúdos. Todos os dias, eu ouvia reclamações a respeito das lições, pois todos me 

perguntavam: “por que eu tenho que ler e fazer essa lição?”, “para que serve essa matéria se 

eu nunca vou ter a ocasião de empregá-la ao longo de minha vida?”. Além dessas queixas, os 

alunos também teciam comentários sobre suas vidas escolares, perguntando, por exemplo: 

“por que eu tenho que ir à escola todos os dias? Eu não preciso disso mesmo!”. Comecei a 

perguntar-me também se o protagonista do ambiente escolar, o aluno, não compreendia o que 

era a escola e por que devia aprender o que lhe era nela ensinado. Teriam esses saberes, 

segundo o aluno, utilidade em sua vida? Isso lhe foi ensinado? E se foi, de que maneira? A 

escola tem cumprido sua função social? Qual é ela para os jovens? 

 

Nos estudos que fui encontrando sobre a educação escolar para jovens, foi possível 

notar que muito se discute sobre os rumos da escola e os conteúdos que devem ser ensinados 

nessa instituição. Contudo, prevalece, em geral, o ponto de vista do adulto. A compreensão e 

a reflexão do adolescente que cursa os anos finais do ensino fundamental sobre aquilo que 

aprende na escola – ou seja, os sentidos e os significados constituídos por eles sobre a escola e 

os saberes escolares – ainda são pouco debatidos. Conforme já mencionado, são poucos os 

estudos relacionados a esses temas, sobretudo quando se trata do estudante do ensino 

fundamental. Em razão dessa lacuna e com o objetivo de compreender o ponto de vista do 

aluno adolescente, optei por abordar sua relação com a educação escolar em meu trabalho de 

conclusão de curso.  

Dentre as respostas encontradas, duas destacavam a função social da escola para o 

adolescente, bem como o fato de ela ser um meio de acesso ao mercado de trabalho. Embora 

as pesquisas tenham esclarecido algumas questões, outras ficaram sem respostas, pois não 

responderam a minhas indagações sobre os significados da escola e dos saberes escolares para 

os adolescentes dessa faixa etária. O que é a escola? Os saberes escolares consistem em 

ferramentas de ampliação de identidade meramente instrumentais ou constituem algo mais?  

Em 2012, comecei a cursar o mestrado no Programa de Educação: Psicologia e 

Educação da Universidade Pontifícia Católica de São Paulo com o intuito de aprofundar meus 

estudos sobre esse tema. Nessa ocasião, eu tive a oportunidade de aprofundar meus 
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conhecimentos acerca da abordagem sócio-histórica e encantei-me por ela ao fazer leituras 

teóricas e ao receber os ensinamentos recebidos em aula de meus professores, alguns deles 

especialistas nessa área, sobretudo nas contribuições de Vygotski para a pesquisa e para a 

educação. 

Um grande ganho pessoal foi desvendar, em cada aprendizado, o despertar de novas 

perguntas. A experiência com pesquisa científica sempre nos ensina o quanto podemos 

melhorar e aprofundar nosso conhecimento a respeito de assuntos que consideramos 

relevantes para nós mesmos e para a sociedade atual. Assim, voltei a minhas velhas 

inquietações sobre como o aluno significa a escola e os saberes escolares, mas, agora, de 

forma mais delimitada e com base nas premissas teórico-metodológicas da proposta 

vygotskiana, mais alinhadas a meu modo de compreender o mundo. Procurei, assim, neste 

trabalho, identificar e compreender melhor quais os sentidos e os significados da escola e dos 

saberes escolares constituídos por adolescentes que cursam os anos finais do ensino 

fundamental.  

Para tanto, esta pesquisa seguiu os pressupostos da Psicologia Sócio-Histórica, 

predominantemente na perspectiva de Lev Vygotski. Fundamentou-se, portanto, em um 

método materialista, histórico e dialético, compreendendo a realidade como algo em constante 

movimento, em um processo histórico de transformações movido por contradições. Vygotski 

defendia o materialismo histórico e dialético como um modo de compreender a realidade. 

Segundo Vygotski (2001), o homem constitui-se como homem na e pela interação do 

indivíduo com seu meio. Por isso, ao pensar nas características de um grupo ou de um 

indivíduo, deve-se levar em conta, necessariamente, a cultura. A teoria vygotskiana ressalta o 

caráter sócio-histórico dos indivíduos. 

Ainda segundo o autor, a educação formal é necessária, uma vez que, na escola, o 

adolescente se apropria, de maneira peculiar, das formas de agir, sentir e pensar da sociedade, 

ou seja, de acordo com suas vivências prévias, seus valores e a forma como os conhecimentos 

científicos são apresentados. Nessa perspectiva, os indivíduos são transformados pelo 

ambiente e, simultaneamente, o transformam. A escola cumpre, portanto, a função de auxiliar 

o aluno a se apropriar dos conhecimentos socialmente construídos, daqueles considerados 

imprescindíveis para a vida em sociedade. Efetivamente, os saberes escolares são 

fundamentais, pois oferecem ao adolescente as informações necessárias para que ele tome 

decisões mais acertadas, pautadas por evidências e não por crenças sem fundamento e, 

também, para que ele saiba escolher, com propriedade, entre diferentes alternativas, 

preparando-se, por exemplo, para seguir uma futura atividade profissional. O repertório 
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escolar, em síntese, é constitutivo da humanidade, construído por muitas sociedades, inclusive 

por aquela em que se vive; ao mesmo tempo, os saberes escolares são ampliados 

constantemente, na mesma medida em que são apropriados pelos estudantes, transformando 

sua sociedade.  

Todo conhecimento é, como se pode ver, social, acumulado historicamente e 

transformador da sociedade. Desse modo, é possível concluir que, quanto mais o aluno se 

apropriar dos conhecimentos escolares, mais crítica será sua visão da sociedade em que vive e 

mais subsídios terá para atuar como agente transformador. Conhecer, então, como os saberes 

escolares ou, como denomina Vygotski, os conhecimentos científicos são significados pelo 

adolescente é entender também como ele está orientando e significando suas ações na escola.  

Compreendendo como o adolescente significa os saberes escolares, pode-se dar um 

novo impulso à formação dos professores – notadamente daqueles que trabalham em etapas 

tão críticas como os anos finais do ensino fundamental –, levando-os, provavelmente, a 

refletir sobre sua atuação docente em sala de aula e, talvez, modificá-la. Essa é, a meu ver, a 

relevância social de uma pesquisa como a realizada aqui. Do ponto de vista teórico, os 

resultados obtidos no presente estudo podem contribuir para que se conheça mais e melhor os 

sentidos e significados que os adolescentes constituem para a escola e o saber escolar.  

Este trabalho inicia-se com a revisão de bibliografia relacionada a questões centrais: a 

função social da escola; os saberes escolares, a adolescência e a vivência do adolescente no 

ensino fundamental em tempos recentes. O segundo capítulo aborda algumas das categorias 

fundamentais para a teoria sócio-histórica, que norteou esse trabalho, com o objetivo não só 

de esclarecê-las ao leitor, como também de justificar as escolhas metodológicas que delas 

decorrem. O método adotado, seus pressupostos e seus procedimentos constituem o quarto 

capítulo. O último capítulo atém-se à análise e à interpretação dos dados. O trabalho encerra-

se com as considerações finais. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Este trabalho centra-se na escola ou, mais precisamente, na perspectiva do adolescente 

sobre a escola e os saberes escolares. Entender a escola e seus saberes, bem como quem é o 

adolescente, foram aspectos fundamentais para que o problema de pesquisa pudesse ser 

respondido. Para isso, inicialmente foram realizadas consultas na bibliografia disponível sobre 

o papel da escola: qual sua função social e como ela a cumpre? Como a escola, na visão dos 

adolescentes, contribui para suas vidas? E, principalmente, pesquisou-se o que se entende 

sobre esse período da vida conhecido como adolescência e o que ela representa para aqueles 

que a vivem. Esse foi um momento precioso da pesquisa por permitir entender como as 

diferentes correntes teóricas da Psicologia descrevem a adolescência.  

 

1.1 A escola e seu papel no desenvolvimento humano segundo a Psicologia 

Sócio-Histórica 

 

Lev Semyonovich Vygotski, o fundador da teoria sócio-histórica, ressaltou em seus a 

importância da educação formal para o desenvolvimento da criança e  decorreu sobre como as 

funções psicológicas superiores se formam. Apesar de não ter como foco a criança, Vygotski 

estudou a fundo a infância, por considerá-la o momento em que se constroem novas e 

essenciais funções psíquicas. Vygotski foi professor e, ao longo de sua atuação docente, 

realizou uma variedade de estudos pedagógicos. Muito embora não tenha construído uma 

proposta própria sobre como ensinar, legou subsídios para melhor compreender as já 

existentes e, especialmente, direções sobre como proceder para superá-las , no sentido de 

alcançar outras mais eficazes para promover o desenvolvimento humano. 

De fato, para o autor, a escola tem, empiricamente, uma importante função no 

desenvolvimento do adolescente; entretanto, diz ele, não se pode desconsiderar que a criança, 

antes de entrar na escola, já iniciou sua aprendizagem em tarefas cotidianas: da mesma forma 

que aprendeu a comportar-se no ambiente familiar, ela também acumulou um grande 

montante de informações sobre aquilo que é próprio do universo escolar, caso da escrita, da 

contagem básica, da oralidade e do mundo a seu redor. A nova tarefa será aprofundar esses 

conhecimentos sobre uma base agora científica, aprendendo, ainda, a situar-se e a dominar o 

espaço escolar, com suas regras, prescrições e tarefas.  
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A educação formal, como bem sabido, é de extrema importância para o 

desenvolvimento, uma vez que, por meio dela, a criança apropria-se do conhecimento 

socialmente construído, de habilidades e de competências novas e, ainda, de valores 

importantes para sua vida pessoal e social. Tudo isso é fruto da cultura social e historicamente 

construída e, por essa razão, é central que as crianças tenham acesso àquilo que a sociedade 

julga ser seu legado às novas gerações, um patrimônio de conhecimentos, normas e valores 

que as fazem aceder a um novo nível cultural. Daí a razão de as crianças aprenderem também 

na escola como se dá a organização do trabalho de sua sociedade, além de outros modos de 

vida, aos quais não têm acesso pela observação direta. Tanto os conhecimentos científicos 

quanto os aprendidos no dia a dia (cotidianos), na e pela interação social, são resultado da 

atividade acumulada historicamente. Assim, sua função social é fundamental e a educação 

formal deve ser – e teoricamente o é – um direito de todos (PINO, 2000).  

Para Vygotski, a formação de conceitos aprendidos na escola requer um mediador, 

alguém que já tenha deles se apropriado. Desse modo, a escola tem no professor o principal 

mediador dos conceitos científicos, os quais não estão ao alcance nem da manipulação nem da 

observação direta da criança. Os conhecimentos científicos inicialmente constituem um 

estímulo motivador da aprendizagem conceitual. Não é assimilando-os que a criança os 

aprende: é preciso que construa e coloque em uso as funções psicológicas superiores em um 

processo que exige o uso das palavras, o treino e a desenvoltura da memória, a abstração, a 

atenção deliberada, a comparação e a diferenciação dos objetos (REGO, 1995). 

Na escola, o professor atua como um mediador entre a criança e a cultura, numa 

relação que, para Vygotski, nunca é unidirecional. A criança aprende e significa por meio do 

outro, mas a forma como esse aprendizado é internalizado é obra individual. Da mesma forma 

que a criança aprende com o professor determinados conceitos e operações lógicas, o 

professor aprende a ensinar tais conteúdos a diferentes crianças. Quando o professor dialoga 

com o aluno, possibilita-lhe alcançar um grau maior de complexidade no aprendizado, pois é 

justamente a partir da palavra que a criança significa e expressa seu modo de pensar e seu 

pensamento. O saber é, então, palavra e ação. É primordial que o educador leve em 

consideração as condições culturais em que a criança/adolescente se encontra, visto que o 

desenvolvimento se dá na e pela cultura, sendo o comportamento, portanto, culturalmente 

determinado (PINO, 2000).  

Os conceitos são aprendidos desde a infância, porém é na adolescência que eles se 

desenvolvem de maneira mais clara, se o ambiente assim o permitir, estimulando formas de 

raciocínio mais complexas (REGO, 1995). Aprende-se pela mediação de símbolos e 
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instrumentos e, assim, desenvolvem-se as funções psicológicas superiores. O aprendizado 

leva, desse modo, a um novo nível de desenvolvimento, o qual, por sua vez, permite novas 

aprendizagens. No período escolar, a proposta vygotskiana estabelece a presença de dois 

níveis de desenvolvimento distintos. No primeiro, o real, a criança não precisa de ajuda para 

apropriar-se de um conceito ou para realizar ma tarefa ou, ainda, para solucionar um 

problema; nesse caso, não é mais necessária a intervenção do adulto, pois a criança já age de 

maneira autônoma. O segundo nível é o proximal, evidenciado pela necessidade de que a 

criança seja ajudada para a realização de algo: ela, sozinha, por si só, não é capaz de resolver 

a tarefa, pois precisa do auxílio do adulto, de sua colaboração.  

Entre o nível de desenvolvimento real e o proximal, Vygotski postula a presença 

metafórica de uma “zona de desenvolvimento proximal”, na qual o adulto deve atuar 

ajudando o aprendiz a alcançar o conhecimento, a realizar determinada tarefa de modo que 

possa, posteriormente, agir de maneira autônoma. A “zona de desenvolvimento proximal” é, 

assim, um componente necessário para o desenvolvimento e só pode ser adequadamente 

identificada com base no nível de desenvolvimento real de cada aluno. Uma criança pequena 

não consegue fazer muitas coisas que outra mais velha faz sem a ajuda de um adulto. Cabe 

lembrar, desse modo, que esses dois níveis de aprendizado não se separam: eles estão em 

constante movimento no desenvolvimento da criança, mantendo entre si uma relação dialética 

(REGO, 1995). 

A principal premissa de Vygotski para a educação é a de que o professor deve exercer 

a práxis como método pedagógico, ou seja, deve unir a teoria à prática e desenvolvê-las em 

um movimento constante e dialético. De acordo com o autor, o professor não deve fossilizar 

sua ação em propostas que se cristalizam justamente por não considerarem o nível de 

desenvolvimento real dos estudantes (PINO, 2000). As pesquisas atuais sobre a educação 

buscam compreender a relação escola-aluno-aprendizado, considerando-a um todo 

inseparável (REY, 2005). Como argumenta Rey (2005, p. 8), “começa-se a gerar 

inteligibilidade sobre novos processos que intervêm na aprendizagem, como o da produção de 

sentidos por parte do sujeito”. Dessa forma, na busca da aproximação dos significados e 

sentidos constituídos pelos adolescentes sobre os saberes escolares, é necessário, inicialmente, 

compreender algumas características desse momento do desenvolvimento. No próximo item, 

desenvolvem-se algumas considerações com base na leitura de trabalhos e estudos já 

realizados sobre a adolescência.  
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1.2 Concepções teóricas da adolescência 

    

A adolescência tem sido objeto de estudos de diferentes áreas do conhecimento. Nas 

discussões, considera-se a idade como fator essencial, pois o que a marca é uma série de 

mudanças fisiológicas, cognitivas, afetivas e sociais que se dão simultaneamente por volta dos 

12 anos de idade, modificando de forma radical o modo de ser daquele que, até então, era 

considerado uma criança. Segundo Davis, Tartuce, Nunes, Almeida e Silva (2011), 

independentemente da perspectiva teórica e do momento histórico, a adolescência é 

considerada, sem dúvida, um período no qual o indivíduo transforma-se, passando por várias 

mudanças de diferentes ordens, além de viver, muitas vezes – mas não necessariamente –, 

conflitos e descobertas.  

A ampla diversidade de abordagens dessa etapa da vida obriga a um recorte da 

literatura. A seguir, serão brevemente apresentadas três perspectivas teóricas que oferecem 

diferentes concepções e problematizações sobre a adolescência. O objetivo é demonstrar que 

não existe consenso acerca do que é ser adolescente. Encerra-se este capítulo desenvolvendo a 

concepção de adolescência da perspectiva sócio-histórica, que norteia o presente estudo. 

 

1.2.1 A perspectiva psicodinâmica 

 

Adotam a perspectiva psicodinâmica as abordagens relacionadas à psicanálise, as 

quais oferecem uma visão da adolescência como uma fase do desenvolvimento humano. 

Nessa perspectiva, sobressai-se a dinâmica entre motivações conscientes e inconscientes e as 

pressões ambientais vivenciadas na adolescência. Segundo Freud (1997), é em decorrência 

das mudanças fisiológicas, que ocorrem radicalmente no período da puberdade, que se 

estabelecem a separação e a diferenciação nítida entre o homem e a mulher. Na puberdade, o 

desenvolvimento das genitálias externas (tanto masculinas como femininas), torna-as um 

aparelho complexo, que permite a produção de uma nova vida, bem como a estimulação 

máxima de prazer, pois todas as outras fontes de excitação sexual, segundo Freud, 

subordinam-se ao primado das zonas genitais. Para esse mesmo autor, esse processo converte 

a adolescência num período central do desenvolvimento humano, pois ele é o mais decisivo e 

influente na configuração da vida humana.  

Ainda segundo Freud (1997), os impulsos sexuais do indivíduo pré-configuram-se na 

infância, porém a pulsão sexual, que estimula a busca de prazer, é, nesse momento, voltada 
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para o próprio indivíduo. Quando a criança torna-se adolescente, a sexualidade infantil 

transforma-se e encontra sua configuração definitiva, uma vez que as pulsões sexuais deixam 

de ser autoeróticas para encontrar no outro o objeto sexual próprio para a obtenção de prazer. 

Na teoria freudiana, os conflitos e possíveis patologias que podem ocorrer no processo de 

desenvolvimento sexual na adolescência são decorrentes de inibições do aparecimento de 

impulsos sexuais na infância.  

De acordo com Calligaris (2000), autor contemporâneo que partilha de alguns 

preceitos postulados por Freud, a adolescência tem início quando o corpo do adolescente 

atinge uma maturação biológica. Essa maturação, dentre outras coisas, faculta ao adolescente 

a realização de atividades que a sociedade considera importantes para alcançar status social 

como, por exemplo, o trabalho. A maturação biológica, diz Calligaris (2000), permite que o 

adolescente possa trabalhar com força igual à do adulto, tornando-se um ser desejante e 

desejado, pronto para ter relações sexuais. 

No entanto, para Calligaris, a questão principal não reside na datação do início da 

adolescência, mas sim no estabelecimento de seu término. Embora reconheça as 

possibilidades dos adolescentes (força de trabalho e prontidão biológica para a reprodução), a 

sociedade lhes impõe uma série de restrições a essas atividades, com a justificativa de que, 

apesar de já terem atingido a maturidade biológica, eles ainda não atingiram a maturidade 

psíquica para lidar com tais situações. Cabe notar, entretanto, que não existem, em nossa 

cultura, critérios específicos que definam quando o adolescente torna-se adulto. Assim, 

Calligaris (2000) defende que a invenção de tais proibições – uma verdadeira moratória, em 

suas palavras – impede que os adultos reconheçam os sinais de passagem da adolescência 

para a fase adulta. A adolescência tornou-se, atualmente, muito prolongada, convertendo-se 

em um período marcado  e por atitudes de independência e de rebeldia. Pode-se afirmar que 

esses comportamentos ocorrem porque o adolescente já se sente capaz de atuar como adulto e 

realizar suas tarefas, mas é delas afastado ou proibido de executá-las. O adolescente vive, 

portanto, grandes contradições diante das restrições que a sociedade lhe coloca. 

Ainda na perspectiva psicodinâmica, podem-se destacar as contribuições de Erik 

Erikson (1987), que denominou “subcultura” adolescente a tentativa daqueles que se 

encontram nesse momento da vida de estabelecer uma identidade própria. Para Erikson, a 

busca pela identidade própria funciona como uma via de escape para lidar com as mudanças 

fisiológicas decorrentes da maturação genital e, também, com a forte cobrança da sociedade 

para que se posicionem e ocupem o lugar de adultos. Segundo Erikson, o adolescente, ao 

mesmo tempo que descobre maior liberdade para realizar suas próprias escolhas, sente medo 
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de fazê-las sem contar com o apoio de seu grupo, pois teme, antes de tudo, a desaprovação de 

seus pares. A preocupação com a opinião dos outros, notadamente do grupo de mesma idade, 

é bastante acentuada nesse período da vida. A insistência da sociedade para que o adolescente 

se defina profissionalmente, escolhendo uma carreira que lhe proporcione tanto status social 

como remuneração financeira, choca-se com os interesses do próprio adolescente, mais 

preocupado com a possibilidade de encontrar no trabalho satisfação pessoal. Dessa forma, a 

opção profissional acaba sendo um processo delicado e difícil. 

Como é possível observar, os autores da vertente psicodinâmica discutem a 

adolescência como uma fase no desenvolvimento psicossexual caracterizada pela dinâmica 

entre impulsos derivados da maturação biológica e das pressões ambientais como as 

proibições e os limites impostos pela sociedade. Segundo essa abordagem, o adolescente 

encontra-se, por um lado, pronto para ser adulto e, por outro lado, impossibilitado de exercer 

esse papel. Dessa forma, o adolescente não é mais criança, mas também ainda não é um 

adulto, sendo, portanto, um indivíduo que está em um momento de crise, como diria Erikson 

(1987), vivenciando uma busca por independência e por sua identidade própria.   

 

1.2.2 A perspectiva psicogenética 

  

Estão englobadas na perspectiva psicogenética as proposições teóricas que enfatizam o 

desenvolvimento de estruturas cognitivas específicas para cada fase do desenvolvimento. 

Nessa abordagem, a adolescência é considerada um estágio – ou etapa – caracterizado por 

processos mentais, determinadas estruturas de pensamento, afetos e modos de relacionamento 

específicos. Segundo as prerrogativas dessa corrente teórica, a adolescência sempre será um 

momento de crise de identidade para quem a vive. Por mais que as expressões das 

características da adolescência se modifiquem de acordo com as condições sociais e no 

decorrer histórico, esse é um período considerado natural e próprio do desenvolvimento 

humano. 

Wallon (2010), teórico da abordagem Psicogenética, propõe que o desenvolvimento do 

indivíduo se dá em etapas. Para o autor, a pessoa é uma totalidade indissociável, composta por 

seus aspectos cognitivos, afetivos e orgânicos, encontrando-se sempre em um contínuo 

processo multidimensional, desenvolvendo-se constantemente do início até o término da vida. 

Wallon acredita que o desenvolvimento humano é um processo em que os aspectos 

cognitivos, afetivos e motores alternam-se, de modo que existe a predominância de um sobre 

os outros. No estágio da adolescência, predomina o aspecto afetivo, uma vez que o 
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adolescente busca o conhecimento de si, explorando-se como uma identidade autônoma. 

Nessa fase, separa-se a criança do adulto que ela se tornará. Ao tentar manter vínculos com 

pessoas significativas (como seus pais), seus modos de agir, sentir e pensar são ambíguos, 

algo que o leva a tentar, nesse movimento, explorar, ao mesmo tempo, sua própria identidade. 

A adolescência é, assim, um momento marcado por questionamentos existenciais e pela 

tentativa de associar-se a grupos de pares que se contraponham às imposições dos adultos, na 

busca de acolhimento social. Nas atividades dos adolescentes, há uma acentuada exploração 

de seus limites e de suas possibilidades de independência (MAHONEY; ALMEIDA, 2010).  

Piaget (1967) também defendeu que o desenvolvimento ocorre em estágios 

qualitativamente diferentes. Segundo ele, as fases do desenvolvimento humano são 

atemporais, ou seja, a maneira de aprender é a mesma, independentemente do momento 

histórico: o que se modifica são os conteúdos ensinados. Nessa teoria, mais centrada nos 

modos de conhecer, a aquisição de conhecimentos e a forma como as pessoas relacionam-se 

com o mundo dependem do desenvolvimento da estrutura de pensamento. Por volta dos 12 

anos, espera-se que o sujeito atinja o “período operatório formal”. Nesse momento, como um 

grande marco nas mudanças cognitivas da criança, alcança-se o padrão intelectual que 

persistirá durante a idade adulta. A criança, por volta dessa idade, passa a conseguir elaborar 

esquemas conceituais abstratos e, por meio deles, executar operações mentais que seguem os 

princípios da lógica formal. É por meio da construção do pensamento abstrato que o 

adolescente torna-se capaz de refletir sobre seu próprio modo de pensar e sobre situações 

hipotéticas de maneira formal. Porém, segundo Piaget, o adolescente ainda não é capaz de 

considerar as circunstâncias reais de cada conflito que vivencia e tende a fantasiar 

possibilidades de soluções, sem medir suas consequências.  

Na perspectiva psicogenética, ressaltam-se, portanto, os aspectos cognitivos e afetivos 

da adolescência. Piaget aponta que o adolescente já possui uma estrutura de pensamento mais 

próxima da do adulto, todavia essa estrutura ainda não é dominante e o adolescente ainda não 

é capaz de lidar plenamente com seus conflitos. Wallon, por outro lado, dá ênfase aos 

aspectos afetivos e ao que o adolescente vivencia em um período de ambiguidades, no qual se  

estabelecem relações de extremos, ódio e amor, assim como os próprios conflitos que vive 

entre ser adulto e criança ao mesmo tempo.   
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1.2.3 A perspectiva sócio-histórica 

 

Quando se consideram os pressupostos da Psicologia Sócio-Histórica, os fenômenos 

não são compreendidos apenas em sua cronologia, nem se considera a adolescência uma fase 

marcada exclusivamente pela maturidade orgânica. Ao contrário, como ressaltam Davis et al. 

(2011), devem-se compreender as experiências que marcam e caracterizam esse momento da 

vida. Para essa corrente, o indivíduo tem seus modos de agir, pensar e sentir constituídos na e 

pela cultura, ao longo de um processo histórico que se modifica constantemente, modificando 

também as características do indivíduo. Desse modo, o ser humano é constantemente 

constituído e reconstituído ao longo de toda sua vida. 

Aguiar e Ozella (2008) defendem que não é possível caracterizar uma e apenas uma 

adolescência, considerando, nesse sentido, que as diversas concepções acerca do que significa 

esse período constituem formas de naturalizá-lo, de tratar os indivíduos como seres 

independentes de sua constituição cultural. Os autores argumentam que, no decurso histórico, 

a forma de compreender essa fase foi sendo modificada em diferentes momentos e 

civilizações, o que indica que o adolescente não corresponde ao estereótipo do ser que tem 

comportamentos típicos. Ainda para esses autores, as representações sociais e psicológicas da 

adolescência são forjadas pelas relações sociais dominantes em cada momento histórico e, se 

o adolescente corresponde a essa imagem, ele o faz na expectativa de adaptar-se à sociedade. 

Bock, Furtado e Teixeira (1999) defendem que existem adolescentes, não adolescência. Para 

esses autores, a adolescência, como fase do desenvolvimento humano, não existe: 

compartilhando a perspectiva sócio-histórica, entendem que as características da adolescência 

são determinadas pelo momento histórico. Os autores afirmam, ainda, que as relações atuais 

da sociedade tecnologicamente evoluída e industrializada, tornam a adolescência um período 

necessário para que o jovem possa preparar-se para conhecer as diversas opções de profissões, 

habilitar-se para a entrada no mercado de trabalho e apropriar-se dos valores morais que 

considera importantes para sua vida e que orientarão sua escolha de parceiro e, 

eventualmente, a constituição de sua futura família: “Dá-se o nome de adolescência ou 

juventude à fase caracterizada pela aquisição de conhecimentos necessários para o ingresso do 

jovem no mundo do mercado de trabalho e de conhecimentos e valores para que ele constitua 

sua própria família.” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 294). 

Bock, Furtado e Teixeira (1999) apontam que as exigências do que se deve ou não 

fazer nesse período, bem como os critérios que autorizam a passagem para a vida adulta na 

sociedade contemporânea, estão relacionados às exigências econômicas do contexto em que o 
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adolescente encontra-se. Os autores informam que, em classes sociais econômicas menos 

favorecidas, é comum jovens de quinze anos trabalharem para ajudar no sustento da família, 

com a mesma cobrança de responsabilidade de um adulto; por outro lado, em classes mais 

favorecidas, a família dá condições ao jovem para que ele possa terminar seus estudos e 

qualificar-se devidamente antes de iniciar a vida profissional. O jovem de famílias mais 

abastadas tem, portanto, uma adolescência mais prolongada.  

Apesar de considerar o critério econômico como determinante na passagem da 

adolescência para a vida adulta na cultura contemporânea, Bock, Furtado e Teixeira (1999) 

defendem que ele não é um critério exclusivo. Há ambiguidades nas expectativas da 

sociedade quando cobra do adolescente que se comporte como adulto e, ao mesmo tempo, 

considera que ele não apresenta condições para assumir as responsabilidades do que lhe é 

cobrado. Ora, essa situação traz para o jovem uma contradição que será vivida como conflito 

e incorporada a sua identidade: querer atender às expectativas sociais e assumir as 

responsabilidades que lhe são cobradas e, ao mesmo tempo, ter necessidade de viver sua 

adolescência sem se sentir capacitado para entrar na vida adulta: “[...] então, não temos a 

adolescência como uma fase definida do desenvolvimento humano, mas como um período de 

vida que apresenta características sociais e suas implicações na personalidade e identidade do 

jovem.” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 296).  

Davis et al. (2011) salientam, entretanto, a necessidade de compreender o início da 

adolescência, sugerindo que não se deve pensar apenas nas mudanças fisiológicas que 

marcam essa etapa – também chamada de puberdade –, mas também nos avanços e conflitos 

cognitivos, emocionais e sociais que a marcam. Na transição da infância para a adolescência, 

os conceitos já aprendidos desenvolvem-se, e o adolescente consegue, paulatinamente e de 

acordo com as condições oferecidas pelo ambiente, ampliar as possibilidades do pensamento 

abstrato. Assim, descobrir oportunidades de escapar do imediatismo dos fatos e as novas  

formas de resolução de problemas constituem ganhos substanciais, embora seu pensamento 

ainda se mostre ineficiente: o adolescente tende a dar grande ênfase a seu próprio ponto de 

vista, a fantasiar suas perspectivas de lidar com a realidade e, com isso, desconsidera as 

possibilidades efetivas que nela existem.  

A descoberta do novo modo de pensar, pautada pelo raciocínio abstrato, permite ao 

adolescente interessar-se por assuntos sociais, que envolvem discussões ideológicas e 

planejamentos globais, como política. As soluções encontradas nesse período são, porém, em 

sua grande maioria, voltadas às perspectivas do próprio adolescente e, muitas vezes, irreais 

diante da situação em análise, exatamente porque ele não considera cuidadosamente as 
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possibilidades e as consequências dos diferentes cursos de ação. Auxiliar o adolescente a 

compreender as consequências de suas escolhas a partir de questionamentos sobre suas 

alternativas e levá-lo a atentar para a necessidade de um planejamento mais amplo de suas 

ações e escolhas parece ser, assim, algo fundamental (DAVIS et al., 2011).  

A perspectiva psicodinâmica e a psicogenética consideram a adolescência um 

momento natural da vida e próprio do desenvolvimento humano, marcado por crises de 

identidade que, para serem superadas, demandam uma nova construção. Ao passo que a 

perspectiva sócio-histórica compreende que nenhum período da vida humana pode ser 

naturalizado, uma vez que é a cultura em que se vive que orienta o desenvolvimento, o qual é 

sempre o desenvolvimento possível em uma dada cultura, em um dado tempo e em um dado 

lugar. No caso da adolescência, a primeira perspectiva – a psicodinâmica – entende que o 

acesso a esse período é mais agradável ou mais conflituoso a depender das experiências 

anteriores, vividas no decorrer da infância. Os teóricos da abordagem psicogenética e da 

perspectiva sócio-histórica postulam ser a adolescência um período marcado por 

transformações. Diferentemente, a primeira vê como fundamental o nível de desenvolvimento 

alcançado até esse momento, uma conquista realizada ao longo de suas etapas anteriores. A 

segunda, por sua vez, mostra que a adolescência não é um período atemporal e a-histórico, 

pois a vida humana é constituída por uma cultura, um tempo e um lugar e deles constituintes. 

Em comum, as três correntes teóricas apresentadas postulam que a adolescência é um período 

pleno de transformações e no qual a cobrança social para que os jovens assumam 

responsabilidades acentua-se fortemente, sem que eles estejam, necessariamente, preparados 

para tanto. 

Além disso, observa-se que, contemporaneamente, as concepções sobre o que é “ser 

adolescente” constituem-se de maneira ambígua. Por um lado, fala-se de um ser que se 

encontra em um momento propício para desenvolver suas possibilidades e realizar escolhas 

com liberdade, situação que o torna mais independente. De outro lado, há também a visão de 

um indivíduo imaturo, vivendo um período marcado por conflitos, dividido entre a tentativa 

de realizar escolhas pessoais e a pressão que lhe é posta para assumir responsabilidades 

sociais para as quais não se sente preparado. Essa situação tende a ser exacerbada na 

sociedade global, de modo que não é de se estranhar que ela defina, de maneira ambígua e 

indefinida, as identidades dos adolescentes. Essa ambivalência, por seu turno, gera um quadro 

contraditório: em certos momentos, os adolescentes são tolhidos de um espaço que já estariam 

aptos a ocupar; em outros, ocupam um espaço quando talvez ainda não deveriam fazê-lo. O 

fato é que não se sabe ao certo quais são as características do adolescente, pois ora ele é 
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tratado como criança, ora cobrado como adulto. Como reassaltam Davis e Almeida (2011), 

há, portanto, certo ressentimento por parte dos adolescentes por não poderem participar de 

forma ativa dos processos decisórios a respeito do que podem ou não fazer. Ao serem 

cobrados, por exemplo, a escolher uma profissão, eles se sentem inseguros e desamparados 

diante das exigências sociais e, sobretudo, diante das questões que devem enfrentar para 

escolher uma profissão. 

Neste trabalho, adota-se a concepção sócio-histórica, porque se compartilha a ideia de 

que as características identitárias próprias dos adolescentes são construídas e mediadas pelas 

relações sociais, pela atividade partilhada, pela linguagem e pela observação. De igual modo, 

como salientam Davis e Oliveira (1994), acredita-se que a sociedade deve preparar e 

incentivar o adolescente para ter autonomia, de modo a ser alguém ativo na sociedade e não 

apenas alguém que reproduz seu funcionamento. Desse modo, entende-se aqui que a 

sociedade e a escola têm o papel fundamental de se constituírem em ambientes que 

proporcionem condições para que os adolescentes possam expandir suas ações, com base em 

um planejamento elaborado por meio da reflexão sobre o que já foi feito, algo que só pode ser 

alcançado mediante o diálogo. Adultos, ao interagirem com adolescentes, podem não só 

auxiliar os jovens a se apropriarem daquilo que já é sabido, como também dar-lhes subsídios 

para que possam produzir novos conhecimentos. 

A perspectiva sócio-histórica, ademais, parte do princípio de que essa ambiguidade em 

relação ao que se entende por adolescente se dá justamente pelo fato de a adolescência não ser 

uma fase naturalizada, nas quais as características de quem por ela passa já se encontram 

predeterminadas. Ao contrário, se é possível perceber que existem características comuns 

entre os adolescentes na cultura contemporânea, é porque elas são forjadas nas relações 

sociais atuais e não há garantia de que não venham a modificar-se com o tempo. A seguir, 

busca-se compreender alguns aspectos da configuração do ensino fundamental, assim como a 

inserção do adolescente nesse módulo de ensino.  
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1.3 O adolescente e o ensino fundamental em tempos recentes  

  

[...] não basta enxergar as boas propriedades da política educacional como 

potencial de equidade e de retorno privado ou social exercido. É preciso 

entender como as informações chegam às pessoas e como elas transformam 

as informações recebidas em decisões. (NÉRI, 2009, p. 18).  

 

Dentre as diversas características da globalização, processo que se expandiu, 

principalmente, a partir de 1980, percebe-se um caráter ambíguo de seus efeitos sobre a 

sociedade. Como Davis et al. (2011) apontam, as sociedades atuais são marcadas pelo 

surgimento de novas tecnologias, que aproximam culturas por meio da maior facilidade de 

transmissão de informação e dos avanços tecnológicos. Entretanto, ao mesmo tempo, agrava-

se a desigualdade social dos que não têm acesso à tecnologia recente, que são excluídos ainda 

mais dos avanços globais. Em uma sociedade capitalista globalizada, ter capital torna-se o 

objetivo principal do trabalhador, ao passo que o modo de organização da sociedade 

modifica-se e reconstrói-se incessantemente. Da mesma forma que a ascensão profissional 

torna-se possível, a recíproca do decréscimo social é igualmente verdadeira, trazendo ao 

trabalhador o medo da instabilidade constante. A nova forma globalizada de organização 

social exige reajustes e reformas no sistema educacional para que ele possa a ela se adaptar. 

Nessas condições sociais, surgiu a necessidade de uma reforma no ensino escolar (DAVIS et 

al., 2011).  

Essa reforma no ensino buscou dar continuidade ao aprendizado do indivíduo de 

forma ampla, para que ele pudesse conhecer as ofertas do mercado de trabalho, suas opções 

diante delas e, ainda, manter-se atualizado frente às instabilidades de emprego causadas pela 

globalização. Assim, aumentou-se o número de anos obrigatórios de escolaridade, com os 

anos finais do ensino fundamental e o ensino médio sendo modificados e mais valorizados. O 

grande desafio, no entanto, estava em conciliar a nova proposta educativa com um ensino de 

boa qualidade, em diálogo com as funções originais da escola e as necessidades e a 

individualidade de cada aluno.  

 
A consequência inevitável é a necessidade de repensar as tradicionais 

funções da escola (socialização, transmissão de conhecimentos, formação do 

cidadão e construção de sua identidade) e elaborar novos modos capazes de 

lidar e acolher a diversidade, notadamente no que se refere às relações de 

classe, gênero, raça e etnia, ao lado das diferenças inerentes às diferentes 

idades. (DAVIS et al., 2011, p. 12). 
 



 

 

17 

Sampaio (2009) destaca que, para haver uma educação de boa qualidade para todos, é 

estritamente necessário que o aluno não só frequente a escola, como também tenha acesso, no 

ensino fundamental, a uma base sólida o suficiente para alcançar níveis mais elevados de 

conhecimento e, assim, dar continuidade a seus estudos, adentrando de forma adequada no 

ensino médio. Avanços nas políticas públicas conseguiram garantir a inserção do aluno na 

escola, de modo que, hoje, 97% da população brasileira entre 7 e 14 anos de idade estão 

cursando o nível fundamental de ensino. Não obstante, as pesquisas também indicam que 

apenas 38% dessa população concluirá o nível básico completo (os 11 anos previstos de 

escolarização, chegando ao final do ensino médio). Esses dados dão ênfase ao fato de que não 

basta apenas aumentar o número de matrículas no ensino fundamental: é preciso assegurar, 

ainda, a boa qualidade de ensino, criando condições que incentivem a continuidade dos 

estudos (SAMPAIO, 2009).  

A educação, como se sabe, é essencialmente determinada e diretamente marcada pelas 

políticas públicas atuais. Para que se possa pensar em um novo modelo educativo (como a 

reforma do ensino educacional brasileiro), é preciso alcançar novas soluções, seja criando, 

seja reformulando as políticas públicas no campo educacional ou ainda – e principalmente – 

avaliando seus efeitos e resultados, para deles tirar lições. Saravia e Ferrarese (2006) referem-

se às políticas públicas como uma forma de “intencionalidade não manifesta”, defendendo 

que, em seu fluxo, decisões concretas e intencionais destinadas à manutenção ou à 

modificação do equilíbrio social não podem ser consideradas exatas, pois mudam de acordo 

com o contexto social. Assim, a implementação de uma política pública requer avaliações 

periódicas para rever seus resultados e, se necessário, ser reformulada nos aspectos em que, 

em seu funcionamento, ela não se mostrar satisfatória.  

No que diz respeito a inovações para melhorias nos sistemas de ensino, é consenso que 

a educação deveria ser prioridade do governo brasileiro. A inserção do aluno na escola e os 

impactos atuais e futuros, seja para o estudante (o impacto no desenvolvimento de sua 

identidade), seja para a sociedade (a profissionalização dos estudantes) deveriam ser objeto de 

reflexões prioritárias. No entanto, elas só se convertem em soluções concretas quando há 

revisão e implantação de políticas públicas que acompanhem, constantemente, as mudanças 

sociais, buscando empreender ações corretivas no contexto educacional que, por sua 

organização, é instável (DUARTE, 2002). Além das leis de inserção, Duarte (2002) defende 

que se deveria pensar em políticas públicas que instiguem a escola a motivar e satisfazer os 

estudantes no momento em que eles adentram o modelo educativo.  
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Em seu processo histórico, a escola foi considerada, por muito tempo, uma instituição 

na qual predominava o aprendizado por meio de categorias abstratas e intelectivas, cabendo 

avaliar como se dava seu aprendizado. Apesar de importante, essa premissa preservava a 

dicotomia existente entre sujeito na escola e aspectos que interferem em seu aprendizado, uma 

vez que, em geral, os estudos sobre a escola não consideravam o aluno como alguém em 

constante processo de desenvolvimento e socialmente constituído (REY, 2005). Até 

recentemente, a função da escola era exclusivamente compreendida como uma forma de 

acesso à profissionalização. Primordialmente, cabia à escola assegurar um emprego para o 

futuro, de modo que não se prezava o impacto da passagem por essa instituição no 

desenvolvimento do aluno. Em 1988, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) instituiu que a 

proteção da criança é dever do Estado, da sociedade e da família, amparando o direito à 

educação e à profissionalização, os quais passaram a ser entendidos como deveres a ser 

assegurados a todo cidadão brasileiro.  

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 

 

Com o desenrolar histórico, as leis brasileiras passaram a dar um sentido mais amplo 

para a educação: a inserção na escola passa a não priorizar apenas a garantia de direito a uma 

profissionalização futura, mas também o desenvolvimento social do jovem. Em 1990, foi 

criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), que estabelece, em seu artigo 

53, o direito e a obrigação da inserção do jovem na escola: “A criança e o adolescente têm 

direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 

da cidadania e qualificação para o trabalho [...].” (BRASIL, 1990). A promulgação, em 1996, 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996), atualizou e redefiniu as leis 

da educação de acordo com os princípios da Constituição.  

 
Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

(...) 

§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social (BRASIL, 1996).  
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Sabe-se, porém, que a função e o sentido da educação podem ser concebidos de 

diferentes maneiras e, por essa razão, estudar os sentidos e os significados dos saberes 

escolares para o adolescente é algo importante: sua visão pode ensinar à escola e aos 

professores como fazer da escola um espaço mais aprazível para aprender e para socializar-se. 

Ao adentrar essa fase, o aluno passa por mudanças de natureza psíquica, emocional e 

fisiológica que causam forte impacto em sua conduta. Sobre isso, há ainda o peso de, sem 

escolhas definidas, lidar com a grande pressão que implica posicionar-se perante uma 

sociedade que ainda não o vê como um adulto, mas, contraditoriamente, espera que ele se 

comporte como tal.  

Logo, esse adolescente deve, idealmente e na escola, apropriar-se não só das 

aprendizagens esperadas e especificadas nas grades curriculares, mas também tomar ciência 

de novas relações de poder e acatar uma série de regras novas, consideradas necessárias para 

o bem viver na escola e, também, na sociedade: aprender a escutar e a ouvir quando lhe for 

assim solicitado, a expressar o pensamento com desenvoltura, a ser solidário e, em especial, a 

ser versátil na forma como se comporta em diferentes situações: em família, entre os amigos, 

na escola, na comunidade mais ampla.  

Ao estudarem a atual configuração do segundo segmento do ensino fundamental (ou 

seja, seus anos finais), Davis et al. (2011) destacam que os poucos estudos realizados sobre 

esse período acabam por dicotomizar a relação entre a atual organização pedagógica e as 

questões diversas que o adolescente traz para a escola. De fato, poucas pesquisas dedicam-se 

a conhecer a prática do funcionamento da atual organização escolar, e um número ainda 

menor a identificar como o adolescente atribui significado a sua vivência nos anos finais do 

ensino fundamental.  

Em estudo realizado por Néri (2009) acerca dos motivos da evasão escolar de 

adolescentes entre 15 e 17 anos, evidenciou-se que, dentre as principais causas que os levam a 

desistir da escola, não se destaca a necessidade de renda imediata, mas a falta de 

conscientização e de percepção de que, para um futuro com melhores condições financeiras, a 

escola é o caminho com melhor retorno. Embora, como aponta o autor, a chance de ocupação 

profissional de pessoas que chegam ao nível superior de ensino seja 422% maior que a de 

pessoas analfabetas, muitos jovens não reconhecem a oportunidade que a jornada escolar traz 

como recompensa, quando se menciona renda financeira e ocupação de cargos considerados 

superiores socialmente. 

Isso também se dá em função da demora do resultado, já que a recompensa da 

passagem pela escola não é imediata: o investimento feito na infância, na adolescência e na 
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juventude tende a trazer retorno na vida adulta, mas trata-se de uma longa e incerta trajetória, 

que pode, por vezes, implicar resistências. Néri (2009) também aponta que o adolescente e o 

jovem não reconhecem a função da escola, o que leva a uma imagem pouco atrativa do espaço 

escolar, que não motiva o interesse do aluno em frequentá-la.  

Sampaio (2009) destaca o fracasso no ensino fundamental como uma das causas 

centrais da evasão escolar, tão importante quanto os fatores socioeconômicos e a falta de 

oferta de vagas nas insituições. No estudo sobre a realidade da situação educacional de jovens 

brasileiros com idade entre 15 e 17 anos que frequentam o ensino médio, a autora afirma não 

existir, no país, capacidade para assegurar vagas no ensino médio para todos os concluintes do 

ensino fundamental. Os dados mostram também que grande parte da população de alunos 

frequentando a escola nessa faixa etária está atrasada em seus estudos, retida no ensino 

fundamental e desmotivada para estudar.  

Nas evidências do estudo de Davis et al. (2011) com alunos do quinto ano do ensino 

fundamental, pode-se perceber que nem mesmo os professores reconhecem, por vezes, seu 

papel como agentes desafiadores e auxiliadores dos questionamentos e do desenvolvimento 

dos adolescentes. Nessa situação, os alunos acabam por absorver o conteúdo transmitido sem 

uma real apropriação de seu sentido e valor, situação que leva os professores a atuarem como 

meros transmissores do conteúdo escolar e não como profissionais do ensino, adultos que 

colocam seus conhecimentos e suas experiências a serviço de seus estudantes.  

Nesse cenário, é improvável que a escola seja reconhecida como um espaço propício 

para a ampliação da identidade, da cultura e do desenvolvimento. Como já salientado, 

Vygotski (1995) postula que a função essencial da escola é a de levar os alunos a se 

apropriarem de formas de agir, pensar e sentir próprias de sua sociedade e cultura. Mas a 

conquista desse “novo modo de ser” acaba dando aos saberes, às atitudes e aos costumes da 

sociedade uma nova configuração, pois eles são reinterpretados de acordo com as vivências e 

os conhecimentos anteriores. A escola muda o modo de ser de seus alunos e eles, por sua vez, 

alteram o modo de ser da escola. Contudo, essa função falha quando o par professor-alunos, 

por uma ou outra, não consegue nem busca alcançar os conhecimentos, as habilidades e os 

valores que compete à escola infundir em sua clientela. 

A importância da vivência escolar não se restringe apenas à função de permitir a 

apropriação de conhecimentos, habilidades e valores. Como demonstrado em pesquisa 

realizada por Silva e Souza (2008) em uma escola do Paraná, a escola exerce também outra 

importante função social para os adolescentes: a de representar um espaço de convivência e 

lazer. Essa situação torna-se mais aguda na medida em que, segundo os autores da pesquisa, 
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não existem outros locais que propiciem a formação de relações sociais com o grupo de 

mesma idade, as quais são constituídas a partir do convívio no mesmo espaço e que, por 

vezes, preenchem o vazio faltante das relações familiares. A globalização e a mídia 

contemporânea, porém, incentivam uma sociedade individualista, que não prioriza a formação 

de laços profundos. Inserido em relações sociais superficiais e fragmentadas, o adolescente 

vivencia situações difíceis na medida em que não encontra a quem recorrer.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

2.1 A teoria sócio-histórica e suas categorias teóricas e metodológicas 

 

[Na proposta sócio-histórica] encontra-se uma visão de desenvolvimento 

baseada na concepção de um organismo ativo, cujo pensamento é construído 

paulatinamente num ambiente que é histórico e, em essência, social. 

(DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 49). 

 

Para compreender a proposta sócio-histórica
1
 que orienta este trabalho, faz-se 

necessário esclarecer algumas de suas categorias e premissas principais. Cabe, portanto, dizer 

algo acerca da abordagem na qual elas se embasam: o materialismo histórico e dialético. 

Como ressalta Alves (2010), o materialismo é uma concepção filosófica para a qual a matéria 

em movimento é a única realidade existente, substância primeira e última de qualquer 

fenômeno do universo. Nesse sentido, o materialismo contrapõe-se ao idealismo, cujo 

elemento primordial é a ideia e que afirma, portanto, a supremacia da existência espiritual 

sobre a material. Existem várias vertentes do materialismo, mas interessa para o presente 

trabalho o materialismo histórico e dialético marxista, fundado por Karl Marx, autor que se 

debruçou sobre os estudos das transformações econômicas e sociais determinadas pela 

evolução dos meios de produção. Segundo Alves (2010), o materialismo dialético é a filosofia 

subjacente ao materialismo histórico. Nessa concepção, a história é pensada com base em 

quatro princípios fundamentais:  

1. A história da filosofia retrata uma série longa de doutrinas filosóficas 

contraditórias, que objetivam esconder o conflito existente entre o princprincípio 

idealista e o princípio materialista. 

2. O ser determina a consciência e não o inverso.  

3. Toda e qualquer matéria é, essencialmente, dialética, uma vez que o contrário da 

dialética é a metafísica, na qual a matéria é tratada como algo estático e, portanto, 

como a-histórica. 

4. A dialética estuda as contradições geradas no interior dos fenômenos, em sua 

essência.  

Karl Marx, contrapondo-se a Hegel, desenvolveu algumas categorias para que fosse 

possível não mais apenas pensar o mundo e, sim, transformá-lo. Segundo Fernandes (1984), 

Marx criou um modelo próprio de explicação científica da história, no qual contestava a 

                                                             
1
 Essa proposta foi elaborada inicialmente por Vygotski, Luria e Leontiev durante as duas primeiras décadas do 

século XX, na antiga União Soviética.  
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concepção de ciência da época, propondo, na investigação científica, a adoção de um 

materialismo coerente e consistente, de uma análise dialética que partia da perspectiva social 

da classe revolucionária. Esse modelo foi empregado na explicação de situações históricas 

concretas, desde a crítica da economia política e do socialismo utópico até a elaboração de 

uma teoria geral da formação, desenvolvimento e derrocada da sociedade capitalista. O 

materialismo histórico dialético é, assim, tanto uma tese do marxismo (referente ao modo de 

produção da vida material que condiciona o conjunto da vida social, política e espiritual), 

como um método de compreensão e análise da história, de suas lutas e das transformações 

econômicas e políticas delas decorrentes (FERNANDES, 1984). Bottomore (1988, p. 254) 

destacou as principais noções da “concepção materialista da história” de Marx:  

 

 a negação do primado das ideias na vida social e, portanto, de sua 

autonomia;  

 a posição contrária à filosofia abstrata, a partir do compromisso 

metodológico com a pesquisa historiográfica concreta; 

 a ênfase na centralidade da práxis humana na produção e na reprodução 

da vida social;  

 o entendimento do trabalho como instrumento de transformação da 

natureza e de mediação nas relações sociais da história humana;  

 a concepção de homem como um ser essencialmente oposto à natureza, 

situação que requer do primeiro a necessidade de constantemente 

dominá-la, colocando-a a seu serviço;  

 a compreensão de que a relação homem/natureza é assimétrica, pois se o 

homem é dependente dessa última, ela, por sua vez, dele não o é. 

 

Resenhando  A dialética da natureza , de Engels e Marx (1961), Fernandes (1984), 

apresenta as leis fundamentais do materialismo dialético que, resumidamente, são:  

 a lei da transformação da quantidade em qualidade: refere-se às mudanças 

quantitativas que originam mudanças qualitativas revolucionárias;  

 a lei da unidade e interpenetração dos contrários: especifica que a unidade da 

realidade concreta é uma unidade dos contrários ou de contradições;  

 a lei da negação da negação: aponta que os contrários estão em constante 

conflito, pois um contrário nega o outro e é superado por um nível mais 

elevado de desenvolvimento histórico, que preserva as características dos 

termos negados.  

A dialética pauta-se na premissa de que a realidade concreta não é estática, mas uma 

unidade de movimentos contraditórios. Toda evolução e revolução são, para Marx, resultados 

dos conflitos contraditórios, pois, para esse autor, são eles que movem as transformações e os 

avanços históricos da realidade. Além disso, essas transformações revolucionárias dão origem 
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a uma nova realidade, qualitativamente superior às precedentes. O confronto entre contrários 

não se refere a uma luta que ocorre no plano externo e, sim, no plano interno dos fenômenos. 

Desse modo, no materialismo dialético, o método dialético continua sendo considerado, mas 

dele se retira todo e qualquer conteúdo metafísico, algo que altera, drasticamente, o papel do 

pensamento na determinação do real: se o pensamento determina a realidade, o que determina 

o pensamento? A resposta a essa pergunta, segundo Marx e Engels, é a de que a própria 

realidade determina o pensamento, como afirmam em A ideologia alemã:  

 
O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes 

de tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm que 

reproduzir [...]. Tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. 

O que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que 

produzem, como com o modo como o produzem. (MARX; ENGELS, 1977, 

p. 36-37).  
 

Contrariando a posição mais comum de que a história deve ser entendida como um 

contínuo progresso, Marx propõe comprendê-la como uma sucessão de crises e de superações, 

o que significa pensá-la como passageira, transitória (FERNANDES, 1984).  

Marx defende que, quando as relações sociais (coletivas) mudam, ocorre uma 

transformação da sociedade. Nesse sentido, se cada indivíduo é alterado, também se alteram 

suas formas de vida, uma vez que estas decorrem sempre da relação mantida entre os seres 

humanos. É assim que, ao produzir seu modo de vida, os homens produzem mercadorias e 

também ideias (categorias), expressões abstratas das relações materiais, produtos históricos e 

transitórios.  

Tal como a proposta marxiana, a concepção sócio-histórica oferece não só uma nova 

maneira de compreender a realidade, mas também propõe um método inovador para a 

Psicologia. Pautar-se pelo materialismo-histórico e dialético significa assumir que tudo tem 

uma base material e uma história, de modo que tudo se encontra em constante transformação, 

em virtude das contradições que são constantemente engendradas nas relações homem-

natureza e homem-homem. A seguir, serão discutidas brevemente algumas categorias 

essenciais para a compreensão da perspectiva sócio-histórica: as categorias de análise 

metodológicas (mediação, dialética, historicidade e atividade) e as teóricas (pensamento e 

palavra, com seus sentidos e significados), ambas essenciais para a compreensão da 

concepção de homem nessa abordagem.  

A intenção, aqui, não é realizar um estudo aprofundado sobre elas, mas fornecer ao 

leitor condições de acompanhar e entender o arcabouço teórico escolhido. Na verdade, isso se 
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faz imprescindível, na medida em que essas categorias fundamentam o processo construtivo-

interpretativo realizado na análise, forma privilegiada para que se possa avançar na discussão 

do tema proposto neste trabalho: apreender os sentidos e significados constituídos por 

adolescentes sobre os saberes escolares. Ressalta-se que os dois tipos de categoria – as 

metodológicas e as teóricas – encontram-se interligados, sendo cada um deles constituinte do 

outro, a despeito de possuírem características específicas. 

 

2.1.1 Mediação  

 

Segundo Aguiar e Ozella (2013), a categoria mediação é essencial na abordagem 

sócio-histórica justamente em razão de esta não se pautar em uma visão naturalizante do 

homem, fundada em um dualismo de essência metafísica. Segundo os autores, a categoria 

mediação representa o que é central nessa abordagem: não há dicotomias entre corpo e alma, 

objetivo e subjetivo, significado e sentido, mundo interno e mundo externo e tantas outras 

divisões que se costuma fazer. É só assim, ao romper com as dicotomias, que o pesquisador 

pode pautar-se por uma teoria que é, em essência, materialista, histórica e dialética, que 

possibilita “uma análise das determinações inseridas num processo dialético, portanto, não 

causal, não linear e imediato, no qual as determinações são entendidas como elementos 

constitutivos do sujeito, como mediações” (AGUIAR; OZELLA, 2013; p. 301). 

Por meio de suas sucessivas aproximações ao real, a categoria mediação permite 

desvelar que toda relação que constitui o homem nunca é direta. Ao contrário, essas relações 

são sempre indiretas, ou seja, mediadas. É por meio dessa categoria que se pode captar o 

sujeito como único, social e histórico, uma vez que ela é o organizador central da relação 

entre a singularidade de cada indivíduo, a qual se constitui nas múltiplas determinações 

sociais (AGUIAR; OZELLA, 2013). Além disso, para que se possa articular e, portanto, 

compreender os significados e sentidos constituídos no discurso de um indivíduo – como 

objetiva o presente estudo –, é necessário compreender as relações que compõem sua 

subjetividade
2
. Quando se parte do princípio de que toda e qualquer expressão do sujeito 

revela sua singularidade e que essa singularidade constitui-se, dialeticamente, no plano social, 

é preciso aproximar-se das relações que mediaram o pensamento e concretizaram-se no 

discurso. 

                                                             
2 

Compartilha-se aqui a perspectiva de Aguiar e Ozella (2013, p. 305), que concebem a subjetividade “como uma 

possibilidade humana de organizar experiências, convertendo-as em sentidos. É uma dimensão subjetiva da 

realidade objetiva”.  
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No entanto, como afirma Pontes (2000, p. 39), “a forma de conhecer o modo de ser 

dos fenômenos sociais que compõem o real se processa mediante aproximações sucessivas ao 

movimento do objeto (real) [...]”. Ressalta-se, então, que a realidade verdadeira nunca será 

desvendada por completo, pois ela nunca é plenamente conhecida: só se pode dela aproximar-

se mais e mais e assim sucessivamente. A mediação consiste, pois, em uma categoria da teoria 

crítica marxista utilizada no método dialético de análise da realidade. Nas palavras de Pontes 

(2000, p. 38), a mediação é “uma das categorias centrais da dialética, inscrita no contexto da 

ontologia do ser social marxista, e que possui uma dupla dimensão: ontológica (que pertence 

ao real) e reflexiva (que é elaborada pela razão)”. Pode-se afirmar que a mediação é uma 

forma de apreensão do real e também um processo prático-concreto. Na perspectiva sócio-

histórica, a categoria metodológica “mediação” é central, pois orienta o modo de pensar do 

pesquisador. 

 

2.1.2 Dialética   
 

Como visto, é ao internalizar as relações (sempre mediadas) com o mundo social ao 

qual pertence que o indivíduo as externaliza de forma individualizada, tornando-se singular. 

Porém, essa dinâmica não ocorre de forma linear. Toda relação entre o homem e o mundo 

constitui-se na e pela dialética, ou seja, por meio de contradições. Como lembra Araújo 

(1999), a palavra “dialética” tem como raiz o vocábulo grego dialegos, o qual significa 

“diálogo” ou “polêmica”. Dialética era na Grécia antiga,  entendida como a arte de descobrir a 

verdade, apontando e desvendando as contradições presentes – implícita ou explicitamente – 

na argumentação, buscando superá-las. Dessa forma, a categoria dialética era um método 

utilizado para pensar, passando, posteriormente, a ser aplicada também aos fenômenos 

naturais. Segundo o autor, a dialética marxiana considera que os fenômenos naturais 

encontram-se em perpétuo movimento e mudança, de modo que o desenvolvimento da 

natureza resulta do desenvolvimento das contradições nela existentes, ou seja, deriva de ações 

mútuas de forças contraditórias da natureza.  

A dialética marxiana caracteriza-se por não considerar a natureza como a simples 

coexistência aleatória de objetos e fenômenos desligados e isolados uns dos outros, 

independentes entre si. Ao contrário, entende a realidade como um todo articulado e único, 

cujos objetos, eventos e fenômenos estão vinculados uns aos outros, dependem uns do outros 

e condicionam uns aos outros. Por essa razão, a dialética considera que os fenômenos 

humanos e os naturais não podem ser compreendidos se focalizados isoladamente, sem que se 
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busque estabelecer seus laços com os demais. Ademais, a dialética não vê o homem e a 

natureza como estáticos ou imóveis, parados e imutáveis: ambos estão sujeitos ao contínuo e 

constante movimento e transformação, renovando-se e desenvolvendo-se incessantemente, 

pois sempre há algo que nasce e desenvolve-se, e algo que envelhece e morre. 

A dialética não estuda o desenvolvimento dos fenômenos como se fosse um processo 

de crescimento, um mero processo acumulativo de mudanças quantitativas. Diferentemente, 

para a dialética, esse é um processo que passa de pequenas mudanças quantitativas a 

mudanças visíveis, radicais e qualitativas. Essa passagem do quantitativo ao qualitativo não se 

produz gradualmente, mas ocorre de forma súbita, inesperada, em que se salta de um patamar 

a outro. E também não se dá de forma casual: a passagem do quantitativo ao qualitativo segue 

leis e resulta do acúmulo de várias mudanças quantitativas, não intencionais nem cogitadas. 

Nesse sentido, os processos de desenvolvimento não são movimentos circulares, em que se 

repete o caminho já trilhado. São movimentos ascendentes que marcam a passagem do velho 

estado qualitativo a outro patamar qualitativo. Daí a importância de, ao estudar os sentidos e 

significados constituídos por adolescentes sobre os saberes escolares, atentar-se tanto para o 

que é recorrente em seus discursos, como, ainda, para aquilo que diz respeito a sua constante 

transformação e, em especial, a seu desenvolvimento. 

 
Toda a natureza desde suas partículas mais minúsculas até seus corpos mais 

gigantescos, desde o grão de areia até o Sol, desde o protozoário (célula viva 

primigênia. N. da R.) até o homem, se acha em estado perene de nascimento 

e morte, em fluxo constante, sujeita a incessantes mudanças e movimentos. 

(ENGELS, s/d, p. 491 apud CENTRO CULTURAL MANOEL LISBOA, 

1999). 

 

2.1.3 Historicidade  

 

Marx transforma a concepção de ciência de sua época ao desenvolver as premissas de 

sua visão a respeito de sociedade e de história. Sua concepção materialista, que é em essência 

histórica e dialética, designa um conjunto de doutrinas filosóficas que negam a existência de 

um princípio espiritual, pleiteando que toda realidade é material e está em constante 

modificação. A história movimenta-se em transformações que, por sua vez, movimentam as 

mudanças culturais (ALVES, 2010). 

Segundo Trigo e Souza (2009), a perspectiva histórica de Marx volta-se, 

consequentemente, para os modos de produção, para o trabalho e para as relações 

econômicas. Os autores explicam que a história, na visão marxiana, evolui dialeticamente, 

com base no material, por meio da luta de classes, entendida como o “motor” da história. O 
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conflito entre as classes sociais faz a história avançar não só como desenvolver-se, muito 

embora esse desenvolvimento se processe de maneira multifacetada, ou seja, de uma forma 

que não é nem linear nem intencional.  

 
Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, nem 

a fazem sob circunstâncias de sua escolha e, sim, sob aquelas com que se 

defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado. A tradição de 

todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E, 

justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, 

em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise 

revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os 

espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de 

guerra, as roupagens, a fim de apresentar a nova cena da história do mundo 

nesse disfarce tradicional e nessa linguagem emprestada. (MARX, 1961, p. 

199). 
  

A historicidade, tal como proposta por Marx, é também base para o pensamento 

teórico. Segundo Pino (2000) é na e pela categoria historicidade que se evidencia o caráter 

constitutivo do pensamento de Vygotski e sua concepção de homem, constituindo-se o pilar 

de sustentação das análises materialista-históricas e dialéticas do autor. É essa categoria que 

fundamenta a diferença entre a concepção de desenvolvimento humano da abordagem sócio-

histórica e as demais abordagens que estudam esse tema. O termo história tem, para Pino 

(2000), dois significados: o primeiro evidencia a história da natureza, a dialética geral das 

coisas (materialismo dialético). O segundo refere-se à história humana (materialismo 

histórico). Aplicados, reciprocamente, os dois materialismos, verifica-se que homem e 

natureza modificam-se simultaneamente, pois se existe o homem, sua história jamais se 

separa da história natural das coisas.  

Como afirma Pino (2000a, p. 51), “a história do homem é a história dessa 

transformação, a qual traduz a passagem da ordem da natureza à ordem da cultura”. O 

homem, ainda segundo Pino (2000a), é um ser que se constitui na e pela cultura. Por sua vez, 

a cultura constitui-se em um processo histórico. Assim, evidencia-se que o homem é um ser 

histórico, cujas condutas são determinadas em seu ambiente físico e social. A criança, ao 

nascer, começa a constituir-se como ser humano na e pelas múltiplas relações mantidas com o 

Outro, as quais, ocorrendo de forma dialética, engendram, simultaneamente, a constituição 

histórica dos homens. Dessa forma, o homem é, nessa perspectiva, um ser histórico e social.  

Segundo Aguiar e Ozella (2013), a categoria historicidade é essencial, uma vez que, 

sem ela, confirma-se apenas a sequência dos fatos em uma ordem linear, sem que haja 

compreensão de como esses fatos surgiram e de como, com o avanço da história, eles se 
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movimentaram até alcançar sua atual configuração. Nas palavras de Aguiar e Ozella (2013, p. 

303), é pela categoria historicidade que “o que?” é deixa de ser a pergunta principal para dar 

lugar às questões: “como surgiu?”, “como se movimentou?”, “como se transformou?”.  

Ao desconsiderar a categoria historicidade, o pesquisador também desconsidera as 

significações atribuídas às expressões do sujeito de sua pesquisa, que, por mais singulares que 

sejam, são constituídas histórica e socialmente. Nesse sentido, o uso da categoria historicidade 

permite ao pesquisador libertar-se da aparência e do imediatismo dos fatos e apreender o 

processo de constituição das significações de cada indivíduo (AGUIAR; OZELLA, 2013).  

 

2.1.4 Atividade  
 

Toda atividade externa, ou seja, toda organização para o trabalho – e do trabalho – 

ocorre de acordo com a realidade cultural e econômica em que os indivíduos estão inseridos.  

A sociedade preexiste ao sujeito, a sua objetividade e a sua subjetividade, as quais, apesar de 

diferentes, estão constantemente interligadas. Esse movimento é chamado por Vygotski de 

“unidade dos contrários”: subjetividade e objetividade negam-se, mas uma não é sem a outra, 

pois ambas estão intrinsecamente ligadas, uma é constitutiva da outra. A atividade humana 

transforma a natureza, e a natureza transformada transforma os homens, os quais, por sua vez, 

apropriam-se dessa atividade e desenvolvem a partir daí novas necessidades.  

Segundo Luria (1991), toda atividade é significada e, nesse sentido, intencional, esse 

autor (1991) afirma que a categoria atividade refere-se a um conjunto de ações objetivadas no 

mundo que ocorrem de acordo com a disposição de trabalho da sociedade, fazendo uso de 

instrumentos sociais, criados em cada momento histórico. Luria defende que, na e pela 

atividade consciente, o homem consegue refletir e planejar suas ações, sendo que estas não 

estão necessariamente ligadas a uma necessidade imediata. Para o autor, toda atividade 

humana revela comportamentos historicamente determinados e assimilados pelos indivíduos, 

pois os homens constituem-se na e pela cultura. Desse modo, para compreender o indivíduo, é 

preciso compreender sua atividade, pois ela é dele constituinte. 
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2.1.5 Pensamento e palavra 
 

Segundo Vygotski (1934), as atividades do homem só são significadas quando se dá a 

união entre palavra e pensamento. Vygotski aponta que o processo de desenvolvimento é 

socialmente constituído, e a consciência como o aspecto central a ser analisado pela 

Psicologia social nos indivíduos. Na conferência “A consciência como problema da 

psicologia do comportamento”, o autor salienta ainda a linguagem como significadora da 

consciência e da conduta social (AGUIAR, 2001). O interessante é que a inteligência é 

estudada a partir do início da fala, já que, para Vygotski (1934) é a linguagem que permite a 

comunicação com o outro, a autorregulação da conduta e, ainda, seu planejamento. A 

inteligência, antes de se atingir certa desenvoltura da fala, permite apenas a resolução de 

problemas de ordem prática, vinculados ao aqui e ao agora.  

A teoria de Vygotski postula que há dois planos da fala a serem considerados: o 

semântico (aspecto interior) e o fonético (aspecto exterior). Apesar de terem funções distintas, 

esses dois planos são interligados e formam uma unidade. Para entender esse processo, deve-

se estudá-lo a partir de suas fases iniciais. A criança, inicialmente, não distingue a diferença 

entre semântica e fonética: a palavra nada mais é do que parte integrante do objeto que 

denota; na idade pré-escolar, as crianças passam a atribuir o nome dos objetos a suas 

características, momento em que a palavra adquire uma função nominativa; finalmente, 

quando a criança cresce e consegue separar a semântica da fonética, ela compreende o 

discurso do outro e é capaz de expressar seu próprio pensamento (REGO, 1995). 

A linguagem constitui, portanto, um instrumento sígnico central, pois é a apropriação 

de seus significados que permite tanto a constituição dos sentidos como a constituição do 

plano da consciência. Para Luria (1995), as palavras constituem inicialmente uma atividade 

prática, sem significações. Paulatinamente, o indivíduo passa a significá-las, tornando-as 

independentes de seu contexto imediato, apropriando-se delas e formando um mundo interior 

no qual vincula palavras a imagens. Nesse momento, tem origem o pensamento verbal.  

Segundo Luria (1995), transita-se do sensorial ao racional por meio da linguagem. 

Dessa maneira, a criança passa por um período pré-linguístico e pré-intelectual, em que não 

há um elo primário entre pensamento e palavra. O pensamento verbal surge de um processo 

em que ambos unem-se, permitindo o desenvolvimento de cada um. Vygotski acredita que o 

significado e o sentido das palavras não ficam estagnados: eles se desenvolvem. Para ele, o 

pensamento é uma generalização a princípio primitiva que, paulatinamente, torna-se mais e 
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mais abstrata. Assim, a relação contínua do pensamento com a palavra encontra-se em 

constante movimento (REGO, 1995). 

Embora pensamento e palavra tenham inicialmente funções distintas, quando unidos, 

eles passam a ser intrinsecamente interligados, de sorte que o pensamento realiza-se na 

palavra, um contém o outro, em sua totalidade (VYGOTSKI, 2001). Quando palavra e 

pensamento unem-se e formam o pensamento verbal, ele não é composto de unidades 

separadas. A situação que o indivíduo vivencia é expressa pela totalidade do pensamento: já 

ao falar, a pessoa utiliza palavra por palavra, separadamente. Primeiramente, o pensamento 

passa pelo significado e, depois, pelas palavras. O pensamento é gerado por motivações e, 

para compreender o pensamento da criança, deve-se buscar sua tendência afetivo-volitiva, ou 

seja, a motivação que gerou seu pensamento e que se expressa, parcialmente, em palavras 

(VYGOTSKI, 2001). 

Com base na teoria de Vygotski, Luria (1995) também defende a linguagem como um 

fator essencial na construção do psiquismo humano; porém, para este, ela é a segunda forma 

mais importante na constituição da atividade consciente, vindo depois do trabalho. Ao falar de 

um objeto, por exemplo, o indivíduo classifica suas qualidades, significadas de acordo com a 

relação que foi capaz de estabelecer com ele, e atribui significado e designação às palavras, 

permitindo a comunicação com o outro. A linguagem é desenvolvida na e pela interação 

social; o significado da palavra, por sua vez, é determinado pela organização da cultura em 

cada momento histórico. A linguagem é, portanto, essencial na constituição do psiquismo: 

constitui e/ou aprimora a atividade consciente do homem, a atenção arbitrária, a memória 

lógica, a imaginação, o pensamento e as possibilidades emocionais que são inseparáveis tanto 

do pensamento como da linguagem (LURIA, 1995). 

 

2.1.6 Sentidos e significados  
 

A significação é constituída pelo sentido e pelo significado. O sentido de uma palavra 

sempre se desenvolve além de seu significado e a articulação dos sentidos permite que eles 

sejam convertidos e organizados de modo a compor a subjetividade do indivíduo. Ao 

significar um objeto, por exemplo, o indivíduo internaliza seu significado tal como a cultura 

lhe apresenta, mas seu sentido é atribuído pelo próprio sujeito, pois advém de sua história 

pessoal, do percurso cultural que ele fez e dos processos de significações anteriores. Por isso, 

o sentido e o significado da palavra estão em constante transformação (VYGOTSKI, 2001). O 

estudo da subjetividade, segundo a concepção da teoria sócio-histórica, é feito por meio das 
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categorias sentido e significado, as quais, apesar de diferentes, compõem uma unidade. E o 

fazem por estarem intrinsecamente interligadas em uma relação dialética, na medida em que o 

pensamento opera na e pela articulação dos sentidos e dos significados (AGUIAR et al., 

2009).  

De acordo com Rey (2005), é a partir da compreensão das zonas de sentido que se 

torna possível compreender o fenômeno da subjetividade como um processo em constante 

transformação. Ao aprofundar-se no estudo desse tema, o pesquisador gera novos campos de 

inteligibilidade e novas zonas de ação para atuar na realidade. Se os significados e os sentidos 

sempre se transformam, transformam-se também os objetivos a serem estudados para 

conhecê-los, o que cria, por sua vez, novas zonas de sentido. Assim, se a construção de 

modelos de inteligibilidade, segundo a perspectiva construtivo-interpretativa, nunca se esgota, 

nem por isso se deixa de legitimar o singular como fonte de conhecimento. É ao compreender 

o significado da palavra que se torna possível o acesso ao pensamento. Até alcançar as 

palavras, o pensamento passa por modificações diversas. O social é apropriado pelo 

indivíduo, transformado por ele, integrado ao psicológico.  

Quando externalizado, esse social traz em si características do indivíduo, tanto as de 

caráter mais particular como aquelas mais socializadas, mais compartilhadas (AGUIAR; 

OZELLA, 2006). Por conseguinte, sentido e significado não se separam no pensamento 

verbal, pois o significado atua como mediador na relação do pensamento com a linguagem e, 

por sua vez, a linguagem é mediadora na relação entre o mundo subjetivo e o objetivo. Toda 

atividade consciente é, assim, mediada pelos significados (AGUIAR et al., 2009). Desse 

modo, os significados e os sentidos dos saberes escolares para os adolescentes que 

participaram da presente pesquisa só podem ser apreendidos por meio das expressões contidas 

em seus discursos. Quando isso acontece, o pesquisador aproxima-se das zonas de sentidos de 

cada adolescente, momento em que se encontra em situação de apreender quão complexa é a 

subjetividade dos participantes.  

 

2.2 A concepção de homem na teoria sócio-histórica 

 

As categorias apresentadas acima têm relação direta com a concepção de homem da 

teoria sócio-histórica. A criança, ao nascer, não tem nenhum conhecimento prévio e nem 

mesmo sobrevive se deixada por si só. Sua natureza biológica não lhe garante condições de 

proteger-se do frio ou do calor excessivo, de alimentar-se, de buscar conforto em seus 

semelhantes. É no momento de seu nascimento, no seio de uma família, que ela começa o 
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longo trabalho de realizar sua condição humana: apropriar-se das conquistas de sua espécie, 

coletivamente elaboradas e divulgadas na cultura de sua sociedade. Desde seu nascimento, a 

criança é cuidada por outras pessoas, esses Outros que, além de garantir sua sobrevivência, 

apresentam-lhe o mundo físico e o social, suas crenças, hábitos, conhecimentos e prescrições. 

É na e pela interação com os Outros que a criança apropria-se dos modos de agir, sentir e 

pensar, humanizando-se: “O homem, ao nascer, é candidato à humanidade e a adquire no 

processo de apropriação do mundo. Nesse processo, converte o mundo externo em um mundo 

interno e desenvolve, de forma singular, sua individualidade.” (BOCK; FURTADO; 

TEIXEIRA, 1999, p. 90). 

Percebe-se, então, que a relação da criança com o mundo, desde o momento de seu 

nascimento, não é direta, mas mediada. As formas da atividade e os comportamentos sociais, 

apresentados pelo Outro e apropriados pela criança, constituem seu plano subjetivo, ou seja, 

seu psiquismo. Simultaneamente, ao apropriar-se de sua cultura, a criança a externaliza tal 

como dela se apropriou, ou seja, à luz de suas experiências prévias, de uma forma particular e 

idiossincrática, de sorte que o que foi externalizado passa a ser objeto de negociação de 

sentidos e significados, constituídos por outras pessoas, com base em seus próprios 

entendimentos. Ao final, a negociação, por iluminar outros ângulos de um mesmo evento, 

modifica os sujeitos, que, modificados, modificaram o mundo no qual se encontram. Pode-se 

dizer, portanto, que novos entendimentos engendram transformações no contexto social.  

Vygotski defende que a criança, ao nascer, conta apenas com reflexos, chamados por 

ele de funções psíquicas elementares (FPE), os quais são de ordem biológica, involuntários e 

imediatos, tal como são os comportamentos reflexos nos demais animais. O cérebro é a base 

material que sustenta a atividade e pode vir a modificar-se em sua estrutura e modo de 

funcionamento durante a vida do indivíduo. O psiquismo, por sua vez, ampara-se no cérebro, 

mas é socialmente construído. É na e pela interação com o meio físico e social que o 

indivíduo internaliza sua cultura e desenvolve as capacidades exclusivamente humanas: as 

funções psicológicas superiores, de natureza social e de caráter intencional, mediadas pela 

atividade, pela interação social e pela linguagem.  

A análise sócio-histórica e cultural do indivíduo busca compreender a gênese de seus 

aspectos psicológicos, ou seja, as atividades e os registros de sua interação com o mundo e 

com os demais homens, visto que o desenvolvimento do homem constitui-se principalmente 

com base em suas interações, sempre mediadas, com o mundo objetivo na e pela atividade 

(AGUIAR, 2001). Segundo Vygotski (2001), a criança precisa necessariamente do outro para 

humanizar-se, sendo o adulto o principal mediador na relação da criança com a cultura. Ao 
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interagir com o meio físico e social, há um processo de apropriação daquilo que é 

deliberadamente ensinado (aprendizado) pela mediação do outro, que faz uso de símbolos e 

instrumentos sociais. Assim, os processos psicológicos, as funções psíquicas superiores 

(FPS), começam a ser formados. Se não há essa mediação, a criança não pode constituir as 

FPS, permanecendo em um patamar inferior ao de sua espécie; em interação social, pode vir a 

alcançá-lo. Nessas circunstâncias, não será surpresa se uma criança mostrar condutas pautadas 

praticamente em FPE (reflexos), com pouca habilidade para comunicar-se, planejar, 

autorregular sua conduta e significar seus atos (REGO, 1995).  

Para Vygotski, a constituição do homem ocorre a partir de sua atividade significada no 

mundo. Nesse movimento, o ser humano apropria-se da atividade, ressignificando seus 

sentidos e significados, gestando transformações mais profundas, que podem implicar 

“revoluções nas funções psíquicas”. O autor compreende “revolução” como uma 

transformação estrutural do psiquismo, ou seja, como mudanças que podem nele ocorrer 

durante a atividade consciente, que não se referem apenas a situações específicas, mas a 

formas de entendimento sobre determinadas questões nos contextos em que elas se aplicam 

(AGUIAR et al., 2009). Sendo a relação homem/mundo mediada, Vygotski sustenta que toda 

função psicológica superior aparece primeiro no plano social e, depois, no individual. 

Primeiramente, a ação do indivíduo em interação, como um processo interpsicológico e, 

depois, em si, como um processo intrapsicológico, regido pela significação (REGO, 1995).  

Fica claro, portanto, que o homem, para Vygotski, é um ser social, cuja conduta é 

social e historicamente determinada. A concepção de homem na perspectiva sócio-histórica é 

interessante justamente por permitir analisar os aspectos dialéticos da constituição de cada 

fenômeno, retirando o foco de sua mera cronologia. Além disso, exige atenção à categoria 

historicidade, pois é por seu intermédio que se compreende que toda atividade humana é fruto 

de uma constante transformação cultural, que se constitui sobre uma base material (PINO, 

2000). Desvendar o processo constitutivo de um fenômeno significa, então, buscar sua 

historicidade e compreender que nada “é” e, sim, que tudo “está sendo”: toda atividade 

humana, necessariamente, está em contínuo movimento.  

Além disso, cabe atentar para o fato de que, na proposta sócio-histórica, toda relação 

na qual se constitui o indivíduo é dialética, organizada pela mediação do social. É a mediação 

que institui o homem como fruto de um processo no qual mundo objetivo e mundo subjetivo 

não se separam. Sendo a mediação a categoria que evidencia uma posição não dicotômica 

entre as relações que constituem o homem, torna-se possível compreender a articulação 
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essencialmente dialética entre o pensamento e a linguagem, o sentido e o significado das 

palavras e, ainda, a relação homem/mundo (AGUIAR et al., 2009).  

A proposta teórica de Vygotsky defende a contínua relação do homem com o ambiente 

em que está inserido, o qual é o mediador por excelência, já que proporciona o acesso do 

indivíduo aos instrumentos sociais. Os instrumentos, tanto os físicos (que modificam o 

ambiente natural) como os simbólicos (que modificam o ambiente social e, inclusive, a 

própria subjetividade), atuam, por sua vez, como mediadores da atividade humana e, assim, 

do desenvolvimento das funções psíquicas superiores (DAVIS; OLIVEIRA, 1994). 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Objetivo e justificativa  
 

O objetivo desta pesquisa é apreender os sentidos e os significados que adolescentes 

constituem sobre os saberes escolares, isso é, sobre os conhecimentos transmitidos na escola. 

Ele se deve ao fato de que existe uma real escassez de trabalhos sobre os sentidos e 

significados constituídos por adolescentes sobre a escola e o saber escolar, notadamente 

quando eles cursam os anos finais do ensino fundamental. Esse desconhecimento impede, ou 

em muito dificulta, a compreensão do ponto de vista dos protagonistas, os sujeitos aprendizes. 

Como aponta Rey (2005), ao conhecer os significados e sentidos constituídos por um 

indivíduo, gera-se um processo de estudo indireto da sociedade e da cultura na qual esse 

indivíduo está inserido. Isso é possível uma vez que, inevitavelmente, o homem revela, em 

seu discurso, na comunicação, a cultura por ele apropriada e acumulada de maneira peculiar, 

singular. Tendo em vista tais considerações, esta pesquisa busca, de um lado, auxiliar todos 

aqueles que se encontram no espaço escolar a ter uma melhor apreensão das opiniões desses 

adolescentes e, assim, poder cumprir de forma consciente e efetiva seu papel junto a eles. De 

outro lado, o presente estudo pretende poder acrescentar novos conhecimentos a respeito 

desse tema na literatura disponível.  

 

3.2 Pressupostos metodológicos 
 

A fim de esclarecer o objetivo do presente estudo, explicitam-se aqui os procedimentos 

metodológicos seguidos, embasados na pesquisa. Explicita-se e explica-se, então, neste 

capítulo, o método a ser empregado no estudo e os pressupostos metológicos decorrentes da 

teoria sócio-histórica que o orientam. Vygotski propõe, em seus estudos, que o pesquisador 

trabalhe via práxis. Para o autor, a práxis é um movimento dialético na ciência, no qual a 

teoria é o ponto de partida inseparável da prática, pois não há dicotomia entre elas. Via práxis, 

o método torna-se premissa e alvo, instrumento e resultado (NEWMAN; HOLZMAN, 2002).  

Em uma pesquisa cujo objeto de estudo é o homem, propõe-se um método voltado para 

a compreensão da complexidade humana. Para isso, atenta-se a três premissas metodológicas 

essenciais para Vygotski (2003). A primeira consiste em analisar processos e não produtos, na 

tentativa de apreender o desenvolvimento dos fenômenos em seu caráter revolucionário e não 

de acordo com sua cronologia. Parte-se, então, para a segunda premissa: realizar uma análise 
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sempre interpretativa, capaz de ultrapassar as aparências e compreender o fenômeno 

investigado em profundidade, inclusive suas mediações constitutivas. Assim, não apenas se 

descrevem processos: busca-se sua explicação dinâmica e não linear. Por fim, Vygotski 

(2003) aponta para o perigo de o pesquisador atuar por meio de um pensamento mecânico e 

automatizado ou, como ele denomina, “fossilizado”. Segundo o autor, o pensamento 

fossilizado não permite romper uma ação cristalizada e, consequentemente, impossibilita 

apreender a realidade como um movimento de transformação, que se compõe, 

paulatinamente, de mudanças contínuas. Para que essa compreensão ocorra, deve-se procurar, 

constantemente, a origem do fenômeno estudado, pois só assim se pode compreender seu 

processo.  

Como destaca Rey (2005), é por meio de uma posição reflexiva epistemológica que o 

fenômeno é estudado em seu processo e não em sua cronologia. A teoria e a prática são 

inseparáveis na pesquisa qualitativa, a qual deve ser construída com base nas informações 

adquiridas de sujeitos singulares, que se tornam legítimas no conhecimento científico por seu 

modelo de construção não acumulativo, mas sim interpretativo, ou seja, que dá lugar e vez à 

significação do singular. Ao argumentar que os signos são os principais mediadores entre o 

mundo subjetivo e o objetivo, Vygotski (2001) aponta a linguagem como fundamental tanto 

para a constituição do ser humano como para sua compreensão. 

Na busca de apreender os sentidos e os significados constituídos pelos adolescentes 

sobre os saberes escolares, a “palavra” com significado foi tomada como base essencial, pois, 

segundo o referencial proposto, é por seu intermédio que o pesquisador pode ter acesso à 

subjetividade do sujeito participante. Para Vygotski (2001), a linguagem é o instrumento de 

significação por excelência da consciência e da conduta social humana, uma vez que é por 

meio da palavra que o pensamento humano realiza-se. Nesse sentido, é possível pensar os 

processos de significação como constituintes de uma unidade formada por pensamento e 

palavra.  

 

3.3 Procedimento de coleta dos dados  
 

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo. Não há, nela, nenhum procedimento 

interventivo, pois simplesmente se pretende conhecer os sentidos e os significados que 

adolescentes constituem para o saber escolar. Para Vygotski (2001), conhecer as significações 

constituídas pelo indivíduo para o fenômeno revela sempre a cultura acumulada na história da 
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humanidade, a qual é construída em um movimento que envolve emoções, ações e 

pensamentos. Rey (2005, p. 9) evidencia que: 

 
[...] dessa forma rompe-se a expectativa racionalista de que o mundo pode 

ser conhecido de forma completa e progressiva pela razão humana. A 

racionalidade é, ao contrário, a forma que temos para produzir 

inteligibilidade em sistemas, os quais, por sua complexidade, escapam dos 

meios utilizados por nós para conhecê-los.  

 

Rey (2005) nomeou “epistemologia qualitativa” a proposta de aproximação entre 

pesquisa qualitativa e Psicologia. Esse tipo de pesquisa caracteriza-se pela produção do 

conhecimento em um estudo aprofundado do fenômeno, tentando compreender seu processo 

de formação e seu significado na realidade de uma maneira dinâmica, construindo-se e 

interpretando-se o conhecimento.  

 

3.3.1 Participantes 
 

Os participantes foram dois adolescentes: um de 12 anos e outro de 14, um do sexo 

masculino e outro do sexo feminino, sem defasagem de idade/série, matriculados nos anos 

finais do ensino fundamental em escolas públicas. Ambos estavam vinculados a um Centro da 

Criança e do Adolescente (CCA), que é uma organização não governamental (ONG) situada 

na zona Oeste da cidade de São Paulo e por meio da qual o contato com os jovens foi feito. 

Tendo concordado em participar do estudo, esse espaço foi considerado o mais adequado e 

tranquilo para os encontros. Foram feitas entrevistas
3
, nas quais se buscava, além de obter 

dados pessoais, conhecer a história de vida dos entrevistados, as vivências na escola e a 

relação mantida com essa instituição e com o conhecimento escolar.  

 

3.3.2 Instrumentos 

  

De acordo com os pressupostos de Vygotski (2001), o discurso permite ao pesquisador 

acessar os aspetos subjetivos do sujeito, sendo a palavra considerada a “realização do 

pensamento” e não apenas sua expressão. Para esta pesquisa, o instrumento de coleta de dados 

foi uma entrevista semiestruturada, cujo roteiro encontra-se no Apêndice B. Seu intuito é 

identificar os sentidos e os significados atribuídos pelos adolescente à escola e aos saberes 

                                                             
3
 As entrevistas têm o objetivo de esclarecer e alcançar os objetivos propostos, razão pela qual não há um 

número fixo de encontros: é na relação com os participantes que se estabelece a necessidade ou não de mais 

sessões. . 
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escolares. A entrevista semiestruturada permite verificar o ponto de vista do sujeito de 

pesquisa de uma forma ampla, explorando, ao máximo, o tema estudado. Entretanto, como 

salienta Duarte (2002), ao coletar os dados, o pesquisador deve estar focado nos objetivos da 

pesquisa. A entrevista foi elaborada de modo a possibilitar a fácil compreensão para os 

adolescentes. Para isso, as perguntas foram formuladas com vocabulário cotidiano, simples e 

direto, buscando assegurar que não houvesse a necessidade de explicá-las mais de uma vez, 

evitando o risco de a pesquisadora, ao assim proceder, impor, involuntariamente, sua própria 

opinião. 

No contato com o CCA, foi explicitado o objetivo da pesquisa e foram cumpridas as 

consignações da Comissão de Ética do Programa de Mestrado de Educação: Psicologia da 

Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em seguida, foi solicitado acesso 

aos adolescentes que se encontravam na faixa etária desejada, para que lhes fosse explicada a 

natureza da pesquisa e pedida sua anuência para dela participar. Após o primeiro contato, a 

equipe gestora concordou em acolher a coleta de dados junto a dois de seus adolescentes. Os 

critérios de seleção dos participantes foram explicados ao educador responsável pela sala com 

alunos dessa faixa etária, que escolheu aqueles tinham disponibilidade para os encontros em 

um horário que não coincidisse com as atividades oferecidas pela instituição, de modo a não 

perturbar seu bom funcionamento. Nos dois casos, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e a Carta de Informação à Instituição de Pesquisa foram utilizados, tal como 

consta dos Apêndices C e D. 

As entrevistas foram realizadas no CCA, em uma sala disponibilizada pela instituição. 

As datas das entrevistas foram marcadas de acordo com o planejamento da diretoria, para que 

não atrapalhassem ou interferissem nas atividades regulares nem prejudicassem os alunos. 

Para a participação dos adolescentes, além do próprio consentimento, foi pedido também o de 

seus responsáveis legais, que concordaram, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e a Carta de Informação á Instituição de Pesquisa. Após a assinatura desse 

termo, os adolescentes foram conduzidos individualmente para uma sala, na qual responderam 

à entrevista e tiveram a oportunidade de solucionar toda e qualquer dúvida de compreensão 

em relação às questões formuladas.  

A seguir, cada um dos dois sujeitos de pesquisa será descrito brevemente. Foram 

utilizados nomes fictícios a fim de manter em sigilo suas identidades.  

 O primeiro entrevistado foi Gustavo, de 12 anos de idade. O aluno vive com sua mãe e 

com a irmã de 23 anos no bairro de Pirituba (zona Oeste de São Paulo), em casa própria. A 

mãe de Gustavo trabalha como empregada doméstica; sua irmã é auxiliar de dentista no 
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período diurno e, à noite, faz curso superior. A família dispõe de um computador, o qual 

Gustavo utiliza com frequência para fins de estudo e de lazer.  

O menino estuda em uma escola pública, localizada na zona Oeste de São Paulo, que 

recebe alunos de diferentes estratos sociais, embora se possa afirmar que a maioria do corpo 

discente pertence, segundo informou a equipe gestora, a um nível socioeconômico médio/ 

baixo. A escola de Gustavo atende alunos do ciclo II do ensino fundamental (6º ao 9º ano), 

contando com cerca de 1000 alunos.  

Em termos de infraestrutura, a escola oferece uma quadra de esportes, de uso 

exclusivo para Educação Física. Conta também com laboratório de ciências, sala de leitura e 

biblioteca. Apesar de dispor de uma sala de informática com computadores, esta só é usada 

ocasionalmente, quando os professores programam nela alguma atividade. Nenhum curso de 

informática, seja para alunos ou professores, é oferecido. Há, na instituição, estrutura 

adequada ao atendimento de deficientes físicos, com rampas e elevadores. Nos intervalos das 

aulas, os alunos transitam em um amplo espaço, no qual é servida a merenda. Os alunos 

também podem optar por comprar seu lanche na cantina da escola. Cursos extracurriculares 

não são ofertados.  

 A segunda entrevistada foi Gabriela, de 14 anos, moradora de Taipas, um bairro de 

classe média baixa, localizado na zona Norte de São Paulo. Sua casa é própria e vivem nela os 

pais da jovem e seus dois irmãos (uma menina de 3 anos e um menino de um 1 ano e meio), 

que estão matriculados numa creche localizada no mesmo prédio da ONG que Gabriela 

frequenta. O pai de Gabriela trabalha nos Correios e a mãe em dois hospitais como técnica de 

enfermagem. A família tem computador, de modo que Gabriela o emprega com frequência, 

tanto para estudar como para fins de lazer (jogos virtuais, participar de redes sociais etc.).  

A escola de Gabriela está localizada em um bairro de classe média da zona Oeste de 

São Paulo. Trata-se de uma escola estadual, que atende alunos do ensino fundamental II (do 

6º ao 9º ano). Em média, são 450 alunos, os quais são atendidos por 30 professores. O espaço 

da escola é grande: há duas quadras de esporte, as quais são utilizadas exclusivamente para as 

aulas de Educação Física ou jogos marcados pela instituição, pois não é permitido aos alunos 

jogar ou nela ficar em seus horários livres. Existe uma sala de computadores, usada 

esporadicamente pelos professores. Não há aulas de informática nem para alunos nem para 

docentes. É oferecida merenda gratuita, havendo também a opção de consumir lanches 

vendidos pela cantina. Não existe oferta de cursos extracurriculares.  
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3.4 Procedimento de análise dos dados 
 

Em virtude da pouca idade e experiência dos jovens, os temas que apareceram nas 

entrevistas foram muito semelhantes. Suas vidas não permitem, efetivamente, longas 

reflexões ou narrativas aprofundadas. Mas a escola e a vida familiar são temas sobre os quais 

sabem falar. Por isso, o próprio roteiro de entrevista dava ênfase a tais aspectos. Muitas 

respostas foram bastante semelhantes, pois nem a idade nem a experiência dos entrevistados 

diferenciavam-se muito. As respostas de Gustavo e Gabriela não foram extensas nem 

detalhadas, especialmente as do primeiro, o mais novo dos dois. É possível supor também que 

tenham sentido certo constrangimento diante da pesquisadora, notadamente quando 

perguntados sobre a escola, o que teria resultado nas respostas lacônicas que foram dadas e 

que dificultaram o trabalho de análise justamente por abrirem muitas alternativas de 

interpretação. 

Para a análise dos dados obtidos, buscou-se identificar os sentidos e os significados 

constituídos pelos adolescentes sobre os saberes escolares e agrupá-los em núcleos de 

significação. Elaborado por Aguiar e Ozella (2006), esse procedimento permite apreender no 

discursos dos participantes os sentidos e os significados, aproximando-se da dimensão 

subjetiva dos sujeitos.  

A formação dos núcleos de significação tem várias etapas: após ler repetidas vezes o 

texto transcrito das entrevistas, o primeiro passo é listar os temas tratados, os quais constituem 

os pré-indicadores; a partir da releitura dos pré-indicadores, aglutinam-se os temas (por 

semelhança, complementaridade, contradição e contraposição), delimitando os conteúdos 

temáticos e formando, então, indicadores, fase considerada próxima do empírico; o passo 

seguinte consiste em articular os indicadores, reduzindo seu número ao formar núcleos de 

significação; nesse momento, é fundamental o papel interpretativo e construtivo do 

pesquisador.  

As semelhanças, contradições, complementaridades e contraposições percebidas no 

discurso do sujeito evidenciam os sentidos e os significados atribuídos ao fenômeno; cabe, 

ainda, nomear cada um dos núcleos de significação com base em conteúdos considerados 

relevantes – agora sim em um processo interpretativo, revelador de um sujeito histórico e 

singular. Ao serem formados, os núcleos de significação podem então ser analisados e 

articulados entre si, em uma análise intranúcleo, que permite desvendar as particularidades de 

cada sujeito. Em seguida, verificam-se os aspectos semelhantes ou recorrentes nos relatos de 

sujeitos distintos, o que é feito por meio de uma análise internúcleos.   
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O que se evidencia no discurso é, então, articulado ao contexto social no qual os 

participantes estão inseridos, a suas histórias de vida e à teoria que embasa a pesquisa, dando 

continuidade ao movimento interpretativo. Nele, não se deixam de lado a busca da 

aproximação das zonas de sentido, as expressões do que não foi dito (mas pode ser 

apreendido pelo pesquisador) nem os indicadores não verbais (registrados manualmente 

durante a coleta de dados), visto que ambos sugerem registros da atividade psíquica afetivo-

cognitiva de sujeitos históricos, sociais e, ao mesmo tempo, singulares.  
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4 ANÁLISE INTRANÚCLEOS 

 

4.1 Núcleo 1 – A vida de todo dia: “Aí, eu fui para uma casa comprada, que 

minha mãe comprou”  

 

Os indicadores construídos durante o relato de Gustavo permitiram a formação deste 

núcleo que, basicamente, trata da história de sua vida, desde o nascimento até o momento 

atual, elucidando sua rotina e sua dinâmica familiar. Foram discutidos aqui os indicadores 

trajetória de vida; informações sobre a família; eventos marcantes e interesses pessoais. 

Conhecer “quem é o Gustavo” é importante. Saber onde e com quem ele cresceu, assim como 

as atividades de sua família, são um passo inicial essencial para entender como ele constitui 

seu modo de pensar e suas significações.  

Como já ressaltado, segundo Vygotski (2001), todas as relações que a criança mantém 

com o mundo físico e social (à exceção de algumas raras situações descritas na literatura, 

como o caso das meninas-lobo) são mediadas por outras pessoas. É no ambiente familiar que 

se estabelecem as primeiras relações da criança com seu entorno, momento no qual o bebê 

começa a constituir seu psiquismo, apropriando-se dos modos de pensar, sentir e agir e 

significando-os. Passa, assim, a conhecer as condutas sociais e, simultaneamente, a 

externalizar o modo como delas apropriou-se. Os sentidos e os significados – os processos de 

significação, ocorrem decorrer toda a vida, encontrando-se, portanto, sempre em movimento.  

Gustavo, que atualmente tem doze anos, nasceu na Bahia, onde viveu seus primeiros 

anos de vida com sua mãe e a irmã mais velha. Não chegou a conhecer o pai, pois esse faleceu 

quando a mãe estava grávida. Quanto tinha quatro anos, a família mudou-se para São Paulo, 

sendo acolhida, inicialmente, na casa de uma tia, que morava com o marido e o filho. Gustavo 

relatou que a relação entre todos era boa, porém enfatizou que a tia possuía imóvel próprio: 

“Agora, minha tia não mora com a gente: ela mora com o filho dela e o marido dela. A casa 

dela era comprada.” 

Tão logo como puderam, Gustavo, sua mãe e sua irmã alugaram uma casa para os três 

viverem sozinhos. Após cinco anos, a mãe conseguiu comprar uma residência própria, local 

onde até hoje vivem. Gustavo relata manter uma boa relação com as duas mulheres, ainda que 

com a irmã não consiga conversar muito, em virtude do pouco tempo que ela permanece na 

em casa: “A gente achou uma casa melhor alugada depois e moramos na casa alugada. Aí, 
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eu fui pra uma casa comprada, que minha mãe comprou e a gente conseguiu morar 

sozinho. Aí, eu tô lá até agora: eu moro em Pirituba”.  

Ao ser requisitado para contar sua vida, Gustavo relata o trajeto de mudanças de sua 

família até conseguir independência para adquirir um imóvel próprio. A ênfase nesse tema 

permite inferir que essa foi uma questão importante na vida familiar: a aquisição da casa 

própria é, afinal, o sonho de todo brasileiro e, notadamente, um símbolo de independência e 

segurança financeira. Daí sua importância para Gustavo. O processo não é simples nem 

rápido: começou com a possibilidade de alugar uma primeira casa em São Paulo, situação que 

assinalava a independência da mãe em relação à tia. Tornar-se proprietário de uma própria 

casa, sobretudo para a classe trabalhadora, significa o início de uma vida estável, com pelo 

menos um teto sobre a cabeça e sem medo de ficar ao Deus-dará.  

De fato, as condições de vida dos trabalhadores são muito instáveis: a ameaça de 

desemprego é constante. Gustavo pertence a esse grupo e sua história pessoal não pode deixar 

de ser marcada pela de seu grupo social. Desse modo, as lutas vividas na busca de uma vida 

melhor e as vitórias conquistadas podem ser inferidas nas falas do menino. A mãe do 

adolescente ganha seu sustento como empregada doméstica, a irmã já atua como auxiliar de 

dentista, um trabalho com maior remuneração. Com 23 anos, ela cursa Ciências Contábeis em 

uma faculdade localizada na zona Oeste de São Paulo no período noturno, uma possibilidade 

com a qual a genitora nunca pôde contar. Não obstante a falta de escolarização, a mãe é 

descrita por Gustavo como alguém aguerrido, que com seu trabalho realizou muitas 

conquistas, possibilitando aos filhos a oportunidade de uma educação que ela mesma não 

teve. Esse é o motivo pelo qual a irmã de Gustavo já se posiciona em situação mais vantajosa 

do que a mãe no mercado de trabalho. O menino tem expectativa de conseguir o mesmo feito: 

ir além do que a geração anterior.  

Um elemento que atesta a diferença entre as gerações radica nas formas de acesso ao 

conhecimento. A sociedade contemporânea é marcada pelo surgimento de novas tecnologias e 

quem tem acesso a elas torna-se dela um integrante ativo, capaz de delas beneficiar-se, 

notadamente no que diz respeito ao acesso à informação. Gustavo conta, em casa, com um 

computador e com acesso à internet, utilizada diariamente, segundo conta, para diversos fins, 

entre eles os de lazer e os de auxílio em seus estudos. Nesse sentido, pode atualizar-se e 

aprender tirando proveito do constante movimento tecnológico atual: “Tem [internet]. Uso 

sempre!. [...] Pra mexer  no facebook, pra jogar, fazer trabalho, pesquisar, deixa eu ver o que 

mais... ver vídeo, escutar música, mandar mensagem, acho que só. [...] Sempre que tem 

trabalho, eu pesquiso na internet. No Google ou no Yahoo.” 
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4.2 Núcleo 2 – A vida escolar: “Sempre fui bom aluno e nunca peguei 

recuperação” 

 

Este núcleo foi formado com base nos indicadores que tratam da vida escolar de 

Gustavo: o começo da escolaridade; a apreensão do que a escola oferece; a transição para o 

ensino fundamental II; a relação com os colegas; a rotina escolar; as expectativas sobre a 

escola.  

Gustavo relata que, ao chegar a São Paulo, passou a frequentar uma creche. Nunca 

deixou de estudar e sempre teve bom desempenho, alcançando notas satisfatórias. Atualmente 

Gustavo está no 6º ano do ensino fundamental II, frequentando uma escola pública, localizada 

na zona oeste de São Paulo, em um bairro de classe média e média alta.A mãe preocupa-se em 

saber se o adolescente está efetivamente recebendo uma educação de boa qualidade, por isso 

comparece a todas as reuniões da escola e da ONG frequentada pelo filho no período da tarde. 

Mostra-se, portanto, uma pessoa que valoriza a escolarização e o bom desempenho dos filhos. 

Esse zelo constante da progenitora em acompanhar a trajetória de Gustavo representa, 

efetivamente, um incentivo para que ele se dedique aos estudos, como se depreende de seu 

discurso:  

 
Quando cheguei da Bahia, não lembro se tinha dois ou quatro anos, entrei 

na creche e já fiz tudo já. Na escola eu estudo, né? Não, ah... Eu faço de 

tudo, né? Até a terceira aula, eu estudo e, depois, tem o recreio. Aí, depois, 

tem Educação Física, que a gente joga.  

 

Na [escola] que a minha mãe queria [que eu estudasse], não tinha mais vaga. 

Aí, a minha mãe achou muito ruim, porque sabia que na que ficava perto 

tinha muita aula vaga. Então, ela procurou outra e me colocou na Reverendo 

Matias.  

 

Outra modalidade de incentivo que pode favorecer os estudos é empregada pela 

professora de Língua Portuguesa para assegurar o cumprimento das lições solicitadas. A cada 

tarefa realizada, o aluno recebe um carimbo. Ao final do semestre, são somados os carimbos e 

aqueles que têm uma boa quantidade recebem um acréscimo na nota. Embora esse aspecto 

não tenha sido bem explicado por Gustavo, o que chama a atenção é a tentativa dos docentes 

de motivar os alunos e se envolverem com o estudo, por mei dos carimbos, incentivando-os a 

perseguir uma boa nota. Talvez essa seja uma boa estratégia para os anos iniciais do ensino 

fundamental, mas não o é para os que cursam seus anos finais. De fato, o envolvimento nos 

estudos não deveria pautar-se pela nota, mas vincular-se à satisfação de aprender coisas 
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novas, de sentir que se conseguiu alcançar as metas esperadas, do esforço intelectual realizado 

ter sido bem-sucedido. Além disso, as notas podem ser utilizadas, a depender do docente, 

também como como instrumento de poder, atuando no sentido de expor as dificuldades dos 

alunos a seus pais. Gustavo descreve como se dá esse procedimento em sala de aula:  

 
A minha professora de Português passa uma tarefa e, se a gente entregar, a 

gente ganha um carimbo de quem fez a tarefa, tipo... Quem for a primeira, a 

pessoa que, aí, no final do semestre, tiver mais carimbo, ganha 10. Aí, 

quem não fez a tarefa ganha um carimbo de “Não fez tarefa” e, aí, a minha 

mãe tem que assinar e botar a data. 

 

A transição para a nova escola teve seus percalços: saindo da escola antiga, Gustavo 

relata ter tido dificuldades para adaptar-se não só à nova instituição como ao segundo ciclo do 

ensino fundamental. Essa situação é bastante relatada na literatura. Davis et al. (2011) 

ressaltam algumas razões para que isso aconteça: esse ciclo de ensino requer maturidade para 

lidar com várias disciplinas concomitantemente e enfrentar uma dinâmica de ensino diferente, 

que implica viver uma nova rotina, à qual se pode acrescentar, no caso de Gustavo, o fato de 

frequentar outro espaço físico. Além disso, é preciso apropriar-se de novos códigos de 

conduta, compreender os vários estilos docentes, as relações de poder, sem mencionar as 

demandas de um novo círculo social, no qual se precisa ser aceito e fazer amigos. 

A transição dos anos iniciais para os finais do ensino fundamental marca também o 

ingresso na adolescência. Todas as mudanças, regras e cobranças mencionadas podem ser 

positivas para o jovem que já consegue com elas lidar. Mas é preciso lembrar que nem todos 

se encontram nessa situação e essa etapa pode ser extremamente negativa para aqueles que 

ainda não se apropriaram dos recursos necessários para fazer frente a tantas demandas 

(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999). A adolescência é um período pleno de 

transformações, no qual, segundo a perspectiva sócio-histórica, os jovens vivenciam rituais de 

passagem de acordo com as características próprias de seu contexto – nesse caso, a atual 

sociedade paulista. As cobranças sociais acentuam-se, novas responsabilidades são atribuídas 

aos adolescentes, desconsiderando se estão preparados para assumi-las (DAVIS et al., 2011).  

Felizmente, no caso de Gustavo, os problemas em integrar-se à nova escola não 

implicaram dificuldades de acompanhar os avanços dos conteúdos discutidos nas diferentes 

disciplinas nem a nova grade curricular. Ele afirma ser um bom aluno, que obtém boas notas, 

as quais refletem o rendimento esperado. Preocupa-se em estudar em casa, nas datas próximas 

às provas, mas raramente dedica um tempo para rever as matérias. Gosta de ler, em especial 

livros que permitem o trabalho imaginativo e a aprendizagem. Em suas palavras: 
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Gosto de ler... Ah... Histórias, contos ou coisas que tipo assim... ensinam 

a fazer as coisas. Vamos dizer... ah! Gosto do que tem, tipo... Como vou 

dizer? Os que têm tipo... mitos, histórias de terror, coisas que ensinam as 

pessoas a fazer brincadeiras, como vou dizer...? 
 

Mesmo mostrando-se interessado em ter um bom desempenho em sua nova escola, 

quando solicitado a descrevê-la e falar do que nela faz, o adolescente demonstra certa 

nostalgia da antiga. Em especial, queixa-se dos muitos professores e lamenta a perda dos 

amigos da escola antiga, indicando a dificuldade de conquistar outros e, em especial, como 

pode ser doloroso lidar com a ruptura de vínculos afetivos: 

 
No fundamental II, tem vários professores, muito mais gente, pessoas de 

mais idade, maiores do que eu... Eu gosto [da escola nova], só que é ruim 

que... Na escola de antes, eu tinha vários amigos, da 1ª até à 4ª série. E, 

aí, todos eles foram pra outra escola e, porque não tinha mais vaga nela, eu 

fui pro Reverendo Matias.  

 

Silva e Souza (2008) ressaltam que uma das funções primordiais da escola é a social, 

pois ela é também um espaço de convivência (com pessoas da mesma idade ou com adultos) e 

lazer. Esse convívio deve cumprir o papel de auxiliar os alunos a viver momentos de 

transição, fazendo-os sentir-se compreendidos. No relato de Gustavo, evidenciou-se certo 

ressentimento por seu grupo de amigos ter seguido para uma escola na qual ele não pôde 

acompanhá-los: “Mudou muito da outra escola pra agora, até demais. Ah... porque deixa 

ver... Ah, não sei. Mudou bastante coisa. Na 4ª série, minha turma era muito... Sei lá... Não 

sei dizer. É pior agora.” 

Como enfatiza Vygotski (2001), é ao significar a atividade vivenciada que o homem 

dela apropria-se. Os sentidos que se constroem, no entanto, não ficam estagnados: ao 

contrário, eles se alteram e desenvolvem-se gradual e constantemente, de acordo com cada 

vivência e, assim, a atividade é ressignificada (VYGOTSKI, 2001). Ao entrar nessa escola, o 

sentido atribuído por Gustavo à nova forma de atividade exercida por ele é, inicialmente, 

negativo, essencialmente no que diz respeito a seu grupo de colegas. Gradualmente, no 

entanto, a vivência de Gustavo, ao entrar na adolescência, permite-lhe alcançar um 

desenvolvimento maior, abrindo-lhe possibilidades de obter recursos até o momento não 

disponíveis. Lentamente para ele – e surpreendentemente para quem o lê – indica que está 

paulatinamente reconhecendo-se como um adolescente que cursa o ensino fundamental II. 

Essa situação indica como a noção de tempo dos jovens é diversa daquela do mundo adulto: 
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“A gente quer estudar, mas passa uma semana e você tá bagunçando [...]. Demorei uns 

quatro dias pra fazer amigos...”.  

A equipe gestora da escola parece incentivar a união entre os alunos no que se refere a 

grupos de estudo e atividades curriculares, como pode ser percebido no relato do adolescente: 

“Aí, o professor deixa estudar e a gente se reúne e estuda”. Isso pode ser importante, pois 

assim os professores auxiliam na criação de situações que promovam laços entre os alunos, 

sendo mediadores dessa relação. Contudo, percebe-se que falta espaço para que os alunos 

participem ativamente das propostas e da utilização do espaço físico de que a escola dispõe, 

sendo essa uma questão que contribui para a significação negativa atribuída por Gustavo à 

atual escola: “Porque não tem nada pra se divertir! Não tem nada de interessante na minha 

escola”.  

A escola Reverendo Matias tem boa estrutura, com recursos necessários para o 

atendimento dos alunos, como quadra de esportes, sala de informática, biblioteca, laboratório 

de ciências e estrutura de acesso para deficientes físicos. No entanto, de acordo com a fala de 

Gustavo e com alguns dados obtidos durante a pesquisa, a escola não oferece atividades que 

incentivem o prazer do aluno em frequentá-la. Nota-se que, mesmo tendo quadra de esportes, 

a escola não promove (como poderia) campeonatos ou horários em que os alunos possam 

utilizá-las por simples lazer. A sala de informática é utilizada ocasionalmente e não há a 

iniciativa ou possivelmente estrutura para que seja oferecido o curso de informática. Cursos 

ou atividades extracurriculares não estão disponíveis: “No intervalo, não pode ir na quadra 

(de esportes): só na hora da Educação Física. Aí, não tem nada lá pra fazer.”  

Percebe-se que Gustavo não identifica a escola atual como um espaço que o incentiva 

ou que acolhe suas expectativas. De fato, a escola mostra-se menos interessante quando não é 

reconhecida como um espaço do aluno. Como se exige frequência diária, então é importante 

que, além de ensinar os conteúdos que compõem a grade curricular, a escola seja um local 

prazeroso, que incentive a ida dos alunos e a vontade de participar em sua atividades. O fato 

de a escola não ter atividades extracurriculares indica que, possivelmente, nela não se abrem 

oportunidades para que os alunos manifestem seus desejos, tornando mais difícil a 

apropriação e a identificação do espaço físico e social como um espaço em que se pode 

aprender e desenvolver-se. Nesse caso, torna-se difícil para o aluno perceber que a escola é 

uma instituição que acolhe as necessidades da adolescência e na qual ele pode expressar suas 

ideias, desejos e expectativas, ou seja,,exercer um papel ativo. 

Na perspectiva de Vygotski, todo indivíduo pode desenvolver-se se lhe forem dadas 

condições para tal. Isso implica, sobretudo na escola, oferecer muitas possibilidades de 
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interação social e cuidar para que sua qualidade seja a melhor possível. Se a escola for 

interessante e desafiadora, bem como um espaço acolhedor de socialização, é provável que 

seus alunos aprendam. Ora, na medida em que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento 

e vice-versa, professores e alunos passam a manter interações mais ricas, todos saem 

ganhando. Assim, ao interagir ativamente com o meio físico e com outros indivíduos, os 

processos de apropriação da cultura, de constituição de sentidos e significados e o de 

negociação destes últimos com adultos e colegas podem ser realizados (DAVIS; OLIVEIRA, 

1994).  

É importante que a equipe gestora da escola incentive os alunos a se engajarem em 

atividades de diferentes naturezas que possam promover seu desenvolvimento motor (correr, 

jogar, dançar, tocar violão, usar adequadamente o teclado do computador etc.), cognitivo 

(pensar abstratamente, solucionar problemas, construir novas funções psicológicas superiores 

etc.), social (participar de grupos de teatro, jornais, grêmio estudantil etc.) e afetivo (encontrar 

os amigos, declamar uma poesia, namorar, ler etc.), pois tudo isso implica a conquista de 

novos modos de agir, pensar e sentir. No discurso de Gustavo, a cantina assume, assim, uma 

significação especial, local em que se pode encontrar as meninas: “Humm, da 1ª até a 4ª série 

não tinha cantina... E, da 5ª pra cima tem cantina. Tem bastante coisa pra comprar e tem 

também muita menina. Tem lanche de graça, mas eu não gosto: acho ruim. Compro todo dia 

quase. É, acho que sim.” 

Interessante a necessidade de diferenciar-se que os adolescentes apresentam. No caso 

de Gustavo, chama a atenção o fato de ele não gostar da merenda: talvez comê-la saliente sua 

pertença à classe trabalhadora, em uma etapa da vida em que a tendência é exibir-se para 

chamar a atenção do sexo oposto. Pode ser que o adolescente queira comprar seu lanche para 

demonstrar que ele o pode comprar, mas pode ser também que fazer isso promova uma 

sensação de autonomia. Essa é uma hipótese a ser mais bem investigada em futuros trabalhos.  

Ao contar suas expectativas em relação ao ensino médio, Gustavo diz saber que irá 

mais uma vez enfrentar mudança de professores e novas disciplinas e horários, notadamente 

porque pretende trabalhar. De fato, ele parece ver no trabalho uma possibilidade de ganhar 

mais independência e, ainda, de auxiliar a família na contas da casa. Pretende, assim, seguir o 

modelo da irmã, que trabalha e estuda, chegando mesmo a ter estabelecido com a mãe um 

acordo sobre isso: “Ah não sei... No ensino médio, as matérias vão mudar, os professores e os 

horários também. Eu prefiro estudar de noite. Prefiro ficar o dia inteiro em casa e de noite ir 

pra escola. Vou trabalhar, né? Lógico! Trabalho de dia e estudo de noite.” 
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Bock, Teixeira e Furtado (1999) afirmam que a idade com que cada indivíduo ingressa 

no mercado de trabalho está muito relacionada às exigências econômicas enfrentadas. Além 

disso, é muito difícil precisar quando se dá a entrada no universo adulto, pois, tal como no 

caso da infância para a adolescência, os critérios de passagem que aqui se aplicam são 

igualmente confusos e, por vezes, contraditórios. Daí o fato de que, na sociedade atual – 

industrial e capitalista –, o ingresso no mercado de trabalho constitua um dos principais 

marcos da entrada na vida adulta: o adolescente assume, efetivamente, maiores 

responsabilidades. Assim, aqueles que têm que trabalhar encontram-se sujeitos a atribuições e 

pressões que os pertencentes às classes mais economicamente favorecidas não enfrentam, pois 

terminam seus estudos antes de tornarem-se economicamente produtivos.  

Adolescentes que só estudam têm, portanto, uma adolescência prolongada. Já aqueles que 

iniciam no mercado de trabalho precisam portar-se como adultos e corresponder às 

expectativas do empregador. Essa situação pode ser vivida de maneira conflituosa por aqueles 

que não se sentem preparados para entrar na vida adulta e precisam fazê-lo ou como algo que 

lhes agrega valor positivo (BOCK, TEIXEIRA, FURTADO, 1999). Gustavo, como já visto 

no núcleo anterior, entende que é pelo trabalho que se alcança estabilidade e segurança 

financeira. Resta saber como lidará com as pressões às quais voluntariamente pretende 

submeter-se. Mas essa é outra história, que fica para um próximo estudo.  

 

4.3 Núcleo 3 – A escola e os saberes escolares: “Eles servem pra quando eu 

crescer arrumar um emprego bom, ir pra faculdade e conseguir 

aprender as coisas” 

 

Este núcleo foi elaborado com base nos indicadores identificados nas falas de Gustavo 

referentes à significação que ele constitui sobre a função dos saberes escolares. Como 

afirmam Aguiar e Ozella (2013), toda significação é construída na e pelas múltiplas 

determinações que a compõem, uma vez que nenhuma relação que constitui o pensamento do 

homem é direta: ela é sempre mediada pelo conjunto das relações entabuladas.  

Os saberes escolares são ensinados em especial na escola, de modo que não há como 

separá-los da relação mantida pelo jovem com essa instituição. Entende-se, assim, que os 

sentidos e significados acerca dos saberes escolares foram constituídos, para Gustavo, com 

base nas muitas relações que também mediaram a significação dada à escola. Por exemplo, 

identificar a importância de aprender Matemática envolve analisar, entre outras coisas, a 
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relação do aluno com os professores que lecionam essa matéria. Buscando apreender algumas 

dessas relações, este núcleo está composto pelos seguintes indicadores: a função da escola; as 

disciplinas escolares; o aluno, o professor e a disciplina; a importância de estudar; o papel da 

ONG. 

Neste trabalho, como já ressaltado, compartilham-se as premissas da abordagem sócio-

histórica sobre a importância da escola. Vygotski defende que a educação já se inicia no 

nascimento da criança, pois é no ambiente familiar que se dão as primeiras interações, por 

meio das quais a criança apropria-se da linguagem e de suas significações, constituindo os 

primeiros modos de sentir, pensar e agir. Mas é na escola que a criança pode ampliá-los: ao 

ser envolvida no processo de ensino-aprendizagem. ela se apropria de novos conhecimentos 

(os saberes escolares), novas formas de pensar, novas condutas, novas maneiras de expressar-

se e, sobretudo, novos valores. Ao frequentar a escola, a criança apropria-se da herança das 

gerações anteriores e pode, com base nela, seguir em frente. Dessa forma, os seres humanos 

diferenciam-se dos animais, que não têm acesso ao conhecimento socialmente construído, 

justamente por não disporem de instrumentos de representação físicos ou sígnicos (REGO, 

1995). A escola, segundo Vygotski, é um aparato social essencial, pois é sua incumbência 

levar seus alunos a apreenderem e conformarem, em si mesmos, a cultura humana e assim 

acederem a um patamar mais elevado.  

No entanto, percebe-se, no discurso de Gustavo, que há outras maneiras de 

compreender a função da escola. Durante a entrevista, notou-se o predomínio de uma visão 

instrumental, na qual a escola é basicamente uma ferramenta de ascensão social e financeira  

não é vista como meio de transformação nos modos de ser, pensar e agir. Ao ser questionado 

sobre como entende a função da escola, Gustavo, inicialmente, hesitou em responder. Mas, 

depois de uma breve pausa, demonstrou que via a frequência à escola como algo que só lhe 

proporcionará frutos em longo prazo: “A escola serve pra quando eu crescer. Português pra 

fazer os textos, a Matemática pra fazer as contas. Acho que vou usar, quando eu crescer.” 

Nesse momento, fica claro que Gustavo percebe a escola como um instrumento que 

lhe possibilitará o alcance de novas e melhores possibilidades no futuro, mas que não 

reconhece o espaço e o aprendizado escolar como um meio de conhecimento sobre si, sobre 

os outros e sobre sua realidade material e social. De fato, a escola é também um meio que 

garante um futuro melhor. Em pesquisa realizada por Néri (2009), destacou-se que a chance 

de conquistar uma vaga no mercado de trabalho é 422% maior para pessoas que chegam ao 

nível superior de ensino do que para quem é analfabeto. Na mesma pesquisa, evidenciou-se 

que, dentre os principais motivos da evasão escolar entre adolescentes de 15 a 17 anos, a 
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necessidade de renda imediata não é o principal, mas a ausência de compreensão do que a 

escola poderá trazer de retorno financeiro no futuro. No entanto, mesmo quando se sabe que a 

escola é importante para o porvir, sua função no desenvolvimento pessoal e social no 

momento mesmo em que nela se está é pouco explicada (ou pouco compreendida), situação 

que faz dela, muitas vezes, uma instituição pouco atraente. Gustavo assim se manifestou, 

quando inquirido sobre o que a escola lhe proporcionava em termos de benefícios atuais: 

“Acho que a gente aprende quando lê livros, porque eu aprendo a falar melhor e escrever 

melhor.”  

Centrando o olhar no uso do verbo “achar” e na demora da resposta, percebe-se que a 

função da escola quando se é criança ou jovem não é discutida na família ou na escola. No 

entanto, o menino reconhece que a escola é a instituição que proporciona conhecimentos 

sobre a cultura em que vive e lhe permite “aprender a falar e a ler melhor”, indicando ter 

refletido pelo menos superficialmente sobre o assunto. Indagado novamente e de forma mais 

específica se os conteúdos curriculares apropriados eram-lhes úteis, ele disse: “Ah, eu uso [o 

conteúdo curricular] agora pra quê? Eu uso pra tirar nota boa e... Ah, não sei, mas uso, sim. 

Um exemplo é pra usar o computador: eu sei escrever nele, mandar mensagens pros 

amigos escrevendo certo...”.  

Na fala destacada acima, nota-se que o adolescente refletiu a respeito do significado de 

aprender na escola: o de levá-lo a integrar-se socialmente, de poder comunicar-se com 

amigos, de valorizar a escrita da variante de prestígio. No entanto, ao dar continuidade a sua 

opinião sobre a função atual da escola, Gustavo retoma a noção de que ela é uma ferramenta 

para alcançar um futuro melhor e, essencialmente, para poder inserir-se adequadamente no 

mercado de trabalho. Aprender serve, basicamente, para assegurar uma vida financeira 

estável: “Serve pra gente aprender e, quando estiver na faculdade, ter uma função na vida, 

ter uma vida boa. E é isso”. 

O adolescente revela que deseja ser engenheiro civil, profissão a ser alcançada por 

meio da frequência à escola. A escola também é reconhecida como uma agência capaz de 

abrir oportunidade de futuras recompensas, como maior renda e ocupação de cargos 

considerados socialmente superiores: “Quero ser engenheiro civil. A escola é muito 

importante (para alcançar essa meta), porque a gente pode saber das coisas. Senão, a gente 

fica burro.”  

Essa identificação da escola como a instituição que detém um conhecimento que 

combate a ignorância e, ao mesmo tempo, assegura a entrada bem-sucedida no mercado de 

trabalho não é infundada. A escola foi, de fato, formatada, no século IX, para cumprir a 
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função de informar e de formar trabalhadores (especializados ou não) para a indústria 

nascente. No Brasil, a educação é entendida de modo mais amplo, de modo que o 

cumprimento da escolaridade básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) 

tem a função de formar o cidadão, preparar o jovem para inserir-se no mercado de trabalho e 

ingressar no ensino superior. Mas, além dessas metas, a escola básica tem outras, implícitas, 

porque fazem parte daquelas que são sua função social: promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento do jovem, particularmente no aspecto social, afetivo, cognitivo, motor e, em 

especial, no domínio da linguagem para a regulação da própria conduta com base em valores 

valiosos em sua sociedade e cultura. Efetivamente, a escola básica tem essa missão: a de, na e 

pela interação entre mestres e estudantes, promover a apropriação do saber escolar, de 

estratégias do bom pensar e de meios para construir um projeto pessoal no bojo de um projeto 

social mais amplo. Tal como aqui se entende, essas são as conquistas que deverão assegurar a 

desejada inserção no mercado de trabalho ou nos estudos superiores. Preparar para o mercado 

de trabalho não implica necessariamente profissionalizar.  

O interessante é que a ideia de uma escola cujo valor é apenas instrumental para 

alcançar um bom emprego é muito difundida, além de ser a principal razão alegada pela 

família para salientar a importância do estudo. Se Gustavo entende que alcançar sucesso na 

vida é conquistar um emprego de status e boa remuneração, é porque sua mãe sublinha esse 

fato constantemente, informando que, para tanto, é preciso estudar. Assim, quando 

questionado sobre as justificativas maternas para frequentar a escola, Gustavo relata que a 

mãe aponta a necessidade de viver uma vida melhor do que a dela: “Ela [a mãe] diz: ‘Sai do 

computador e vai estudar.’ Ah, ela fala que é pra não ter a vida que ela tem, porque ela 

não estudou; porque ela morava na Bahia e, depois, com a minha tia e não estudou... Que é 

pra eu ganhar bastante, ter a minha casa e meu carro”. 

Pela vontade de sua mãe, Gustavo deveria ir além do que ela conseguiu e, para tanto, 

aposta no papel da escolarização. Os saberes escolares cumpririam, portanto, a função de 

proporcionar- lhe elevação social. Mesmo os professores de Gustavo, como se pode ver na 

fala destacada abaixo, consideram que a importância daquilo que ensinam é garantir uma vida 

estável e confortável. Ficar à margem dela seria equivalente a ficar ao Deus-dará: “As 

professoras dizem que a escola não é pra brincar, que é pra você estudar. Que tá muito 

difícil lá fora pra arrumar emprego... Quem não estuda, fica lá fora, na rua, sem roupa, sem 

banho, sem comida e sem nada, pedindo trocado.” 

Uma frase em especial chama a atenção: “que a escola não é pra brincar, que é pra 

você estudar”. Nesse momento, Gustavo evidencia que brincar e aprender não são nem 
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podem ser atividades relacionadas. Estudar é algo que requer concentração, esforço, 

dedicação focada. Talvez por isso a escola seja tão pouco interessante: ela parece ter 

expulsado, segundo o menino, o lúdico de seu espaço. Há inclusive penalidades para quem 

não se sai bem nela: chamam-se os pais para mostrar que o filho está aquém das expectativas 

(uma situação no mínimo constrangedora). Mas, justiça seja feita, também incentivo e novas 

possibilidades são abertas pela escola para que a aprendizagem ocorra: 

 
Se tiver uma nota muito baixa, muito baixa mesmo, conversa com o pai, mas 

não com a gente não. Se tem nota só ruim, eles dão um trabalho pra tentar 

aumentar a nota. Se a nota é boa, dá parabéns, diz que você aprendeu e sei lá 

o quê. E, quando eu pergunto pergunta boba, aí, as professoras, elas ficam 

bravas. Uma pergunta boba é tipo: eu já sei e estou perguntando. Eu gosto 

daqui, é legal [a ONG], porque ajuda, porque deixa a gente fazer a lição de 

casa e tem atividades. Então, é legal! É mais legal que a escola... 

 

Quando indagado sobre as aulas de que mais gosta de frequentar na escola, Gustavo 

alega, tal como faria qualquer menino de sua idade, que são aquelas que implicam 

movimento: “Educação Física é a mais legal! Não... É a segunda matéria mais legal. Você 

diz no modo de diversão, ou no modo de aprender?” Gustavo retoma a dicotomia entre 

diversão e aprendizagem porque, aparentemente, uma é incompatível com a outro. Prazer em 

aprender e aprender prazerosamente não parecem ter significado para o menino. A escola não 

é um lugar divertido e a aula na qual se aprende não tem diversão: “O professor [de Educação 

Física] não dá muita matéria pra aprender: é mais esporte mesmo. Então, é mais diversão 

mesmo.” 

Como toda regra, essa também tem sua exceção. No decorrer da entrevista, Gustavo 

contradiz essa premissa e aponta que as aulas pelas quais mais se interessa são aquelas cujo 

conteúdo ele pode aprender por intermédio de dinâmicas mais interessantes, ou as que 

envolvem, por exemplo, brincadeiras: “Historia é legal. Ela ensina com brincadeiras, fazendo 

trabalho... Tem que fazer um tabuleiro sobre os indígenas... Se a caçada for boa, você avança casas; 

se for ruim, você volta. Tipo o War da vida. Aprende bastante, assim.”De fato, é compreensível 

que ele se interesse mais pelas matérias que não exigem maior energia e esforço. Como 

defende Vygotski (2000), o professor deve estar atento à realidade do aluno e trabalhar em 

consonância com ela. Ao planejar uma aula, a faixa etária dos alunos deve ser levada em 

conta, de modo que os exemplos dados sejam compatíveis e próximos à realidade vivida, 

como fez a professora de História ao relacionar a matéria a um jogo adequado aos interesses 

do grupo-classe (PINO, 2000). Quanto mais o professor aproxima-se das formas de sentir, 

pensar e agir dos alunos, maior é a probabilidade de eles realizarem aprendizagens bem-
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sucedidas. No entanto, Gustavo alega que sua matéria predileta é Ciências e justifica da 

seguinte forma: “Ciências é a [disciplina] mais interessante. Tem coisas legais, sobre 

bactérias, essas coisas. A professora é legal: é o primeiro ano dela nessa escola.” Essa é 

uma pista a ser futuramente explorada: os professores, quando começam a trabalhar em uma 

nova escola, fazem um esforço para serem aceitos pelos alunos, dando aulas mais 

interessantes? Outro aspecto que merece atenção na fala de Gustavo é o quanto a variedade 

das tarefas pode promover o interesse e a aprendizagem dos alunos. Uma boa aula, nesse 

sentido, não pode ser excessivamente sistemática: 

 
Não gosto desse jeito [de ensinar Língua Portuguesa], sinceramente não. 

Todo dia tem tarefa, todo dia! E todo dia é chato. Tem que chegar em 

casa e ficar fazendo tarefa: é chato! Todo dia, todo dia e todo dia e todo dia e 

todo dia... Aí, tem que chegar em casa e fazer a tarefa todo dia! A 

[professora] de Ciências não dá tarefa, mas ela é a professora que ensina 

melhor. 

 

Vygotski defende que a relação professor-aluno é uma via de mão dupla: ambos 

podem nela desenvolver-se, uns aprendendo com os outros, cada vez mais. Para que isso 

ocorra, o professor não deve “fossilizar” suas ações, ou seja, atuar de forma automática 

(PINO, 2000). Ao perceber que suas ações cristalizaram-se e deixaram de atingir seus alunos 

positivamente, é preciso mudar a dinâmica das aulas. Esse parece ser o caso da professora de 

Língua Portuguesa: “Só a de Português que é chata, é a mais. Mas a de Geografia também 

é. Porque elas são velhas! Elas gritam muito e ficam estressadas rápido.” Percebe-se, 

também, o quanto a velhice é associada a estados de ânimo incompatíveis com a docência, 

como impaciência e irritação, quando podem estar presentes também na juventude e na 

maturidade. 

Chama também a atenção o fato de a equipe gestora, em particular o coordenador 

pedagógico, não estar atento às significações feitas pelos alunos a respeito de seus 

professores. Gustavo relata haver um acúmulo de aulas justamente de docentes que não lhe 

parecem simpáticos nem a seus colegas: “Sexta-feira é o pior dia, porque têm duas seguidas 

de Português, duas de Geografia e duas de Matemática. A gente teve azar...” Essa forma de 

os alunos verem os docentes deveria ser considerada na distribuição de aulas durante a 

semana, sob o peso de acabar por exauri-los indevidamente. Além disso, essa informação 

poderia ser empregada a favor dos professores, ajudando-os a aprimorar e/ou a modificar seus 

métodos e procedimentos de ensino. Uma lição a ser ainda aprendida pelas escolas é 
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considerar o ponto de vista dos alunos, um aspecto central para que as metas do ensino sejam 

alcançadas.  

Como já ressaltado, toda relação entre a criança e o mundo é mediada. Vygotski 

(1995) defende que o papel do professor, na escola, é mediar a apropriação dos 

conhecimentos científicos por parte das crianças. Sabe-se bem que eles só são apreendidos na 

medida em que funções psicológicas superiores são desenvolvidas na e pela interação social, 

no diálogo entre professor e aluno. Quando o professor dialoga com seus alunos, ele lhes 

possibilita alcançar conhecimentos de maior complexidade (REGO, 1995). Davis e Oliveira 

também salientam a importância do diálogo no desenvolvimento das funções psicológicas e 

no aprendizado de crianças e jovens: 

 
O funcionamento intelectual mais complexo desenvolve-se graças a 

regulações realizadas por outras pessoas que, gradualmente, são substituídas 

por auto-regulações. Em especial, a fala é apresentada, repetida e refinada, 

acabando por ser internalizada, permitindo à criança processar informações 

de uma forma mais elaborada. (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 54).  

 

Não por acaso, o diálogo entre professor e aluno surge, na fala de Gustavo, justamente 

quando ele menciona as disciplinas que mais aprecia, justamente por propiciarem mais 

oportunidade de interação social: “Tipo, a professora pega, dá o livro (a de Ciências, que eu mais 

gosto é dela). Todo mundo tá lendo e ela pede pra alguém ler. Aí, ela explica o parágrafo e, se a gente 

não entende, ela para e explica de novo, toda aula”. Quando questionado se outros docentes lhe 

abriam possibilidades de esclarecer suas dúvidas, o menino responde: “Eu pergunto bastante 

coisa e eles respondem. A gente já está no 4º bimestre, já tem a maior intimidade.”  

Os conceitos aprendidos na infância tornam-se paulatinamente mais complexos na 

adolescência, estimulando formas de raciocínio mais complexas. Na escola, os alunos 

deveriam poder apropriar-se de fatos, conceitos e teorias que tratem do funcionamento da 

sociedade, desenvolver procedimentos para pensar de maneira produtiva, tomando decisões à 

luz de informações pautadas por evidências e com base em valores sociais compartilhados. 

Essa é a melhor forma de propiciar ao adolescente uma progressiva autonomia, tornando-o 

uma pessoa ativa em sua sociedade (DAVIS; OLIVEIRA, 1994). Para que essa meta seja 

alcançada, o diálogo é um aspecto indispensável.  

É também ao dialogar que o professor pode localizar e compreender as dificuldades do 

aluno em apropriar-se de determinados conceitos, procedimentos ou atitudes. Na proposta 

vygotskiana, são estipulados dois níveis de desenvolvimento: o real e o próximo. No nível de 

desenvolvimento real, a criança já domina algumas aprendizagens, razão pela qual ela 
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dispensa a ajuda de seu professor. No nível de desenvolvimento próximo, o auxílio e a 

colaboração do Outro é vital para que a aprendizagem ocorra: a zona de desenvolvimento 

próximo estipula o que deve ser apropriado mediante que tipo de ajuda. Vygotski (1994) 

afirma que a aprendizagem e o desenvolvimento mantêm relações recíprocas: ao aprender, 

novas funções psicológicas são construídas, permitindo novas aprendizagens. Aprendizagem 

enseja desenvolvimento e este último enseja novas aprendizagens.  

Finalmente, para terminar, resta mencionar como Gustavo significa a avaliação que a 

escola faz de sua aprendizagem. Para ele, resultados ruins não servem para outra finalidade 

senão melhorar as notas obtidas e, dessa maneira, fica-se com a impressão de que não se 

realiza, em sua escola, nenhuma análise a respeito da natureza dos erros cometidos ou da 

adequação das respostas dadas. Tudo se passa como se erros não fossem passíveis de 

superação e acertos, motivos para debate. Consequentemente, ignoram-se situações ricas para 

interações produtivas em torno do conhecimento escolar. 

 

 

4.4 Núcleo 4 - Trajetória de vida de Gabriela: “Eu sou tudo naquela casa, 

eu faço tudo! limpo, passo e cozinho!” 

 

Este núcleo foi construído com base nos indicadores relacionados à vida familiar de 

Gabriela. Foram discutidos aqui os indicadores rotina e dinâmica familiar; vida escolar dos 

pais; interesses pessoais da jovem. A construção deste núcleo possibilitou conhecer um pouco 

das relações e dinâmicas familiares constitutivas da personalidade de Gabriela e das 

significações que ela elaborou, até o momento, acerca do saber escolar. Vale lembrar que a 

adolescente tem 14 anos, estuda e participa das atividades da ONG em que foi localizada e 

vive em um bairro de classe média baixa, localizado na zona Norte da cidade de São Paulo. 

Gabriela mora com os pais e seus dois irmãos caçulas, seguindo uma rotina muito 

movimentada. Ela está cursando o 9º ano do ensino fundamental II no período da manhã e 

frequenta o CCA no período da tarde, além de informar que ajuda nas tarefas domésticas e 

que cuida, inclusive, dos irmãos no período da noite: “Eu vou pra casa, eu ajudo meu pai a 

cuidar dos meus irmãos... Aí, eu ajudo a alimentação, arrumo minhas coisas, estudo... É 

corrido! E durmo...”  

Dedicação parece ser uma atitude muito presente na vida dessa adolescente, 

especialmente pela necessidade de suprir a ausência da mãe, que trabalha em dois hospitais 

como técnica de enfermagem, além de cursar, no período da manhã, Arquitetura numa 
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faculdade particular situada na zona Oeste de São Paulo. O pai da menina é funcionário dos 

Correios e, segundo Gabriela, encerrada a jornada de trabalho, ele se sente cansado o bastante 

para não conseguir cuidar dos dois filhos menores sozinhos: “Meu pai fica muito cansado, ele 

trabalha, chega em casa e quer tocar o violão dele e não pode, porque as crianças ficam 

gritando. Aí, eu tenho que ficar [em casa, cuidando delas].”  

Em virtude do pouco tempo que a mãe de Gabriela permanece em casa, é preciso que 

ela se dedique também a criar e educar os irmãos. De fato, Gabriela é bem mais velha do que 

eles, o que a faz assumir o papel de adulto. Em seu relato, fica claro que nem sempre essa 

responsabilidade é uma tarefa fácil, pois implica colocar as necessidades de cuidados dos 

irmãos acima das próprias, inclusive no que se refere ao estudo: 

 
A minha mãe, ela trabalha em dois empregos à noite, e ainda faz faculdade 

de manhã. Eu tenho dois irmãos: eu tenho a Maria, que tem três anos; e o 

João, que tem um ano e alguns meses. [...] Tem as crianças e elas ficam 

chorando e gritando. Aí, meu pai, que de vez em quando não dá pra ficar de 

olho porque tá fazendo alguma coisa e minha mãe porque tá fazendo seu 

trabalho. Aí, é difícil estudar... Aí, quando eles dormem, eu estudo. [...] No 

fim de semana, depende: se tem trabalho de escola, eu faço; eu sempre ajudo 

a arrumar a casa, porque minha mãe trabalha e eu não posso pedir pra ela 

fazer isso porque ela tá cansada; eu faço a comida também.  

 

Como afirmam Bock, Furtado e Teixeira (1999), a adolescência é uma construção 

social e, por isso, não possui características atemporais. Ao contrário, todas as marcas 

descritas dos adolescentes foram e são forjadas nas e pelas relações sociais que cada momento 

histórico, cada cultura e classe social permitem. No momento, muito embora não se saiba com 

certeza quais são as responsabilidades a serem atribuídas (ou não) aos adolescentes, as autoras 

afirmam que a entrada no mundo do trabalho e a necessidade de definir para si um futuro são 

pressões que a sociedade contemporânea coloca para os jovens.  

No caso de Gabriela, observa-se que ela assume mais responsabilidades do que muitas 

meninas de sua idade, provavelmente porque acredita que as tarefas domésticas e de cuidado 

dos irmãos competem a ela. É bem verdade que a jovem ganha por meio delas uma maior 

autonomia e independência; por outro, sente-se sobrecarregada com o peso de perceber-se 

pouco preparada para entrar na vida adulta. Administrar a quantidade de tarefas que lhe são 

atribuídas acarreta, por vezes, um conflito, pois se vê incapaz de fazer face às expectativas 

dos pais e da sociedade. Adicionalmente, Gabriela gostaria de ter mais liberdade para si e 

poder participar dos programas que as amigas fazem e para os quais ela é convidada:  

 



 

 

59 

De vez em quando, é muita pressão, porque se eu começo a fazer uma coisa 

em casa, se eu paro de fazer um dia, meu pai já me cobra. Tem dia que é 

muita pressão! Aí, eu não aguento e choro! Tem vezes que eu quero sair com 

minha amiga e não dá: primeiro, tenho que ver se minha mãe está em casa, 

porque meu pai não dá conta de ficar sozinho com as crianças. Mas eu dou... 

 

Responsabilidades e dedicação são substantivos apropriados, segundo Gabriela, para 

descreverem qualidades elaboradas no cumprimento das expectativas dos pais e no desejo de 

ser um bom exemplo para os irmãos: “Eu sou tudo naquela casa, eu faço tudo! Limpo, 

passo e cozinho! Eu faço curso de inglês de sábado e ainda ajudo a cuidar das crianças!” 

Como consequência dessas muitas atividades simultaneamente realizadas, sobra-lhe pouco 

tempo livre para dedicar ao lazer. Toda e qualquer diversão precisa ser programada 

previamente para que as tarefas domésticas sejam antecipadas. Um exemplo que ilustra essa 

situação são as férias escolares: para que Gabriela possa viajar com a escola e com os colegas, 

ela precisa pedir ao pai que leve os outros filhos para a casa de uma tia, que auxilia a família 

no cuidado das crianças quando a adolescente não pode estar presente: 

 
Quando eu coloco desenho pra eles assistirem, aí é que eu relaxo. Quando 

eles estão assistindo desenho, eu ou fico escrevendo ou eu fico assistindo 

série, porque é mais fácil de olhar as crianças assim. [...] Quando tem 

acampamento aqui da ONG, nas férias, eu arrumo antes a roupa da semana 

toda das crianças, deixo tudo pronto, e peço para o meu pai levar eles pra 

casa da minha tia. 

 

Gabriela e sua família vivem com certo conforto e segurança: “Moro no bairro do 

Jardim Dom Emanuel [nome fictício], que fica na zona Norte. Minha casa é comprada: 

sempre foi.” Além de não pagarem aluguel, a moradia da família conta com acesso à internet 

e, até recentemente, recebia um jornal diário pago. Dessa maneira, a jovem beneficia-se de 

acessar informações atualizadas que a integram ao mundo digital:  

 
Na minha casa tem computador e internet e eu uso os dois pra fazer 

trabalhos, fazer pesquisas, mexer em redes sociais, pra assistir séries ou 

documentários, muita coisa. Uso bastante. Tinha jornal antes, não agora. É 

que minha mãe assinava e, agora, não assina mais. Eu lia todo dia! Eu gosto 

de ler o quadrinho, o horóscopo e alguma outra coisa, se estiver na parte de 

cinema, teatro e moda. 

 

Os pais de Gabriela abandonaram os estudos quando ela nasceu: “meus pais 

estudaram bastante, mas minha mãe me teve com 22 anos. Então, era cedo... Ela tinha 

terminado o colégio, mas não tinha começado a faculdade.” A menina afirma que os pais 
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lamentam não terem aproveitado essas oportunidades para elevar suas condições de vida tanto 

do ponto de vista social como material. 

Meu pai, ele até estudou bastante. Ele teve oportunidades, mas não soube 

enxergar. Hoje, ele poderia ser um desenhista, um cantor. Ele me conta que 

as professoras dele queriam pagar curso para ele de desenho, de música... E 

ele falou que só não aceitou porque não sabia, na época, que ia ser tão 

importante para ele. 

 

4.5 Núcleo 5 – A vida escolar: “Falam bem de mim, que eu sou educada e 

não faço bagunça. Normal” 

 

Este núcleo foi construído com base nos indicadores percurso da vida escolar; rotina 

escolar; atitude dos professores; planos para o ensino médio; expectativas dos pais sobre a 

escola e participação na própria vida escolar. Neles, Gabriela relata que, uma vez inserida na 

vida escolar – já na creche –, ela não deixou nunca de estudar. Considera-se uma boa aluna, 

alguém que sempre tira notas satisfatórias mesmo estudando em escola pública de bairro de 

classe média/média alta, também situada na zona oeste da cidade de São Paulo.  

Quando pequena, era sua mãe quem a levava e a buscava na creche todos os dias. 

Atualmente, essa é uma tarefa do pai, que a acompanha da ONG para casa 

 à tarde: “Na creche, foi minha mãe. Eu lembro mais, porque todos os dias ela me 

levava e me buscava”. Os pais de Gabriela parecem ter sido sempre muito participativos na 

trajetória escolar da filha, frequentando, até hoje, reuniões de escola quando lhes é possível ou 

fazendo-se representar pela avó materna: “Os meus pais, eles vêm em quase todas as 

reuniões da escola e, se eles não vão, vem a minha avó.” Mostram-se, portanto, zelosos do 

sucesso escolar de Gabriela, incentivando suas boas notas e sua dedicação aos estudos: 

 
Ah, quando eu tiro, tipo, uma nota 6 ou 7, eles falam que tem que 

melhorar, que dá pra ficar melhor. Eles nunca reclamam do meu 

desempenho, porque eles falam que meus professores falam bem de mim, 

que eu sou educada e não faço bagunça. Normal. 

 

Apesar de nunca ter tirado notas abaixo da média prevista (cinco) nem ter repetido 

algum ano escolar, Gabriela relata que a razão de esforçar-se para alcançar bons resultados é 

uma lição sempre retomada: “Eles falam isso: falam que eu tenho que me esforçar pras 

provas e que, se eu não passei em alguma, eu tenho que estudar mais pras próximas.” O 

cuidado dos pais de Gabriela decorre da importância que ambos atribuem ao ensino, razão 
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pela qual procuram incentivar a jovem, mostrando-lhe a recompensa que a escola pode 

oferecer-lhe futuramente:  

 
Ah! Quando eu quero alguma coisa, eles falam: Ah, então estuda, pra você 

ter um trabalho bom, pra você comprar o que você quiser, ter uma casa boa, 

dinheiro [...]. Eu acredito que [se vai à escola[ é pra ter uma oportunidade de 

vida que eles [os pais[ não tiveram... Mas[ isso depende da família, porque 

os pais mandam os filhos pra escola e daí... 

 

Para Gabriela, a constituição dos sentidos e significados sobre a ida à escola está 

atrelada ao propósito de elevação socioeconômica, pois ela se identifica como alguém que não 

usufrui de boas condições socioeconômicas: “Ah, eu acho que o ensino [particular] é 

melhor, a organização é melhor e o tempo mais aproveitado.” Ela se dedica para conseguir 

uma bolsa de estudo em escolas particulares ou uma vaga nas escolas técnicas, pois sabe que 

quem tem acesso a essas instituições encontra, consequentemente, mais oportunidades de 

realizar um ensino superior de boa qualidade: “Algumas [amigas] estão tentando a prova para 

o Etec; outras estão tentando bolsa para escola particular. E eu também estou tentando. Eu fiz 

provas pra algumas escolas e, se eu passar nas provas, eu vou para outra escola. Se passar, 

talvez vou fazer Etec.” 

Ela percebe a diferença de qualidade de ensino ao conversar com amigas que têm 

acesso ao ensino particular: “Eu tenho amigos da escola particular que, desde a 5ª série, 

têm filosofia, arte contemporânea e outras matérias que eu só vou conseguir ter no 

colegial.” Vale lembrar que, na lei brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

institui o direito de igualdade de oportunidades a todos: 

 

Art. 53: A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. 

 

Assegurada na lei, mas não na prática, essa igualdade não se concretiza. Os alunos das 

escolas públicas têm perfeita noção de que as escolas particulares oferecem uma base mais 

sólida, razão pela qual seu aluno é mais bem preparado. Gabriela reconhece essa diferença, 

pois pertence a uma classe social na qual os jovens têm mais necessidade da escola de boa 

qualidade e que, sem ela, a desigualdade social só aumenta. Entende-se, assim como Vygotski 

(1995) que, sendo não a única, mas talvez a principal porta de acesso ao conhecimento 

científico, a escola é essencial à democratização do conhecimento, permitindo a todos o 

acesso ao legado da sociedade. A jovem, entretanto, atribui sentidos ao estudo e aos saberes 
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escolares não com base no que dizem os teóricos: eles são constituídos na e pela vivência de 

Gabriela no entorno social ao qual pertence. Como aluna concluinte do ensino fundamental, 

ela planeja a entrada no ensino médio já com foco na carreira profissional: ““Eu queria fazer 

Etec em Pirituba, porque lá tem eventos e eu gosto de eventos: promover, organizar festas. Eu 

queria fazer fotografia, também, mas só tinha à noite. Não dá pra ir de noite.” 

Ao descrever sua rotina escolar, a entrevistada conta que, desde cedo, já tinha 

facilidade para interagir e para participar em grupos, algo que vê como puros momentos de 

prazer: “Na creche, eu gostava de pintar e, na escola, quando eu entrei na 1ª série, eu 

gostava de conversar. Ainda gosto (risos).” Ao término do ensino fundamental I, foi 

necessário mudar de escola, já que a instituição só oferecia o primeiro e o segundo ciclos do 

ensino fundamental. A escola atual não oferece ensino médio, o que obrigará outra mudança: 

“Aí, eu tive que mudar e, agora, vou ter mudar de novo.” Na escola em que estuda, a 

adolescente diz ter uma rotina tranquila, sem grandes dificuldades, seja para adaptar-se 

socialmente, seja para acompanhar o conteúdo curricular: “Eu vou pra escola e, lá, tenho 

minhas amigas – tem meus amigos também – e a gente conversa bastante. Eu tiro notas 

boas... É o geral. Na escola, eu faço lição, eu estudo, eu converso, escrevo, leio... Faço 

apresentação de trabalho...” Ao narrar esses fatos, Gabriela conta que seus professores 

oferecem, constantemente, ocasiões para que os alunos possam ter um bom desempenho, 

avaliando-os e explicando-lhes seus erros e acertos: 

 
Ah, sim, é tipo: se a maioria da sala tirou uma nota baixa, eles querem saber 

o porquê. Pergunta se tá difícil, porque tá tão complicado, faz revisão na 

lousa pra gente entender por que que errou. [...] Se a gente erra, eles fazem a 

revisão, corrigem a prova. Aí, perguntam pra sala por que não acertou. Tem 

algumas provas que a resposta tá ali, na cara, mas dá branco e você esquece. 

Aí, perguntam: - Mas se você sabia isso, porque não respondeu? - Ah, 

professora, não deu, né? 

 

Um ponto narrado de maneira muito positiva é o fato de a escola cuidar para não expor 

os alunos diante dos erros cometidos, situação que torna a rotina escolar mais prazerosa e o 

conhecimento mais acessível. De fato, quando se pode perguntar o que quiser, é mais fácil 

aprender: “Mas se ela, a professora, está falando as notas, as vermelhas elas não falam de 

quem é: elas chamam o aluno na mesa pra não constranger o aluno. As notas boas, elas 

falam...” Mesmo os alunos mais frágeis em termos de apropriação e elaboração dos 

conhecimentos escolares contam com novas oportunidades de se sair melhor em termos de 

notas: “Se a nota da sala foi boa, eles dão parabéns pra todo mundo, é normal. Tem-se uma 

chance de repor a nota, eles dão trabalho pra repor a nota, pra não ficar com nota baixa.” 
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Ao mesmo tempo em que Gabriela aponta a possibilidade de os alunos com 

dificuldades se recuperarem ao longo do ano, ela também diz que os professores, ao 

esgotarem seus recursos para ajudar determinados alunos, sentem-se totalmente impotentes. 

Como explicar isso, sem pensar no despreparo docente para criar novas estratégias de ensino e 

para motivar os alunos? Para a adolescente, a “culpa” está no colega: “Depende se tirou o 

ano inteiro nota ruim e, no fim do ano, está tirando nota ruim. Ela [a professora] fala que 

não tem mais jeito, porque ela tentou o ano inteiro e é difícil...”  

É importante, entretanto, que os professores evitem manter com seus alunos uma 

relação unidirecional: ele será bem-sucedido se e quando conseguir estabelecer interações 

com o corpo discente nas quais ambos estejam dispostos a aprender. É preciso dedicação, 

atenção mútua e cumplicidade ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Se o aluno 

aprende pela mediação do professor, este último aprende pela ampliação de suas formas de 

ensinar. Quando isso não acontece, é provável que ambos fiquem desestimulados para dar 

continuidade à tarefa e, assim, desistam de envolver-se no processo de ensinar e aprender. 

Ora, se o aluno que não é (ou deixa de ser) incentivado perde o prazer em aprender, também o 

professor, sem alunos envolvidos, perde seu estímulo para lecionar.  

 

4.6 Núcleo 6 – A escola e os saberes escolares: “Aquilo vai te servir de 

algum modo” 

 

Este núcleo aborda a constituição dos sentidos atribuídos por Gabriela à escola e aos 

saberes escolares. Os indicadores que compõem este núcleo são os seguintes: os saberes 

escolares; a relação mantida com os professores e com seus procedimentos de ensino; os 

professores e a importância de estudar; as transições de um nível de ensino para outro; a 

relação com os colegas; os interesses na escola; as expectativas sobre o futuro; o papel da 

ONG. A adolescente ressalta que aprender é algo que certamente traz recompensas no longo 

prazo, mas, por vezes, não oferece utilidade imediata. Dessa forma, a apropriação do 

conhecimento parece ter como fim, para Gabriela, combater o futuro incerto, ao abrir-lhe 

novas e futuras possibilidades: “Depende do que eu vou fazer no futuro. Eu não acho que eu 

vou usar tudo que eu estou aprendendo agora no futuro. Mas eu acho que é importante, 

porque não sei o que vou fazer. Então, já tenho tudo ou pelo menos quase tudo.” 

A apropriação dos saberes escolares parece significar, portanto, acesso a uma situação 

socioeconômica melhor na vida adulta. A escola cumpre a função, para a adolescente, de 
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proporcionar aos alunos a chance de um futuro promissor: “Se você não sabe uma coisa, 

você fica parada, você não... Não arranja um emprego bom, você não tem a chance de 

ter uma boa entrevista de emprego. É isso...” Isso não significa que a escola não seja 

reconhecida como um local no qual se aprende a cultura, mas em um primeiro momento 

Gabriela mostra que aprender a cultura é exclusivamente válido para as oportunidades no 

mercado de trabalho e de estabilidade na vida adulta, quiçá em um futuro próximo. Ao 

“acrescentar” conhecimento, a escola empurra os alunos para frente: 

Ah, a escola acrescenta o conhecimento, né? Porque na vida, se você não 

tem conhecimento, você não vai pra frente. Porque, hoje em dia, quem sabe 

vai ter... Quem sabe tem alguma coisa tem, quem não sabe fica pra trás! 

Então, é questão de conhecimento, de querer saber. O conhecimento tem 

importância, hoje, pra esse novo tempo que vai vir. Pro ensino médio, 

o conhecimento vai servir.  

 

No entanto, sem que perceba, ela demostra ter incorporado, ao mesmo tempo, a ideia 

de que, ao aprender os conteúdos científicos, o aluno também ganha novos vínculos com a 

sociedade, compreendendo-a melhor: 

 
Ah tipo, os presidentes do Brasil, os presidentes dos outros países, ou 

pessoas que morreram na ditadura pra ter a democracia que a gente tem 

hoje... Porque, assim, a gente dá mais valor pras coisas que a gente tem hoje, 

porque, sem elas, eu acho que estaríamos em rumos diferentes. 

 

De acordo com a proposta sócio-histórica, é na e pela experiência social que as 

regulações para o modo de sentir, pensar e agir vão aos poucos constituindo-se, em um 

processo cujo resultado está em contínua elaboração. As formas de ser são históricas 

justamente por se formarem em um movimento incessante de mudanças. Isso significa que 

cada conduta e cada atividade humana passaram (e ainda passam) por constantes processos de 

transformações para atingir sua atual configuração, a qual, por sua vez, está também em 

mudança. Vygotski (2000) defende que, sendo assim, todo indivíduo é social e histórico, 

produto e produtor de sua cultura, alguém singular na medida em que compartilha a mesma 

cultura, mas dela apropria-se de acordo com seus valores, crenças, ideais etc. (PINO, 2000).  

Observa-se que Gabriela consegue reconhecer-se como ser histórico e social, 

justamente por compreender sua realidade atual como resultado de um processo histórico não 

linear. Como defendem Aguiar e Ozella (2013, p. 303), ao perceber sua historicidade, o 

indivíduo compreende que “o que é” não é mais a pergunta principal e passa a perguntar-se: 

“como surgiu? Como se movimentou? Como se transformou?” Gabriela mostra 

reconhecer a importância do saber científico ao indicar que, por si só, em sua vida pessoal, ela 
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não conheceria a história de lutas políticas e mostra que essa informação a leva a valorizar, 

por exemplo, a democracia. Mas não só isso: os saberes escolares aumentam a compreensão 

do mundo físico e social e acerca de quem se é, explicam a razão de as coisas serem de uma 

dada maneira em um dado momento, permitem a construção de valores para tomar um curso 

de ação ou julgar uma situação:  

 
Sim, é importante pro futuro, pra saber as coisas que você lida, pra ter 

conhecimento, pra você entender as coisas, saber por que as coisas são 

assim, ter oportunidades. O porquê de as coisas acontecerem assim, tipo, por 

que ele foi julgado? Por que aconteceu isso, isso e aquilo? Aí, você tem que 

entender... Saber julgar o certo e o errado. 

 

Essa compreensão, contudo, não é clara. De um lado, Gabriela afirma que a escola lhe 

trará mais serventia no futuro; de outro, percebe que os saberes escolares ampliam seus 

conhecimentos, ampliando também seus recursos para atuar socialmente e lutar por seus 

ideais: “A escola... Ela ajuda pra preparar pra faculdade ou, então, dá algumas opiniões 

ou algumas coisas que mudam o que eu penso [sobre elas]”. De fato, o conhecimento 

amplia as formas de pensar, dando mais peso, propriedade e confiança à tomada de decisões. 

Em especial, os conhecimentos são fecundos em sentidos e significados que, segundo 

Vygotski (2001), formam a subjetividade. Ao ensinarem a importância da escola, os 

professores de Gabriela ocupam um papel essencial na constituição da significação da 

adolescente sobre os saberes escolares, pois, de algum modo, ela lhes atribui uma função que 

é intencional, mesmo que ela não saiba ao certo qual é: “Ah, é isso, porque você querendo 

aprender (ou não), aquilo vai te servir de algum modo, em alguma prova de entrevista de 

emprego, na faculdade. Vai te servir para alguma coisa! Eu acho que eles não ensinam só por 

ensinar: tem algum motivo...” 

Quando questionada sobre se e como seus professores explicam o porquê de estarem 

ensinando determinadas matérias, Gabriela relata alguns exemplos, dentre eles o da professora 

de Matemática: “A professora de Matemática fala que é importante pra fazer contas. Se você 

vai trabalhar com números, você já sabe. Se você, em uma conta de luz ou de água que 

recebeu, você não sabe por que veio aquilo tudo de juros, você pode conferir se é aquilo 

mesmo.” 

Tal como destacado na fala acima, a professora de Gabriela ensinou aos alunos que o 

aprendizado da Matemática pode ser de importância para que possam lidar com seu dia a dia. 

A professora de Língua Portuguesa, da mesma forma, mostrou que o adequado domínio da 

língua auxilia tanto o sucesso futuro quanto a compreensão do Outro: “A de Português fala 
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que é bom saber os verbos, conjugar e que aquilo vai cair em prova... Saber as classes 

gramaticais, interpretar texto pra saber se o que você está lendo está certo. Explica também 

que é bom pro futuro, né?”.  

Segundo o relato de Gabriela, a primeira razão para dominar uma língua é alcançar 

notas satisfatórias nas provas, ignorando que o envolvimento nos estudos não deveria vir da 

nota, mas da satisfação de aprender coisas novas. A segunda razão é poder questionar o que 

está escrito ou o que foi dito, porque se pode seguir e interpretar as palavras do Outro, uma 

conduta sem dúvida ativa. Novamente, a explicação de Gabriela para valorizar a escola e seus 

conhecimentos é retomada na fala adulta, na forma de abertura para novas oportunidades:  

 
Sim, os professores falam bastante que é melhor a gente aprender ali, porque 

no ensino médio ou na faculdade, o professor não vai ter tanta dedicação pra 

só um aluno. Então, eles falam pra gente prestar atenção, fazer tudo direito, 

porque não vai ter a mesma atenção depois. E, aí, a gente vai se arrepender!  

 

A adolescente mostra-se disposta a aproveitar o estudo, pois vê nele uma oportunidade 

de vida melhor. Na condição de aluna, ela se considera, portanto, alguém que está preparando 

seu futuro na escola. Mas nem por isso Gabriela deixa de perceber que a aula torna-se muito 

mais prazerosa e o aprendizado muito mais efetivo quando o professor apresenta os saberes 

escolares de forma interessante:  

 
De vez em quando, eu presto atenção, porque eu realmente estou interessada. 

Ou eu estou ali, escutando a professora, mas meio que não faz sentido, 

porque eu não estou ali realmente. Quando eu estou interessada, eu presto 

atenção e dou palpite. Mas, quando não estou, eu fico quieta, só ouvindo a 

professora falar. 

 

Como afirmam Davis e Oliveira (1994), a relação professor-aluno torna-se muito mais 

bem-sucedida quando o professor conhece a realidade do público ao qual ensina e dedica-se a 

compreendê-lo. É exatamente essa a impressão que se tem quando se analisa a fala de 

Gabriela. A jovem relata que, em sua rotina escolar, a atitude dos professores diante dos 

alunos é, em geral, bastante positiva, uma vez que buscam elucidar dúvidas e manter o 

diálogo aberto em sala de aula. Sua única dificuldade parece ser lidar com a professora de 

Artes: 

 
Eu me dou bem com todos os professores. A gente conversa sobre coisas da 

matéria ou fora da matéria... É bem... Normal. É, eu acho que é com todos. 

Exceto com a professora de Artes porque ela grita muito! Então, não dá pra 

ter aula com ela, porque ela grita e as pessoas da sala também não ajudam, 

porque... Aí, com ela não dá pra conversar, pra saber as coisas. 
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Percebe-se, pela fala de Gabriela, que algo parece ter desatado na relação professor- 

aluno: se a professora não colabora com a aprendizagem dos alunos, eles também não 

parecem contribuir para facilitar seu ensino. Forma-se, assim, um círculo vicioso, no qual a 

desmotivação de um alimenta a do outro. Gabriela, possivelmente, sente-se intimidada 

quando quer expor suas dúvidas ou questionamentos, desinteressando-se da atividade em 

questão. Isso não acontece sempre, nem com todos os docentes, mas é constante com a que 

lhe ensina Artes: “Sim, se eu tenho dúvida, eu pergunto... Os professores, eles dão espaço 

pra gente perguntar e expressar a nossa opinião. Então... Mas, com a professora de 

Artes já não dá.” Para Gabriela, as interações com essa professora são muito difíceis e 

frequentemente fracassam. Com isso, a possibilidade de novas interações é vista com receio: 

“É que ela grita muito... Eu tenho medo de perguntar e ela gritar comigo (professora de artes)! 

Eu tenho medo, porque ela pode dizer que eu não sei de nada e eu não sei lidar com gente 

nervosa assim!” 

A adolescente considera que a melhor forma de aprender em sala de aula é quando a 

matéria dada aproxima-se da realidade em que se vive: “Eles dão exemplos com coisas do 

nosso dia a dia... Aí, é interessante, porque todo mundo se identifica e participa.” De 

fato, é parte da tarefa do professor buscar formas cada vez mais eficazes para promover a 

apropriação dos saberes escolares. Mas nem sempre agir como a adolescente sugere é 

possível. Não obstante, é central que o professor planeje suas aulas com base no que conhece 

de seus alunos, inclusive pesquisando as condições em que eles vivem tanto do ponto de vista 

material como social. Essa aproximação dos professores ao universo dos alunos é algo salutar 

e desejável no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo quando o que se está ensinando 

não é tão instigante, como se percebe na fala de Gabriela:  

 

Eu acho que o melhor jeito de aprender é os professores achando uma 

linguagem que interesse os alunos, para que os alunos entendam e queiram 

participar, porque... Se você explica de um jeito chato, ninguém vai prestar 

atenção. [...] Os professores legais são na forma de explicar, porque eles dão 

um jeito de explicar que a gente consegue entender e de um jeito que não 

fica tão entediante. Porque se você vai explicar de uma forma que está 

escrita nos livros, aí você fica com sono, você dorme, não entende nada e, na 

hora da prova, erra tudo... 

 

As aulas preferidas, com as melhores dinâmicas, são as de Geografia e as de História. 

Em geral, essas são aulas em que a participação dos alunos é intensamente requerida, seja 

para debater ideias, seja para explicar a natureza das dúvidas: “Minha professora de 

Geografia... É difícil ela dar lição: ela dá debate. Ela dá um tema e a gente debate e, aí, é 
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legal... Eu não sei se eu gosto mais dela ou da de História.” No que se refere à importância 

da frequência à escola, Gabriela salienta que ela lhe propicia e facilita sua convivência social, 

pois a interação nesse contexto permite-lhe aprender a dividir e a comunicar-se, conquistando 

novos amigos. De fato, a escola exerce uma função social importante, na medida em que é um 

dos poucos ambientes na sociedade contemporânea, senão o único, em que os jovens 

cotidianamente relacionam-se com seus pares. Desse modo, o reconhecimento dessa 

propriedade da escola é bem fundado e a adolescente revela perspicácia ao aprendê-la: regras 

de convivência diferentes das do ambiente familiar, novas condutas sociais e, também, a 

pertença a grupos distintos dos usualmente conhecidos constituem e maximizam as 

possibilidades de pensar dos jovens (SILVA; SOUZA, 2008). 

 
Na escola, eu também aprendo a dividir e a me comunicar, a ter novos 

amigos [...]. Ah, tem amigas, ou pessoas próximas, que falam e que dão 

conselhos... Aí, eu vejo se é bom pra mim e eu aceito. Senão, eu ignoro. [...] 

Na escola, você aprende a se relacionar com as pessoas, a ter educação, a 

respeitar os outros. A educação com as pessoas também não pode mudar: 

tem que ser educada, tem que respeitar as pessoas. 

 

Durante toda a entrevista, Gabriela deixou claro que tem facilidade para relacionar-se 

com os colegas de escola: “Eu vou para a escola, sei lá... Não estou de bom humor pra ir, 

daí eu não vou. Mas, problema do tipo com amigo, eu não tenho.” Questionada sobre o 

impacto das mudanças de escola no ingresso de um novo ciclo do ensino fundamental, a 

jovem aponta as novas condutas e suas dinâmicas na adolescência: agora os alunos não são 

mais tratados – nem se tratam entre si – como crianças. O entusiasmo por conhecer novas 

pessoas e estabelecer novos vínculos afetivos conviveu, durante um curto espaço de tempo, ao 

lado da insegurança de não ser aceita e de fracassar nessa tarefa. Outra mudança percebida foi 

notar e distinguir quem aprende porque se interessa pelos estudos e quem o faz apenas porque 

está na escola: 

 
Quando eu saí do fundamental I para o II, eu percebi muitas coisas 

diferentes. Para começar, as pessoas, como elas se tratavam... Não eram 

crianças mais, eram pessoas maiores, eram adolescentes. E, ah, foi meio 

estranho, porque eu achava que não ia ter amigos. Mas, aí, no segundo dia, 

eu já tinha muitos colegas (risos).  

Eu percebi também quem quer aprender e quem não quer (risos). Minhas 

amigas, elas gostam de estudar, pelo menos uma delas. Mas tem gente que 

aprende e se envolve porque está ali, no momento. Mas, depois, não revê o 

que foi passado, não estuda. Então, não acho que quer aprender... Está 

aprendendo, porque tá ali, na hora, e não tem nada pra fazer... Está na escola 

e faz porque a professora está mandando.  
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Diante das mudanças que virão no próximo ano, com o ingresso no ensino médio, 

novamente a mudança de grupo de amigos é ressaltada. Se, por diversas vezes, Gabriela 

reafirma que a sociabilidade é uma característica sua, a timidez aparece como algo a ser 

evitado, justamente por promover o isolamento e, portanto, limitar o usufruto da companhia 

dos demais, comprometendo, inclusive, a participação e a aprendizagem. Nesse sentido, a 

timidez é uma ameaça séria aos planos da adolescente, pois, sem se integrar com os colegas, 

fica difícil receber a ajuda necessária para apropriar-se dos conteúdos escolares. E, sem eles, 

como conseguir a almejada bolsa de estudos na escola particular ou a vaga na escola técnica? 

 
Vou estar [no ensino médio] na menor série de novo e com outras pessoas 

maiores de novo. Aí, vou ter que fazer amizade de novo, o que é fácil pra 

mim: eu não sou muito tímida (risos)... Se bem que algumas pessoas eu já 

conheço, né? Mudar de escola... Vou estar em um recipiente novo.  

Agora, na escola, se já fizeram todos os grupos e tem pessoa que tá sem 

grupo, eu vou, porque eu converso com todo mundo. [...] Eu acho que só 

aqueles que são meio tímidos e se excluem do convívio não ajudam. Na sala, 

a gente meio que se divide, né? Mas a gente conversa, todo mundo conversa 

com todo mundo e se ajuda. Mas aqueles que são excluídos – os  tímidos – 

eles não se envolvem e acabam não participando. 

 

A adolescente mostra, em sua fala, o quanto considera importante o aluno ser 

participativo na escola. Ao mesmo tempo, ela indica que, muitas vezes, os alunos não são 

ouvidos. Nesse sentido, critica a equipe gestora por privá-los de muitas oportunidades 

interessantes e passíveis de serem alcançadas: “Não ouve muito os alunos, tem muita coisa 

aberta, sabe? A gente pedia e eles não deixavam, porque a diretora não deixava!” Infeliz 

com a situação, Gabriela tomou a iniciativa de propor a formação de um grêmio estudantil, 

com o objetivo de permitir aos alunos espaço para opinar e sugerir mudanças para a escola. O 

grêmio, segundo ela, também asseguraria a representação dos alunos na escola. Essa proposta 

levou a um movimento de luta por mudanças por parte dos alunos. Lamentavelmente, porém, 

possivelmente por falta de supervisão e orientação de adultos, o grêmio estudantil não chegou 

a ser concretizado: “A gente juntou agora, no último ano, e conversou com a diretora e os 

alunos interessados e eles fizeram o grêmio. Mas não tinha chapa concorrendo, eram só uns 

alunos que queriam...” Mas outras reivindicações foram atendidas: “Umas das coisas que a 

gente pediu e ela deixou, foi a feira cultural que aconteceu, mas foi só um semestre.” 

Gabriela mostra-se muito interessada em aprender e ressente-se da falta de mais 

estrutura na escola e de iniciativas da gestão para implementar atividades que envolvam o 

aluno, requeiram sua participação ativa e promovam a aprendizagem de forma mais 

prazerosa: “Eu queria que as escolas tivessem um grêmio estudantil, pra mostrar a 
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opinião dos alunos. Mais passeios educativos, culturais ou coisas pra lazer, também. E 

acho que só.” Mas só não é pouca coisa, pois implica mudança no espírito da escola. Nesse 

sentido, essa instituição acaba sendo preterida por outros espaços, como é o caso da ONG 

frequentada no período da tarde. Para a adolescente, esse é um local do qual ela efetivamente 

participa e que a escola poderia, segundo ela, oferecer: “Aqui eu faço de tudo, é o tempo 

que eu relaxo, participo de todos os cursos, é ótimo! É meu último ano, quero aproveitar 

muito...” Uma das funções da ONG consiste em auxiliar a realização dos projetos escolares, 

um ambiente no qual é dado ao aluno tempo para organizar-se e auxílio para cumprir as 

tarefas escolares. Adicionalmente, a ONG é um local em que a adolescente não se sente 

constantemente cobrada nem avaliada, como ocorre na escola. Ao contrário, a ONG é vista 

como um local no qual ela encontra apoio e incentivo para converter ideias em realidade. 

Como gosta de escrever, ela e uma amiga empenham-se para escrever um livro:  

 
[A ONG] nos ajuda, eles dão tempo para estudar. Agora, não tem mais 

pesquisa. Mas quando tinha, a gente tinha o tempo de fazer pesquisa e isso 

ajuda bastante. Se não tiver material pra fazer o trabalho, eles cedem o 

material! [...] Eu estou fazendo uma história com a minha amiga daqui da 

ONG: a gente tá fazendo um livro. Tá demorando um pouco, mas a gente tá 

fazendo. É um livro de romance, sobre uma menina que tem câncer. 

Ultimamente, tem muita gente com câncer e a gente quis contar uma história 

sobre isso.  

 

Além da atividade da escrita, a leitura é para ela muito motivadora Questionada se 

escrever um livro é uma forma de estudar e de adquirir conhecimentos, Gabriela afirma que 

isso não só é verdadeiro como reconhece que esse estudo voluntário torna-se mais 

interessante: “Eu escrevo, eu leio bastante. Quando eu termino um, eu já procuro outro 

livro.” A leitura e a escrita, passaporte para um futuro estável, são realizadas na ONG por 

prazer, sem ser demandadas por ninguém a não ser as próprias garotas: 

 
Sim, [aprende-se escrevendo] porque de certa forma eu tenho que saber de 

outras coisas, preciso ter conhecimento tipo... Tive que pesquisar os tipos de 

câncer, pra escolher o tipo que a personagem ia ter. A gente precisa estudar 

pra passar isso para o papel! É uma forma mais legal de estudar, com 

certeza... [...] Eu faço histórias. Então, quando a professora dá uma lição e eu 

termino logo, eu mostro pra ela. Aí, eu ganho meu ponto e leio e escrevo. 

Ou, no intervalo entre uma aula e outra, eu leio alguma coisa. O que eu mais 

gosto na escola é de ler. Hum, eu gosto de escrever, mas escrever tipo 

coisas... Coisas tipo minhas... Gosto de inventar coisas [...]. Gosto de fazer 

histórias novas, tipo livros. É bem legal.  
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Gabriela acredita que seu futuro será promissor. Compreende que vivenciará diversas 

novidades ao longo de sua vida, como as que virão com o ensino médio e a entrada na 

universidade. Não parece intimidada: acha que lida bem com mudanças, chegando mesmo a 

ansiar por elas: “Vai mudar muita coisa... E, também, a preparação para o vestibular, 

pra faculdade.” Eu acho que mudanças são boas. É melhor que repetir o ano e repassar o já 

aprendido. Gabriela aguarda o amanhã, na expectativa de estudar, conquistar uma profissão e 

ingressar no mercado de trabalho. Simultaneamente, tem planos pessoais e aprende com a 

experiência alheia: 

 
Bom, eu quero estudar muito, quero tirar notas boas, quero entrar na Etec ou 

na escola particular. Ou, se continuar aqui mesmo, quero ter notas boas no 

ensino médio. E é isso... E passar de ano: não quero repetir. Eu tenho, sim, 

um projeto de vida: terminar o colégio, fazer um intercâmbio e viajar muito. 

Fazer faculdade. Ter uma casa própria, morar com amigos e viajar muito. 

Ter dinheiro pra fazer o que eu quero e, também, ser feliz. É importante 

estudar para, tipo, ter o que eu quero. Não ter filho logo, porque filho é bom, 

mas não tão cedo. Porque você tem que estudar, tem que se estabilizar no 

emprego, ter uma casa, pra depois pensar em filho, em casar, essas coisas...  
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5 ANÁLISE INTERNÚCLEOS 

 

5.1 Gustavo 

 

A articulação dos três núcleos, ao investigar os sentidos e os significados constituídos 

por Gustavo sobre os saberes escolares, permitiu uma maior aproximação das mediações 

constitutivas de sua subjetividade. Ao começar a contar sua história, Gustavo revelou o 

quanto foi importante para ele a aquisição da casa própria da família, uma conquista batalhada 

e alcançada por sua mãe. A partir daí, em diversos momentos, foi possível observar que 

independência e segurança financeira eram metas de vida importantes, incentivadas desde a 

infância. Essa situação, somada ao fato de poder ter acesso a um computador conectado à 

internet, marca uma situação mais vantajosa, nos quesitos conforto e segurança, em relação à 

mãe quando ela tinha essa mesma idade.  

Conforme se pode depreender do discurso do menino, Gustavo e sua irmã parecem 

querer ir mais longe do que a progenitora, reconhecendo que, para tanto, precisam ter acesso à 

escola e, especialmente, apropriar-se do que ela lhes oferece. Nesse sentido, a frequência à 

escola e o domínio de novas formas de pensar, sentir e agir são entendidos como um passe 

livre para o futuro aspirado, meios para alcançar a segurança de um emprego sólido em um 

mercado de trabalho instável. Essa significação – a de que a escola é instrumental para a 

ascensão social e a melhoria das condições de vida – é (ao que tudo indica), socialmente 

difundida e culturalmente valorizada.  

É difícil, mesmo nessas circunstâncias, reconhecer outros méritos nas aprendizagens 

escolares – como o de permitir a defesa de direitos, compreender as artes, ter empatia com os 

outros, aprender novas línguas, entender diferentes culturas, ganhar novas maneiras de pensar 

etc., pois a lista seria infindável. Mas é justamente por sua natureza infinita que se precisa de 

uma educação de boa qualidade. Quando menos, a passagem pela escola é constitutiva do 

próprio sujeito: a singularidade de cada um é sempre permeada pelas significações 

construídas na escola e para a escola (real ou ideal). Assim, se a escola é importante para o 

futuro, ela o é, sobretudo, para o presente, pois é nele que se conquistam, cotidianamente, as 

delícias e as desgraças de ser quem se é.  

Quem lê o relato de Gustavo encontra dificuldades em localizar nele entusiasmo por 

adentrar um novo espaço, estabelecer novas amizades, desbravar um mundo diferente do 

conhecido. Uma primeira leitura deixa apenas a impressão de que na escola tudo é maçante, 
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repetitivo, entorpecedor. São necessárias muitas outras leituras para notar o contraditório em 

seu discurso: a ideia de que a escola nada traz de interessante e a de que ela é, sim, um local 

fascinante. Nota-se isso quando ele conta de suas aulas prediletas, quando fala de seus 

professores mais acolhedores, das coisas nela vividas e/ou descortinadas. É preciso atenção 

para encontrar esse desalinhamento que modifica a interpretação: se a escola “não é lugar de 

brincar”, ela pode ser isso também, pois se pode falar sobre ela de formas diferentes: “você 

diz (quer saber da escola) no modo de diversão ou no modo de aprender”? Essa escola 

múltipla é a que Gustavo tenta, com dificuldade, expressar e que o leitor interessado em 

educação procura, não sem dificuldades, encontrar.  

 

5.2 Gabriela  

 

Neste momento, são relacionados os núcleos de significação de Gabriela na intenção 

de aproximar-se dos sentidos de seu discurso de uma forma mais ampla e menos fragmentada. 

No percurso da análise do discurso de Gabriela, observou-se que ela é uma pessoa que 

sofre muitas demandas e busca realizá-las a contento. É responsável e exigente, cobrando de 

si o melhor possível. Essa excessiva expectativa quanto ao próprio desempenho 

provavelmente a impediu de, ao longo da entrevista, relatar alguma experiência de fracasso: 

suas notas são altas, consegue cumprir todas as tarefas domésticas, cuida com desvelo dos 

irmãos. Essa garra parece vir da certeza de que não nasceu em berço esplêndido: não cursa 

uma escola particular, não pode deixar de ajudar os pais, nem viajar como tanto gostaria. 

Todos esses aspectos estimulam um amadurecimento que as demais adolescentes, mais 

favorecidas pela sorte, não têm (BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 1999).  

Apesar disso, Gabriela vive melhor do que seus pais quando em sua idade. Mesmo 

frequentar a escola e a ONG são privilégios que precisam ser honrados. Os pais de Gabriela 

têm expectativas de que a filha alcance uma vida melhor e as metas que eles não puderam 

cumprir. A adolescente sabe que é preciso ouvi-los e evitar cometer os mesmos erros. Não 

quer repetir os passos dos pais. Mas tudo isso tem um preço alto: é difícil conciliar, no 

presente, essa expectativa de sucesso com os sacrifícios dela decorrentes. Essa cobrança 

demasiada faz com que valorize muito a frequência à ONG no período da tarde. Lá, Gabriela 

é tratada como adolescente, é acolhida pelos colegas e professores, tem tempo para fazer 

coisas sem pressa ou pressão.  

A escola, por outro lado, se é ruim, poderia ser pior. Gabriela identifica suas lacunas 

no presente e reconhece sua importância para o futuro. Afinal, para a maioria dos adultos que 
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a cercam, essa é mesmo a função da escola, motivo pelo qual os conhecimentos são 

instrumentais. Não obstante, há o deleite da leitura e da escrita, a curiosidade saciada na 

pesquisa, a imaginação livre para voar. Tudo isso compensa e contrabalança o peso de muitas 

tarefas. Diferentemente do adolescente típico relatado nos livros, não enfrenta problemas 

sociais nem padece da indecisão quanto ao futuro. Há muito que conquistar e planejar. 

Gabriela sabe que é o saber escolar que levará ao “ter”. No meio-tempo, desfruta, nas brechas, 

com culpa e alívio, do que a vida lhe oferece. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegar a este ponto do trabalho, quando se tecem as considerações finais, é um 

momento de alívio e também de alegria. Alívio, porque se avizinha o fim de um processo 

difícil, que exigiu estudo em níveis mais aprofundados e que, em função da preocupação e do 

compromisso assumido, sacrificou, em muitos momentos, a vida pessoal. Além disso, esse 

percurso colocou situações novas, como aprender a “tirar leite de pedra” durante a entrevista 

com Gustavo, menino que vivia o início da adolescência, momento em que há temor de se 

expor a alguém pouco conhecido. Com Gabriela, a situação foi mais fácil. Mas, nos dois 

casos, uma relação de confiança precisou ser construída, exigindo um tempo inicialmente não 

previsto. A alegria, por sua vez, vem do fato de perceber que, ao estruturar a dissertação, vai 

se ganhando, aos poucos, mais e mais autonomia na expressão das próprias ideias, 

explicitando o pensamento que se delineia no decorrer mesmo da análise. No final, o que era 

apenas um projeto se transforma em um estudo científico concreto, palpável. Reconhece-se 

que, ao término do processo, o esforço possibilitou crescimento intelectual, maior domínio 

dos procedimentos de pesquisa e uma maior abertura para incorporar, debater e argumentar as 

ideias já disponíveis na literatura e, em especial, para construir outras, dando sequência ao 

esforço de alcançar um conhecimento mais objetivo.  

Esta pesquisa procurou aproximar-se dos sentidos e significados constituídos por 

adolescentes sobre os saberes escolares. As respostas foram obtidas com base na análise das 

entrevistas de dois adolescentes: Gustavo e Gabriela. Sabe-se que é na experiência social, 

como afirmam Aguiar e Ozella (2013), que os sentidos e significados de cada sujeito se 

constituem. Da mesma maneira que o indivíduo se apropria do social para compor sua 

subjetividade, o social também se apropria das produções do sujeito, de sorte que ambos são 

mutuamente constitutivos. Entende-se, portanto, que toda significação (que compõe a 

subjetividade) é simultaneamente singular e social, situação que permite fazer uso das 

respostas de Gabriela e Gustavo para teorizá-las de modo a ampliar o conhecimento a respeito 

dos modos de pensar, sentir e agir de adolescentes acerca da questão investigada.  

Diversos aspectos sobre a vida dos entrevistados foram investigados, entendendo-se 

que, para alcançar a resposta buscada, seria preciso identificar e compreender as relações que 

mediaram as significações constituídas pelos entrevistados sobre a escola e seus saberes. Para 

isso, conhecer melhor a configuração desse espaço foi essencial: afinal, os saberes escolares 

são nele ensinados, de modo que não há como separá-los da relação que os adolescentes com 
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ele mantêm. Compreende-se, portanto, que os sentidos e significados sobre os saberes 

escolares foram constituídos, para Gustavo e Gabriela, a partir das muitas e variadas 

interações sociais que também mediaram a significação dada à escola, concebida para ser um 

local de ampliação de conhecimentos, de trocas afetivas, de conquista de formas mais 

abstratas e amplas de pensar, de aperfeiçoar a afetividade e de aprender a com ela lidar, de 

confrontar valores familiares com os mais amplos da sociedade em que se vive etc.  

Em uma primeira leitura, a análise dos dados obtidos nesta pesquisa indicou que os 

saberes escolares são significados pelos entrevistados como uma forma de alcançar, no futuro, 

a segurança de uma vida financeiramente estável. Essa significação é frequente, na medida em 

que a ascensão social constitui meta tão almejada que as famílias, como os próprios 

professores, apregoam a frequência à escola como instrumental necessário para que isso 

aconteça. Os pais dos dois entrevistados manifestaram desejo de que seus filhos progridam na 

vida, superando o que a família pode lhes proporcionar em termos de profissão e de condições 

socioeconômicas. Esse mesmo argumento era empregado pelos professores dos dois alunos: 

só o conhecimento escolar poderia permitir uma inserção bem-sucedida no mercado de 

trabalho, razão pela qual é preciso valorizá-lo.  

Predominou, no discurso dos dois adolescentes, uma visão de que a passagem pela 

escola e a apropriação dos saberes escolares são meios, instrumentos necessários à ascensão 

social e financeira. Quase nada foi dito sobre as possibilidades de o saber escolar transformar 

os modos de ser, pensar e agir, levar a melhores escolhas e a julgamentos mais judiciosos. 

Nessas condições, a passagem pela escola está a serviço do futuro, pouca relevância tendo 

para o presente; de modo que os saberes escolares perdem seu principal valor, aquele que lhes 

é intrínseco: ampliar horizontes, conquistar novas maneiras de pensar o mundo, promover a 

constituição de funções psicológicas superiores (como a imaginação, a criatividade, a 

autorregulação da conduta etc.) e desenvolver os sentimentos (como a empatia, a 

solidariedade, o respeito e a confiança), aprendendo mais sobre si e sobre os outros. Em 

especial, notou-se que havia uma maior desvinculação da participante mais velha em relação 

ao que lhe diziam seus professores e pais, indicando a formação de uma forma própria de 

situar-se no mundo. Gabriela começava a constituir sua autonomia.  

Além das diferenças de idade e de experiências, Gabriela encontrava na escola um 

espaço mais lúdico, que lhe permitia formar novos laços sociais. Gustavo, para quem a escola 

ainda não era um local totalmente explorado, sentia-se nela mais acuado e sem voz. 

Aparentemente, excluídos do campo lúdico, a escola e seus ensinamentos acabaram se 

tornando menos interessantes, por vezes espaços autoritários, incapazes de serem alcançados 
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pelo ponto de vista dos alunos. A continuar assim, perde-se, cada dia mais, uma condição 

essencial para o exercício da cidadania e para o encantamento com o universo que a escola 

desvenda.  

Essa é parte da verdade, mas não é toda a verdade. Procurando esmiuçar as respostas 

fornecidas, foi possível perceber que os dois adolescentes identificaram outros aspectos nos 

quais o conhecimento escolar lhes parece ser útil e importante: o fato de promover uma maior 

integração social, facilitar a comunicação com os amigos, destacar a importância da escrita, a 

necessidade da matemática e do raciocínio histórico no cotidiano. Observou-se, ainda, que em 

nenhum dos casos, a significação sobre os saberes escolares mostrou-se fixa ou imutável. Esse 

achado confirma que os sentidos e significados não se esgotam nem ficam estagnados nas e 

pelas interações sociais: eles se movimentam e engendram contradições, ganhando muitas 

formas: se, em um momento, Gustavo diz que não havia nada de interessante em sua escola, 

em outro fala a respeito de suas matérias preferidas, de seus colegas e das dinâmicas 

interativas que mais lhe interessavam na hora de aprender. A mesma Gabriela, que afirmou 

que a escola e seus ensinamentos não lhe traziam conflitos ou dificuldades, achava importante 

ser ouvida com maior frequência e considerava que o ensino fundamental também acarretava 

dores.  

Nos dois casos, o diálogo parece ser um aspecto fundamental na escola. Os resultados 

mostram ser importante que a dupla professor-aluno constitua uma relação afetiva sólida, 

pautada pela transparência e pelo cuidado recíproco, para que os conteúdos escolares sejam 

devidamente apropriados, cumprindo suas diversas funções. Em interações sociais nas quais o 

diálogo se faz presente, todos os envolvidos tendem a participar voluntariamente, porque se 

conhecem e se respeitam. O professor ganha, pelo menos teoricamente, maiores 

possibilidades de elaborar estratégias mais eficientes de ensino, aproximando-se mais das 

necessidades e das vidas de seus alunos. Quando o diálogo existe, a possibilidade de os 

saberes escolares serem significados de forma mais positiva aumenta, aumentando também as 

possibilidades de os adolescentes alcançarem uma progressiva autonomia no pensar, no sentir 

e no agir e um engajamento voluntário e ativo nas atividades da escola e de sua comunidade. 

Criam-se novas chances de que a atuação ganhe o sentido de modificar o social e não apenas 

de reproduzi-lo.  

Segundo o discurso dos adolescentes, o valor da aprendizagem para o desenvolvimento 

dos indivíduos não é explicado aos alunos na escola. Nessas circunstâncias, não causa 

estranhamento que, na superfície, ao nível do significado, se tenha obtido apenas a reprodução 

de uma fala mecanicamente repetida: a escola é o caminho para quem deseja conquistar uma 



 

 

78 

vida material mais fácil. Ora, isso nem mesmo chega a ser verdade, pois não existem dados 

que indiquem o sucesso escolar como elemento capaz de assegurar o sucesso econômico 

posterior no mundo do trabalho. Essa fala automática foi retomada muitas vezes, talvez 

porque os métodos de ensino careçam de muitas modificações difíceis de serem alcançadas, 

configurando uma situação que legitima, para manter os alunos na escola, o emprego desse 

mantra cheio de esperança.  

O valor da escola, por boas e más razões, permaneceu vivo no relato dos participantes 

deste estudo: trata-se de um espaço que enseja laços sociais mais amplos, um dos poucos, 

senão o único, em que os grupos de mesma idade convivem com seus pares, em interações 

regidas por regras específicas, criadas em conjunto. Nessas interações, criam-se exigências 

novas de conduta, mediante as quais se assegura a pertença a grupos distintos dos usualmente 

conhecidos. Os adolescentes reconheceram prontamente e com perspicácia essa característica 

da escola. Tomara que os professores venham a reconhecer também a necessidade de fazer da 

escola um espaço prazeroso e vivo, por meio de uma educação mais democrática e mais 

interessante, na qual os saberes escolares possam ser apreciados também no presente.   
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APÊNDICE A – Cronograma de atividades 
 

 

Atividades Datas 

Elaboração do projeto  Agosto/2012- março 2012 

Exame de qualificação Agosto/2013 

Revisão das sugestões da banca Setembro/2013 

Início da coleta  Outubro/ 2013 

Término da coleta Novembro/2013 

Transcrição das entrevistas Dezembro/2013 

Análise dos dados  Janeiro/2013 - abril/2014  

Revisão da dissertação Maio/2014 – Junho/2014 

Depósito da dissertação  Julho2014 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semiestruturada 
 

 

1. Identificação do sujeito 

 Sexo:      Feminino (   )    Masculino (   )  

 Idade: 12 anos (   )     13 anos (   )     14 anos (   ) 

 Última série/ano cursada no ensino fundamental ___ ou médio: __________ 

 

1. História de vida – a pesquisadora coloca a pergunta: - “Eu gostaria muito de conhecer um 

pouco a sua vida. Você pode contá-la para mim?”. Após o entrevistado começar a falar, 

apenas questões de encorajamento devem ser feitas, como – E daí? – Você estava dizendo 

que... Hum, hum etc. À medida que as questões abaixo forem sendo respondidas, o 

pesquisador deve eliminá-las do roteiro que está em suas mãos. Se faltar alguma, diz: – “Eu 

gostaria de fazer algumas perguntas para você, para que possa entender melhor a sua vida. 

Por favor, você as responde para mim”? 

2. Por que você vai à escola? 

3. O que você faz na escola? 

4. O que você aprende na escola?  

5. Quando você entrou na escola? Quem o levou?  

6. Qual foi sua primeira impressão? O que gostava mais de fazer na escola nessa época?  

7. Como foi para você a mudança do primário (fundamental I) para o fundamental II? 

Quais foram as principais diferenças que você notou? 

8. Você repetiu de série ou ano alguma vez? Por que razão repetiu? Como foi essa 

experiência para você? Você percebeu alguma melhora no ano seguinte? Se sim, em 

quê? 

9. Você abandonou a escola alguma vez? Por que razão abandonou e por quanto tempo? 

Por que voltou? 

10. Na sua casa, onde você costuma estudar? É um lugar tranquilo? 

11. Na sua casa tem internet? Se sim, para que você costuma usá-la?  

12. Que mais existe na sua casa? Jornal diário? Dicionário? Livros? 

13. Seus pais incentivam você a estudar? O que eles lhe dizem sobre isso? 

14. Seus pais costumam frequentar as reuniões da escola? Quais? Você acha que eles 

gostam de ir a essas reuniões? 

15. Agora que está se aproximando do ensino médio, quais as principais expectativas 

sobre as mudanças nessa nova fase? 

16. Você vai contente para a escola? Sempre foi? Em algum momento, você deixou de ir 

contente? O que aconteceu para você perder o prazer de ir à escola? 

17. Quais coisas você gosta (gostava) mais de fazer na escola? Por quê? 

18. E das disciplinas escolares, de quais delas você mais gosta (gostava)? Por quê?  

19. Você acha que aprende (aprendeu) coisas importantes nas aulas?  

20. Você gosta (gostava) de aprender?  

21. Em seu entender, para que serve o que aprende (aprendeu) na escola? OU – As 

matérias que você aprende na escola, acrescentam algo a você? O quê? 
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22. Como é (era) sua relação com o professor dessa disciplina? E com os demais 

professores? 

23. Como é sua relação com os colegas da sala? Na hora de estudar, vocês se ajudam? 

24. A escola incentiva grupos de estudos entre os colegas? 

25. Você percebe que seus colegas são interessados em aprender? Isso o anima na hora de 

estudar? Se sim, por quê?  

26. Quais são as formas que seus professores usam para passar a matéria? Vou dar um 

exemplo: passando o conteúdo na lousa para vocês copiarem; com brincadeiras; com 

ditados; com textos para vocês lerem, assim por diante.  

27. O jeito que seus professores passam a matéria para você é um bom jeito? Você acha 

que é um jeito bom de aprender? 

28. Quando seus professores entregam as notas das avaliações, eles costumam conversar 

com a sala? Ou com cada aluno individualmente? 

29. Normalmente, eles (os professores) explicam qual seria a resposta certa para os erros 

que você cometeu? 

30. Quando você tem dúvidas, você se sente confortável para perguntá-las durante a aula? 

31. Os professores explicam por que é importante aprender determinadas matérias? O que 

eles dizem sobre isso?  

32. E sua relação com os colegas, como era e como é hoje em dia? 

33. Hoje, você acha importante ir à escola? Por quê?  

OU  

 No que você considera a escola importante? 

34. Você pode me dizer, em poucas palavras, qual é a importância da escola em sua vida?  

35. Hoje, qual é a razão, segundo você, de os pais mandarem os filhos para a escola? E os 

filhos, por que eles vão?  

36. Você tem um projeto de vida? Qual?        

37. Em que medida ir à escola é importante para você alcançar esse projeto?  
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APÊNDICE C – Carta de informação à instituição de pesquisa 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

 

Esta instituição está sendo convidada a participar de uma pesquisa que tem como objetivo 

verificar os sentidos e significados que os adolescentes constituem sobre a escola e sobre os 

saberes escolares. As informações adquiridas serão colhidas por meio de uma entrevista a ser 

feita com dois adolescentes de idade entre doze e quatorze anos, do Centro da Criança e do 

Adolescente. A aplicação, se possível, deverá ser efetuada no próprio Centro da Criança e do 

Adolescente, em sala disponibilizada pela diretoria e em data a ser por ela definida, de modo a 

evitar interferências nas atividades da instituição. O sigilo acerca da instituição e da 

identidade do jovem será garantido. Esse trabalho tem por finalidade contribuir para aumentar 

o conhecimento acadêmico sobre o pensamento do adolescente em relação à escola. As 

informações coletadas serão utilizadas para a pesquisa de mestrado entregue e defendida pela 

autora desta pesquisa na Pontifícia Universidade Católica. O Centro da Criança e do 

Adolescente poderá retirar, a qualquer momento, sua anuência em relação ao acesso 

concedido a seus adolescentes e a suas dependências, sem que isso implique qualquer 

prejuízo.  

_______________________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador 

 

Claudia Leme Ferreira Davis 

Nome e assinatura do orientador  

Telefones para contato:  

 Pesquisador:  

 Orientador da pesquisa: 11.37233092 

De acordo,  

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável pela instituição 

 

São Paulo,       de                                        de 201_. 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

____________________________________________________, como responsável legal de 

___________________________________________________, consente que ele participe da 

pesquisa cujo título é “________________________________________________”, pois, 

após ter lido a CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, encontra-se 

ciente de que se trata de pesquisa acadêmica, a qual não traz nenhum risco para o envolvido e 

nem em relação aos procedimentos a serem empregados. Assim, não restando quaisquer 

dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO, concordando em deixar o adolescente fazer parte desta pesquisa. Fica claro 

que o responsável pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO para que o 

participante se envolva no estudo, sem que nenhum custo lhe seja cobrado. Adicionalmente, 

assinando este termo, o responsável também está ciente de que todo dado que possa 

identificar a instituição, a família ou o participante será estritamente confidencial. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do responsável legal  

 

 

São Paulo, ___ de _______________ de 201_. 
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APÊNDICE E – Quadro de pré-indicadores, indicadores e núcleos de 

significação constituídos para o aluno Gustavo 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES NÚCLEOS DE 

SIGNIFICAÇÃO 

História de vida? Ah, eu nasci na Bahia. 

Quando eu tinha quatro anos, eu vim pra 

São Paulo. Cheguei aqui, morei com minha 

tia: eu, minha irmã, minha mãe e minha tia. 

A gente achou uma casa alugada depois e 

moramos na casa alugada, né? Depois, a 

gente achou uma casa melhor alugada e 

fomos para outra casa melhor, alugada. 

Aí, ficamos cinco anos lá, acho que uns 

cinco anos e mudamos.  

Aí, depois, a gente conseguiu morar sozinho. 

Agora, minha tia não mora com a gente: ela 

mora com o filho dela e o marido dela. A 

casa dela era comprada.  

Ela é doméstica (a mãe). Trabalha em casa 

de família. Minha irmã trabalha e faz 

faculdade: ela é ajudante de dentista e faz 

faculdade de Ciências, de contabilidade... 

Alguma coisa assim.  

(relação com a irmã)... Mas a gente conversa 

mais ou menos, porque ela fica muito tempo 

fora de casa. 

Trajetória de vida e 

informações sobre a 

família 

A vida de todo dia: “aí, 

eu fui para uma casa 

comprada, que minha 

mãe comprou” 
“Morreu (o pai), quando eu 

tava na barriga da minha 

mãe. Aí morei com minha mãe, 

minha tia e minha irmã na 

primeira vez que vim pra São 

Paulo, 

 

“...Aí eu fui para uma casa 

comprada, que minha mãe 

comprou. Aí eu tô até agora lá. 

Eu moro em Bairro tal. 

 

 

Tem, uso sempre! (internet)”. “(...) Pra 

mexer  no facebook, pra jogar, fazer 

trabalho, pesquisar, deixa eu ver o que 

mais... ver vídeo, escutar música, mandar 

mensagem, acho que só”.  “sempre que tem 

trabalho, eu pesquiso na internet. No 

Eventos marcantes 

na história de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesses pessoais 
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Google ou no Yahoo”. 

 

“Gosto de... ahh... histórias, 

contos ou coisas que tipo 

assim... ensinam a fazer as 

coisas. Vamos dizer... ah! Gosto 

o que tem tipo... como vou 

dizer?  Os que tem tipo... mitos, 

histórias de 

 

Quando eu vim da Bahia, eu não lembro se 

eu tinha dois ou quatro anos, mas eu já entrei 

na creche e já fiz tudo, já! 

Eu estudei no colégio Creonte da 1ª à 4ª 

série. Agora estudo no Reverendo Matias, 

porque não tinha vaga no que a minha mãe 

queria.  

No que a minha mãe queria, não tinha mais 

vaga. Mas aí, a minha mãe achou muito 

ruim, porque sabia que no que ficava perto 

tinha muita aula vaga. Então, ela me colocou 

no Reverendo Matias... 

 

Início e dados do 

percurso da vida 

escolar 

A vida escolar: “sempre 

fui bom aluno e nunca 

peguei recuperação” 

Porque não tem nada pra se divertir! Não 

tem nada de interessante na minha escola. 

No intervalo, não pode ir na quadra (de 

esportes): só na hora da Educação Física. Aí, 

não tem nada lá pra fazer. 

Não tem outros cursos. Queria que tivesse 

curso de língua 

 

A primeira vez é chato: você fica quietinho, 

sem falar com ninguém, quieto, não conhece 

ninguém. No segundo dia, continua quieto... 

Mas passa uma semana e você tá 

bagunçando. Demorei uns quatro dias pra 

fazer amigos... 

Gosto (da escola), só que é ruim que... Mas, 

na escola de antes, eu tinha vários amigos, 

da 1ª até a 4ª série. E, aí, todos eles foram 

pra outra escola, e eu fui pro Reverendo 

Matias, porque não tinha mais vaga nela.  

Prefiro os amigos lá da 4ª série! São  bem 

mais legal, porque lá, eu conheço as duas 

salas, tem a sala D e a sala C, eu conheço das 

duas, porque estudei nas duas.... 

Mudou muito da outra escola pra agora, 

O que a escola 

oferece 

 

 

 

 

 

 

A transição para o 

fundamental II 
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até demais. Ah porque deixa ver... Ah, não 

sei. Mudou bastante coisa. Na 4ª, minha 

turma era muito... Sei lá... Não sei dizer. É 

pior agora.  

No fundamental II, tem vários professores, 

muito mais gente, pessoas de mais idade, 

maiores do que eu...  

 

 

 

 

Às vezes, na hora da prova, a gente pergunta 

(a resposta), se o professor não está vendo... 

(risos).  

A gente tem duas aulas seguidas: uma é pra 

estudar e outra pra fazer a prova... Aí, o 

professor deixa estudar e a gente se reúne e 

estuda. 

Eu vejo que todo mundo tá fazendo as coisas 

e eu também faço. O pessoal é bem animado, 

até demais! Pra estudar é mais ou menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação com os 

colegas na rotina 

escolar 

O que eu faço na escola? (risos) Estudo: 

óbvio, né? Ah, eu faço de tudo, né? Até a 

terceira aula, eu estudo e, depois, tem o 

recreio. Aí, depois, tem Educação Física, que 

a gente joga. 

Hum, da 1ª até a 4ª série não tinha cantina... 

E, da 5ª pra cima, tem cantina. Tem bastante 

coisa pra comprar e tem também muita 

menina. Tem lanche de graça, mas eu não 

gosto: acho ruim. Compro todo dia quase, 

acho que sim.  

Estudo às vezes, nem tanto. Raramente, só 

quando tem prova e, às vezes, quando não 

tem prova, eu tiro só uns dez minutinhos pra 

rever a matéria, mas é pouco.  

Sempre fui bom aluno: nunca peguei 

recuperação! 

A minha professora de Português passa uma 

tarefa e, se a gente entregar, a gente ganha 

um carimbo de quem fez a tarefa, tipo... 

Depende de quem for a primeira, a pessoa 

que aí, no final do semestre, tiver mais 

carimbo, ganha 10. Aí, quem não fez a tarefa 

ganha um carimbo de “Não fez tarefa” e, aí, 

a minha mãe tem que assinar e botar a data. 

(a mãe) frequenta todas as reuniões da 

Rotina escolar 
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escola! Vai pra saber como eu estou nas 

aulas ou o que estão ensinando na escola. E 

pra saber se estou estudando direito, se tá 

faltando muito professor... 

 

Mas, na hora de fazer a lição e a prova, eles 

fazem; todo mundo faz! Só os preguiçosos 

que não fazem. Mas ninguém é animado 

assim: oba, tem lição (risos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah não sei... No ensino médio, as matérias 

vão mudar, os professores e os horários. Eu 

prefiro estudar de noite. Prefiro ficar o dia 

inteiro em casa e de noite ir pra escola. Vou 

trabalhar, né? Lógico! Trabalho de dia e 

estudo de noite. 

Já falei com minha mãe sobre isso: vou 

trabalhar de dia e, de noite, ir pra escola. 

Vou trabalhar pra ajudar em casa e ter meu 

próprio dinheiro.  

Expectativas sobre a 

vida escolar no 

futuro 

A escola serve pra, quando eu crescer, 

arrumar um emprego bom, ir pra faculdade e 

conseguir aprender as coisas, o essencial. 

Serve pra gente aprender e, quando estiver 

na faculdade, ter uma função na vida, ter 

uma vida boa. E é isso. 

Acho que sim: a gente aprende quando lê 

livros, porque eu aprendo a falar melhor e 

escrever melhor.  

Português pra fazer os textos, a Matemática 

pra fazer as contas. Acho que vou usar, 

quando eu crescer. 

Quero ser engenheiro civil. A escola é 

muito importante (para alcançar essa meta), 

porque a gente pode saber das coisas. 

Senão, a gente fica burro.  

A gente vai na escola pra aprender, né? 

Pra ter uma vida melhor 

 

Função da escola 

A escola e os saberes 

escolares: eles servem 

pra quando eu crescer 

arrumar um emprego 

bom; ir pra faculdade e 

conseguir aprender as 

coisas 
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Ah, eu uso agora pra quê? (o conteúdo 

curricular) Uso pra tirar nota boa e... Ah, 

não sei, mas uso, sim. Um exemplo é pra 

usar o computador: eu sei escrever nele, 

mandar mensagens pros amigos 

escrevendo certo. 

É, pra gente aprender as coisas, senão a 

gente fica burro, sem saber fazer contas, 

sem saber fazer as coisas, sem saber ler, 

sem nada. É pra isso que a escola é 

importante. 

As disciplinas 

escolares 

  

Tem (aula de Inglês), mas a professora é 

chata (...). É chata, é incomum, não sei 

explicar.  

Só quando eu tenho Educação Física ou 

quando o professor é legal... (gosta de ir à 

escola). 

O professor (de Educação Física) não dá 

muita matéria pra aprender: é mais esporte 

mesmo. Então, é mais diversão mesmo. 

Eu pergunto bastante coisa e eles respondem. 

A gente já está no 4º bimestre, já tem a 

maior intimidade. 

Só quando eu pergunto pergunta boba, aí 

as professoras, elas ficam bravas. Ah, uma 

pergunta boba é do tipo: eu já sei e estou 

perguntando. 

 

Ciências, porque é mais interessante. Tem 

coisas legais, sobre bactérias, essas coisas. A 

professora é legal: é o primeiro ano dela 

nessa escola.  

Só a de Português que é chata, é a mais. Mas 

a de Geografia também é. Porque elas são 

velhas! Elas gritam muito e ficam 

estressadas rápido.  

Tipo a professora pega, dá o livro (a de 

Ciências, que eu mais gosto é dela). Todo 

mundo tá lendo e ela pede pra alguém ler. 

Aí, ela explica o parágrafo e, se a gente não 

entende, ela para e explica de novo, toda 

aula. Ela explica o capítulo, aí tem as 

perguntas, aí tem o trabalho em dupla. Eu 

sempre faço em dupla: um entrega e o outro 

faz no caderno. Aí, a gente entrega e recebe a 

nota. 

O aluno, o professor 

e a disciplina 
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Não gosto desse jeito (das tarefas de Língua 

Portuguesa), sinceramente não. Todo dia 

tem tarefa, todo dia! E todo dia é chato. 

Tem que chegar em casa e ficar fazendo 

tarefa: é chato! 

(...) todo dia, todo dia e todo dia e todo dia e 

todo dia... Aí, tem que chegar em casa e 

fazer a tarefa, todo dia. De Ciências não dá 

tarefa, mas ela é a professora que ensina 

melhor. 

Historia é legal. Ela ensina com 

brincadeiras, fazendo trabalho... Tem que 

fazer um tabuleiro sobre os indígenas... Se a 

caçada for boa, você avança casas; se for 

ruim, você volta. Tipo o War da vida. 

Aprende bastante, assim. 

Sexta-feira é o pior dia, porque tem duas 

seguidas de Português, duas de Geografia e 

duas de Matemática. A gente teve azar...  

Se tiver uma nota muito baixa, muito baixa 

mesmo, conversa com o pai. Com a gente, 

não.  

Se a nota é boa, dá parabéns, diz que você 

aprendeu e sei lá o quê. Se tem nota ruim, 

eles dão um trabalho pra tentar aumentar a 

nota. 

[...] que a escola não é pra brincar, que é 

pra você estudar. Que tá muito difícil lá 

fora pra arrumar emprego... Quem não 

estuda, fica lá fora na rua, sem roupa, sem 

banho, sem comida e sem nada, pedindo 

trocado. (explicação dos professores sobre a 

importância da escola).  

Ela (a mãe) diz: - Sai do computador e vai 

estudar. Ah, ela fala que é pra não ter a 

vida que ela tem, porque ela não estudou; 

porque ela morava na Bahia e, depois, com a 

minha tia e não estudou... Que é pra eu 

ganhar bastante, ter a minha casa e meu 

carro. 

A importância de 

estudar 

(A ONG) é legal. Ajuda, porque deixa a 

gente fazer a lição de casa e tem atividades. 

Então, é legal. É mais legal que a escola.  

O papel da ONG 
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APÊNDICE F – Quadro de pré- indicadores, indicadores e núcleos de 

significação constituídos para a aluna Gabriela 

 

PRÉ-INDICADORES INDICADORES NÚCLEOS DE 

SIGNIFICAÇÃO 

Eu vou pra casa, eu ajudo meu pai a 

cuidar do meus irmãos... Aí, eu ajudo a 

alimentar, arrumo minhas coisas, 

estudo... É corrido! E durmo.  

Então, a minha mãe, ela trabalha das 7 da 

noite até as 7 da manhã, aí ela vai pro 

outro em seguida e só sai às 7 da noite.  

Depois ela vai pra casa e na outra manhã 

e na outra noite ela fica livre também. Aí 

quando ela tá em casa, passo tempo com 

ela! 

A minha mãe, ela trabalha em dois 

empregos à noite e faz faculdade de 

manhã. Eu tenho dois irmãos: eu tenho a 

Maria, que tem três anos; e o João, que 

tem um ano e alguns meses. 

Minha mãe é técnica de enfermagem, 

trabalha em dois hospitais e estuda 

arquitetura na faculdade Matias.  Meu pai 

trabalha no correio, é operário no 

momento. 

Tem as crianças e elas ficam chorando 

e gritando. Aí, meu pai, que de vez em 

quando não dá pra ficar de olho, porque 

ele tá fazendo alguma coisa e minha mãe 

tá fazendo trabalho. Aí, é difícil estudar... 

Aí, quando eles dormem, eu estudo. 

Vão na creche (os irmãos), aqui em 

Bairro do lado do parque, não lembro o 

nome. É perto daqui porque fica perto de 

mim, aí meu pai me busca e busca eles, e 

vamos para casa. 

 

No fim de semana depende, se tem 

trabalho de escola, eu faço trabalho de 

escola, ou eu ajudo a arrumar a casa 

porque minha mãe trabalha e eu não 

posso pedir pra ela arrumar a casa porque 

ela tá cansada, faço comida.  

 

Eu sou tudo naquela casa, eu faço tudo! 

Rotina e dinâmica 

familiar 

 

Trajetória de vida: 

“Eu sou tudo naquela casa, eu 

faço tudo! Limpo, passo e 

cozinho!” 
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Limpo, passo e cozinho! Eu faço curso 

de inglês de sábado, e ajudo a cuidar das 

crianças! 

Tem vezes que eu quero sair com minha 

amiga e não dá, primeiro tenho que ver se 

minha mãe está em casa porque meu pai 

não dá conta de ficar com as crianças 

sozinho, mas eu dou. 

Meu pai fica muito cansado, ele trabalha 

e chega em casa e quer tocar o violão dele  

e não pode porque as crianças ficam 

gritando e aí eu tenho que ficar.  

Quando tem acampamento aqui da ONG 

nas férias, eu arrumo antes a roupa da 

semana toda das crianças, deixo tudo 

pronto e meu pai leva eles pra casa da 

minha tia. 

De vez em quando é muita pressão 

porque eu começo a fazer uma coisa em 

casa e, se eu paro de fazer um dia, meu 

pai já me cobra. Tem dia que é muita 

pressão, aí eu não aguento e choro! 

Quando eu coloco desenho pra eles 

assistirem, e aí eu relaxo.  

Quando eles estão assistindo desenho, ou 

eu fico escrevendo ou eu fico assistindo 

série, porque é mais fácil de olhar as 

crianças assim. 

Eu não paro, não consigo ficar parada. 

Moro no bairro tal, fica na zona Norte. 

Minha casa é comprada, sempre foi. 

Meus pais estudaram bastante, mas 

minha mãe me teve com 22 anos. 

Então, era cedo... Ela tinha terminado o 

colégio, mas não tinha começado a 

faculdade. 

Meu pai também, ele estudou bastante. 

Ele teve oportunidades, mas não soube 

enxergar. Hoje, ele poderia ser um 

desenhista, um cantor. Ele me conta que 

as professoras dele queriam pagar curso 

para ele de desenho, de música... E ele 

falou que só não aceitou porque não 

sabia, na época, que ia ser tão 

importante para ele. 

Vida escolar dos 

pais 

Na minha casa tem computador e internet 

e eu uso os dois pra fazer trabalhos, fazer 

Interesses 

pessoais 
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pesquisas, mexer em redes sociais, pra 

assistir séries ou documentários, muita 

coisa. Uso bastante.  

Tem jornal de antes, não de agora. É que 

minha mãe assinava, agora não assina 

mais. Eu lia todo dia, eu gosto. Gosto de 

ler o quadrinho, o horóscopo e alguma 

coisa, se tiver na parte de cinema, teatro e 

moda. 

 

Na creche, foi minha mãe. Eu lembro 

mais porque todos os dias ela me levava e 

me buscava.  

Na creche, eu gostava de pintar e, na 

escola, quando eu entrei na 1ª série, eu 

gostava de conversar. Ainda gosto (risos).  

Mudei de escola no funtamental II, 

porque a escola que eu estava só tinha até 

o 5º ano. Aí, eu tinha que mudar. E, 

agora, vou ter mudar de novo. 

Início e dados do 

percurso da vida 

escolar 

A vida escolar: “Falam bem 

de mim, que eu sou educada e 

não faço bagunça. Normal”. 

Na escola, eu faço lição, eu estudo, eu 

converso, escrevo, leio... Faço 

apresentação de trabalho...  

Eu vou pra escola e, lá, tenho minhas 

amigas – tem meus amigos também – e a 

gente conversa bastante. Eu tiro notas 

boas... É o geral. 

“Eu nunca repeti de ano e nem nunca tirei 

nota vermelha”. 

 

Rotina escolar 

A gente erra e ela faz a revisão, ela 

corrige a prova. Aí, pergunta pra sala 

por que não acertou. Tem algumas 

provas que a resposta tá ali, na cara, mas 

dá branco e você esquece. Aí, elas 

perguntam: - Mas você sabia disso, por 

que não respondeu? - Ah, professora, não 

deu... 

Mas se ela, a professora, está falando as 

notas, as vermelhas elas não falam de 

quem é: elas chamam o aluno na mesa pra 

não constranger o aluno. As boas elas 

falam...  

Depende se tirou o ano inteiro nota ruim 

e, no fim do ano, está tirando nota ruim. 

Ela fala que não tem mais jeito, porque 

ela tentou o ano inteiro e é difícil... 

Atitudes dos 

professores na 

rotina escolar 
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Ah, sim, é tipo: se a maioria da sala tirou 

uma nota baixa, eles querem saber o 

porquê. Pergunta se tá difícil, porque tá 

tão complicado, faz revisão na lousa pra 

gente entender por que que errou. 

Se a nota da sala foi boa, eles dão 

parabéns pra todo mundo, é normal. Se 

tem uma chance de repor a nota, eles 

dão trabalho pra repor a nota, eles dão 

pra não ficar com nota baixa. 

Algumas (amigas) estão tentando a prova 

para o Etec; outras estão tentando bolsa 

para escola particular. E eu também estou 

tentando. Eu fiz provas pra algumas 

escolas e, se eu passar nas provas, eu 

vou para outra escola. Se passar, talvez 

vou fazer Etec. 

Ah, eu acho que o ensino (particular) é 

melhor, a organização é melhor e o 

tempo, mais aproveitado. 

Eu tenho amigos da escola particular que, 

desde a quinta série, têm filosofia, arte 

contemporânea  e outras matérias que eu 

só vou conseguir ter no colegial. 

Eu queria fazer Etec em Pirituba, porque 

tem eventos e eu gosto de eventos: 

promover, organizar festas. Eu queria 

fazer fotografia, também, mas só tinha à 

noite. Não dá pra ir de noite.  

Planos para o 

ensino médio 

Ah! Quando eu quero alguma coisa, eles 

falam: Ah, então estuda pra você ter 

um trabalho bom, pra você comprar o 

que você quiser, ter uma casa boa, 

dinheiro. 

Eles falam isso, falam que eu tenho que 

me esforçar pras provas, que se eu não 

passei em alguma prova, eu tenho que 

estudar mais pra próximas. 

Ah, quando eu tiro, tipo, uma nota 6 ou 7, 

eles falam que tem que melhorar, que 

dá pra ficar melhor. Eles nunca 

reclamam do meu desempenho, porque 

eles falam que meus professores falam 

bem de mim, que eu sou educada e não 

faço bagunça. Normal. 

Os meus pais, eles vêm em quase todas 

as reuniões da escola e, se não vão eles, 

Expectativas dos 

pais sobre a 

escola e sua 

participação na 

vida escolar 
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vem minha avó.  

Hum... Acredito que é pra ter uma 

oportunidade de vida que eles não 

tiveram... Mas isso depende da família, 

porque os pais mandam os filhos pra 

escola, mas daí... 

Depende do que eu vou fazer no futuro. 

Eu não acho que eu vou usar tudo que 

eu estou aprendendo agora, no futuro. 

Mas eu acho que é importante, porque 

não sei o que vou fazer. Então, já tenho 

tudo ou pelo menos quase tudo. 

Ah, é isso, porque você querendo 

aprender (ou não), aquilo vai te servir de 

algum modo, em alguma prova de 

entrevista de emprego, faculdade. Vai te 

servir para alguma coisa! Eu acho que 

eles não ensinam só por ensinar: tem 

algum  motivo...  

Ah, a escola acrescenta o 

conhecimento, né? Porque na vida, se 

você não tem conhecimento, você não vai 

pra frente. Porque, hoje em dia, quem 

sabe vai ter... Quem sabe tem alguma 

coisa e quem não sabe fica pra trás! 

Então, é questão de conhecimento, de 

querer saber. 

Se você não sabe uma coisa, você fica 

parada, você não... Não arranja um 

emprego bom, você não tem a chance de 

ter uma boa entrevista de emprego. É 

isso... 

Ah, é importante sim estudar para, tipo, 

ter o que eu quero. Não ter filho logo, 

porque filho é bom, mas não tão cedo. 

Porque você tem que estudar, tem que se 

estabilizar no emprego, ter uma casa, 

pra depois pensar em filho, em casar, 

essas coisas...  

Sim, é importante pro futuro, pra saber 

as coisas que você lida, pra ter 

conhecimento, pra você entender as 

coisas, saber por que as coisas são 

assim, ter oportunidades. O porquê de as 

coisas acontecerem assim, tipo, por que 

ele foi julgado? Por que aconteceu isso, 

isso e aquilo? Aí, você tem que 

entender... Saber julgar o certo e o 

Os saberes 

escolares 

A escola e os saberes 

escolares: “Aquilo vai te 

servir de algum modo” 
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errado. 

O conhecimento tem importância hoje, 

pra esse novo tempo que vai vir, pro 

ensino médio, o conhecimento vai servir. 

A educação com as pessoas também não 

pode mudar. Tem que ser educada, 

respeitar.  

A escola, ela ajuda pra preparar pra 

faculdade ou então tem algumas 

opiniões ou algumas coisas que mudam 

o que eu penso. 

Sim, (aprende escrevendo) porque de 

certa forma eu tenho que saber de outras 

coisas, preciso ter conhecimento tipo... 

tive que pesquisar os tipos de câncer pra 

escolher o tipo que a personagem ia ter, 

preciso estudar pra passar isso pro papel. 

É uma forma mais legal de estudar, com 

certeza. 

Ah tipo, os presidentes do Brasil, os 

presidentes dos outros países, ou pessoas 

que morreram na ditadura pra ter a 

democracia que a gente tem hoje. Isso, e 

aprendo a dividir também, a me 

comunicar, a ter novos amigos. 

Porque assim a gente dá mais valor pras 

coisas que a gente tem hoje, porque sem 

elas eu acho que estaríamos em rumos 

diferentes. 

Os professores legais são na forma de 

explicar. Eles dão um jeito de explicar, 

que a gente consegue entender e de um 

jeito que não fica tão entediante. 

Porque se você vai explicar de uma forma 

que está escrito nos livros, aí ela começa 

a falar... E, aí, você fica com sono, você 

dorme, não entende nada e, na hora da 

prova, erra tudo...    

Minha professora de Geografia, é difícil 

ela dar lição: ela dá debate. Ela dá um 

tema e a gente debate e, aí, é legal... Eu 

não sei se eu gosto mais dela ou da de 

História. Ela já dá lição, mas eu gosto do 

jeito que explica: ela  vai dando os pontos 

e, se a gente não entende, ela explica de 

novo. 

Eu acho que o melhor jeito de aprender 

é os professores achando uma 

Relação mantida 

com os 

professoes e com 

seus 

procedimentos de 

ensino 
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linguagem que interesse para os alunos, 

para que os alunos entendam e queiram 

participar, por que... Se você explica de 

um jeito chato, ninguém vai prestar 

atenção! 

Eles dão exemplos com coisas do nosso 

dia a dia... Aí, é interessante porque 

todo mundo se identifica e participa. 

Eu me dou bem com todos os 

professores. A gente conversa sobre 

coisas da matéria ou fora da matéria... É 

bem... normal. É, eu acho que é com 

todos. Exceto com a professora de 

Artes porque ela grita muito!  Então, 

não dá pra ter aula com ela, porque ela 

grita e as pessoas da sala também não 

ajudam, porque... Aí, com ela não dá pra 

conversar, pra saber as coisas... É mais a 

relação escolar mesmo. 

É que ela grita muito, eu tenho medo de 

perguntar e ela gritar comigo (professora 

de Artes). Eu tenho medo porque ela pode 

gritar comigo e dizer que eu não sei de 

nada, eu não sei lidar com gente nervosa 

assim! 

Sim, se eu tenho dúvida, eu pergunto... 

Os professores, eles dão espaço pra 

gente perguntar e expressar a nossa 

opinião. Então... Com a professora de 

Artes, já não dá. Se ela quer de um jeito, 

e se a gente pensa de outro, não dá. 

Porque ela quer daquele jeito. Ela até 

deixa a gente falar, mas, aí, ela fala que 

não dá, porque ela quer daquele jeito e 

daquele jeito vai ficar melhor... 

De vez em quando, eu presto atenção, 

porque eu realmente estou interessada 

ou eu estou ali, escutando a professora, 

mas meio que não faz sentido, porque 

eu não estou ali realmente. Quando eu 

estou interessada, eu presto atenção e dou 

palpite. Mas, quando não estou, eu fico 

quieta, ouvindo a professora falar.  

Sim, os professores falam bastante que é 

melhor a gente aprender ali, porque no 

ensino médio ou na faculdade, o 

professor não vai ter tanta dedicação pra 

só um aluno. Então, eles falam pra 

Os professores e a 

importância de 

estudar 
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gente prestar atenção, fazer tudo 

direito, porque não vai ter a mesma 

atenção depois, e aí a gente vai se 

arrepender.  

A professora de Matemática fala que é 

importante pra fazer contas, se você 

vai trabalhar com números, você já 

sabe. Se você, em uma conta de luz ou 

água que você recebeu, você não sabe o 

porquê veio aquilo tudo de juros, você 

pode conferir se é aquilo mesmo. 

A de Português fala que é bom saber os 

verbos, conjugar e que aquilo vai cair 

em prova... Saber as classes gramaticais, 

interpretar texto pra saber se o que você 

está lendo está certo. Explica também que 

é bom pro futuro, né? 

Quando eu saí do fundamental I para o II, 

eu percebi muitas coisas diferentes. Para 

começar, as pessoas, como elas se 

tratavam... Não eram crianças mais, eram 

pessoas maiores, eram adolescentes. E, 

ah, foi meio estranho, porque eu achava 

que não ia ter amigos. Mas, aí, no 

segundo dia, eu já tinha muitos colegas 

(risos). 

Vou estar na menor série de novo e com 

outras pessoas maiores de novo. Aí, vou 

ter que fazer amizade de novo, o que é 

fácil pra mim; eu não sou muito tímida 

(risos)... Se bem que algumas pessoas eu 

já conheço. Ah, mudar de escola, vou 

estar em um recipiente  novo.  

Eu acho que mudanças são boas. É 

melhor que repetir de ano e ficar vendo 

tudo de novo.  

Vai mudar muita coisa... E, também, a 

preparação para o vestibular, pra 

faculdade. 

Transições de um 

nível de ensino 

para outro 

Então aqueles colegas que eu já conhecia, 

eu conheci  melhor; aqueles que não eram 

tão próximos de mim, se aproximaram 

mais. Entra gente nova e vira amigo 

também... a relação muda por causa do 

tempo. 

Eu vou para a escola, sei lá... Não estou 

de bom humor pra ir, eu não vou. Mas, 

Relação com os 

colegas 
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problema do tipo com amigo, eu não 

tenho. 

Ah tipo, se já fizeram todos os grupos e 

tem pessoa que tá sem grupo, eu vou 

porque eu converso com todo mundo...  

Eu acho que só não se ajuda aqueles que 

são meios tímidos e se excluem do 

convívio. Na sala, a gente meio que se 

divide, né? Mas a gente conversa, todo 

mundo conversa com todo mundo e se 

ajuda, mas aqueles que são excluídos, os 

tímidos, eles não se envolvem e acabam 

não participando. 

Eu percebo quem quer aprender e quem 

não quer (risos). Minhas amigas, elas 

gostam de estudar, pelo menos uma delas. 

Mas tem gente que aprende e se envolve 

no momento, porque está ali. Mas, 

depois, não revê o que foi passado. Então, 

não acho que quer aprender... Está 

aprendendo porque tá ali, na hora, não 

tem nada pra fazer... Está na escola e faz 

porque a professora está explicando.  

Ah, tem amigas, ou pessoas próximas, 

que falam, que dão conselhos; aí, eu vejo 

se é bom pra mim e eu aceito. Senão, eu 

ignoro. 

Na escola, você aprende a se relacionar 

com as pessoas, a ter educação, 

respeitar os outros. A educação com as 

pessoas também não pode mudar. Tem 

que ser educada, tem que respeitar as 

pessoas. 

Eu aprendo, também, na escola, a 

dividir, a me comunicar, a ter novos 

amigos. 

O que eu mais gosto na escola é de ler. 

Hum, eu gosto de escrever, mas escrever 

tipo coisas... Coisas tipo minhas... Gosto 

de inventar coisas (...). Gosto de fazer 

histórias novas, tipo livros. É legal.  

Eu que faço (histórias). Então, quando a 

professora dá uma lição e eu termino a 

lição, eu mostro pra ela. Aí, eu ganho 

meu ponto e leio e escrevo. Ou, no 

intervalo entre uma aula e outra, eu leio 

alguma coisa. 

Eu escrevo, eu leio bastante. Quando eu 

Interesses na 

escola 
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termino um, eu já procuro outro livro.  

Eu queria que as escolas tivessem um 

grêmio infantil, pra mostrar a opinião dos 

alunos. Mais passeios educativos, 

culturais ou coisas pra lazer, também; e 

acho que só. 

Não ouvem muito os alunos, (escola) 

tipo... tinha muita coisa aberta, sabe? Que 

a gente pedia e eles não deixavam porque 

a diretora não deixava. Umas das coisas 

que a gente pediu e ela deixou foi a feira 

cultural que aconteceu, mas foi só um 

semestre. 

Sim, a gente juntou agora no último ano e 

conversou com a diretora e juntou os 

alunos interessados e eles fizeram o 

grêmio. Mas não tinha chapa 

concorrendo, eram só uns alunos que 

queriam. 

Bom, eu quero estudar muito, quero tirar 

notas boas, quero entrar na Etec ou na 

escola particular. Ou, se continuar aqui 

mesmo, quero ter notas boas lá. E é isso... 

E passar de ano: não quero repetir.  

Eu tenho, sim, um projeto de vida. Eu 

tenho... hum, quero terminar o colégio, 

fazer um intercâmbio e viajar muito. 

Fazer faculdade. Ter uma casa própria, 

morar com os amigos e viajar muito. Ter 

dinheiro pra fazer o que eu quero e, 

também, ser feliz. 

Expectativas para 

o futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuda, eles dão tempo de estudar. Agora 

não tem mais pesquisa, mas tinha o tempo 

de fazer a pesquisa, ajuda bastante. Se 

tiver material pra fazer trabalho, eles 

cedem o material pra gente fazer.  

Aqui eu faço de tudo, é o tempo que eu 

relaxo, participo de todos os cursos, é 

ótimo! É meu último ano, quero aproveitar 

muito.  

Tô fazendo uma história com a minha 

amiga daqui da ONG, a gente tá fazendo 

um livro, tá demorando um pouco, mas a 

gente tá fazendo. É um livro de romance, 

sobre uma menina que tem câncer, 

ultimamente tem muita gente com câncer e 

a gente quis contar uma história. 

O papel da ONG 
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APÊNDICE G – Transcrição da entrevista semiestruturada (Gustavo) 

 

1. Identificação do sujeito: P. A. J. V.  

 Sexo:      Feminino (   )    Masculino (  x )  

 Idade: 12 anos (  x )     13 anos (   )     14 anos (   ) 

 Última série/ano cursada no ensino fundamental: cursando o 7º ano (6ª série) 

 

Inicialmente, a pesquisadora se apresenta e faz o convite para Gustavo:  

Pesquisadora:  “Estou fazendo uma pesquisa para entender um pouco melhor como funciona 

a relação dos jovens com o que é aprendido por eles na escola. Você aceita me ajudar? 

G: Sim. 

Pesquisadora: Vou te fazer algumas perguntas, e você me responde da forma em que se 

sentir à vontade. Não existe resposta certa ou errada, e eu não vou julgar suas respostas. Tudo 

o que você me disser será exclusivamente para me ajudar na minha pesquisa. Não vou citar 

seu nome nem expor as respostas que você me der. No entanto, preciso da autorização da sua 

mãe para que você possa participar.  

G: Tá bom. 

Pesquisadora: Você se importa se eu gravar a nossa conversa?  

G: Não.  

Pesquisadora: Podemos começar?  

G: Sim.  

 

História de vida  

 

Pesquisadora: Eu gostaria muito de conhecer um pouco a sua vida. Você 

pode contá-la para mim? 

G: “História de vida? Ah, eu nasci na Bahia, quando eu tinha quatro anos, eu vim pra São 

Paulo.  Cheguei aqui, morei com minha tia eu, minha irmã, minha mãe, e minha tia. A gente 

achou uma casa alugada depois, e moramos na casa alugada né... depois, a gente achou uma 

casa melhor alugada e fomos para outra casa melhor alugada, aí ficamos 5 lá acho que uns 

anos e mudamos. Aí eu fui para uma casa comprada, que minha mãe comprou. Aí eu tô até 

agora lá. Eu moro em Bairro tal. É... eu estudei no Creonte da primeira até a quarta, agora 

estudo no Reverendo Matias (nomes fictícios).  
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Pesquisadora: você gosta de lá?  

G: Gosto, só é ruim que... mas, é que no colégio Creonte eu tinha amigos da primeira até a 

quarta, e aí todos eles foram pro colégio tal e eu fui pro Reverendo Matias. Porque não tinha 

vaga no colégio tal. 

Pesquisadora: E você fez novos amigos na nova escola? 

G: Sim, ah é legal. 

Pesquisadora: E o seu pai?  

G: Morreu, quando eu tava na barriga da minha mãe. Aí morei com minha mãe, minha tia e 

minha irmã na primeira vez que vim pra São Paulo, aí depois a gente conseguiu morar 

sozinho. Agora minha tia não mora com a gente, ela mora com o filho dela, e o marido dela, a 

casa dela era comprada. 

Pesquisadora: Você não mencionou seu primo e o marido da sua tia, você também 

morou com eles?  

G: É, na casa dela com eles.  

Vocês se davam bem? 

G: Sim.  

Sua irmã tem quantos anos? Ela mora com vocês? 

G: Tem 23 anos, mora sim. 

E sua mãe trabalha com o quê? Sua irmã também trabalha? 

G: Ela é doméstica, trabalha em casa de família. Minha irmã trabalha e faz faculdade, ela é 

ajudante de dentista e faz faculdade de Ciências, de contabilidade... alguma coisa assim. 

Ciências Contabéis? 

G: Isso, acho que é isso mesmo.  

Vocês se dão bem? Costumam conversar bastante? 

G: Sim, mas a gente conversa mais ou menos porque ela fica muito tempo fora de casa. 

Pesquisadora: Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre a escola agora. 

Tudo bem? 

G: Tudo.   

Pesquisadora: Quem te levou para a escola pela primeira vez? Você se lembra? 

G: Minha mãe.  

Pesquisadora: você gosta da escola? 

G: Gosto... hum... mais ou menos (risos).  

 Pesquisadora: Por que você vai para a escola? 

G: Pra aprender né, estudar.  
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Pesquisadora: E para que isso é importante? 

G: Pra ter uma vida melhor.  

Pesquisadora: O que você faz na escola? 

G: O que eu faço na escola? (risos) Estudo, é obvio né? (risos) Ah, eu faço de tudo né, até a 

terceira aula eu estudo e depois tem o recreio, aí depois tem Educação Física que a gente joga. 

Pesquisadora: Todos os dias tem Educação Física? 

G: não, só de quinta-feira, na terceira e quarta aula. Depois tem duas de Geografia seguidas 

nesse dia. Sexta-feira é o dia pior porque tem duas de Português, duas de Geografia e duas de 

Matemática. A gente teve azar!  

Pesquisadora: Qual a matéria mais legal? 

G: Educação Física é a mais legal, não... é a segunda matéria mais legal. Você diz no modo 

de diversão, ou no modo de aprender? 

Pesquisadora: Qual você prefere... 

G: Ciências e Educação Física então. 

Na aula de Educação Física, você não aprende também? 

O professor não dá muita matérias pra aprender, é mais esporte mesmo, então é mais diversão 

mesmo.  

Pesquisadora: Você lembra qual foi sua impressão da escola?  O que você gostava mais 

de fazer?  

G: Da escola nova... não lembro. Acho que não gostava de nada. Não... a primeira vez é 

chato, você fica quietinho sem falar com ninguém, quieto, não conhece ninguém, no segundo 

dia quieto... mas passa uma semana, e você tá bagunçando. Demorei uns quatro dias pra fazer 

amigos.  

Pesquisadora: Você fez amigos depois de uns quatro dias, é isso? 

G: É, demorou uns quatro ou cinco dias, acho. Aí depois ficou legal. 

Pesquisadora: Você mudou de escola logo que você mudou do fundamental I para o 

fundamental II, certo? Como foi isso?  

G: Normal... eu tava na quarta, aí me mandaram para a escola Horizonte que é lá, não sei 

aonde. A escola é doida. Tinha três escolas e para cada pessoa ela manda para uma, e me 

mandaram para lá. No Colégio tal não tinha mais vaga. Mas aí, a minha mãe achou muito 

ruim porque sabia que no Horizonte tinha muita aula vaga e ela me colocou no Reverendo 

Matias.  

Pesquisadora: A escola Creonte acaba no fundamental I? Ou você tinha a opção de 

continuar lá? 
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G: Acaba, a maioria é assim. Acaba na quarta, aí depois tem outra que vai até o terceiro. 

Pesquisadora: Quais foram as diferenças principais que você notou entre o fundamental 

I e o fundamental II? 

G: No fundamental II, tem vários professores, muito mais gente, pessoas de mais idade, 

maiores que eu, muita lição de casa, acho que só. 

Pesquisadora: Alguma vez você já repetiu de ano? 

G: Não, sempre fui bom aluno. Nunca peguei recuperação. 

Pesquisadora: E você alguma vez já deixou de frequentar a escola? 

G: Não. Quando eu vim da Bahia, eu não lembro se eu tinha dois ou quatro anos, mas eu já 

entrei na creche e já fiz tudo já. 

Pesquisadora: Você costuma estudar em casa? 

G:  Estudo às vezes, nem tanto, raramente. Só quando tem prova, e às vezes quando não tem 

prova eu tiro só dez minutinhos pra rever a matéria, mas é pouco. 

Pesquisadora: A sua casa é um lugar tranquilo pra estudar? 

É, mais ou menos, porque tem muito carro, moto passando na rua, gente jogando bola na rua. 

Fica barulhento. 

Pesquisadora: Tem internet na sua casa?  

G: Tem, uso sempre!!! 

Pesquisadora: Para que você costuma usar a internet? 

G: Pra mexer no facebook, pra jogar, fazer trabalho, pesquisar, deixa eu ver o que mais... ver 

vídeo, escutar música, mandar mensagem, acho que só.   

Pesquisadora: A internet te ajuda com os trabalhos da escola? 

G: Muito, sempre que tem trabalho, eu pesquiso na internet. No Google ou no Yahoo. 

Pesquisadora: Na sua casa tem jornal? Dicionário? Livros?  

G: Não tem jornal, tem dicionário, tem bastante livros. 

Pesquisadora: Você gosta de ler? Que tipo de livro?  

G: Gosto. Ahh... histórias, contos, ou coisas que tipo assim... ensina a fazer as coisas, vamos 

dizer... ah!  Gosto o que tem  tipo... como vou dizer? Os que tem tipo... mitos, história de 

terror, coisas que ensinam as pessoas a fazer brincadeiras, como vou dizer... parquinho, essas 

coisas. 

Pesquisadora: E quando você lê esses livros, você acha que está estudando também? 

Acho que sim, porque eu aprendo a falar melhor e escrever melhor.  

Pesquisadora: Sua mãe te incentiva a estudar? 

G: Às vezes.  
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Pesquisadora: O que ela diz sobre estudar? 

G: Ela diz, sai do computador e vai estudar. Ah, ela fala que é pra não ter a vida que ela tem 

porque ela não estudou... porque ela morava na Bahia e depois com a minha tia e não 

estudou... que é pra eu ganhar bastante ter a minha casa e meu carro.  

Pesquisadora: Sua mãe costuma frequentar as reuniões da escola? Quais?  

G: Frequenta todas! Vai pra saber como eu estou nas aulas, ou o que estão ensinando na 

escola e pra saber se estou estudando direito, e se tá faltando muito professor. 

Pesquisadora: normalmente quando sua mãe volta das reuniões, ela costuma conversar 

com você sobre isso? 

G:  Só quando eu apronto (risos).  

Pesquisadora: Você apronta muito? O que é aprontar na escola?  

G: Humhum... fazer bagunça na sala, conversando, esse tipo de coisa. 

Pesquisadora: E como você acha que será o colegial? O que você acha que vai mudar? 

G: - Ah não sei... as matérias vão mudar, os professores... e os horários. É que eu prefiro 

estudar de noite. Prefiro ficar o dia inteiro em casa e de noite ir pra escola. Vou trabalhar né, 

lógico. Trabalho de dia e estudo de noite.  

Pesquisadora: Você conversou com sua mãe sobre isso? 

G: Já falei com minha mãe sobre isso, vou trabalhar de dia e de noite ir pra escola. 

Pesquisadora: Por que é importante trabalhar? 

Vou trabalhar pra ajudar em casa, e ter meu próprio dinheiro.  

Pesquisadora: Você vai contente pra escola? Gosta de ir? 

G: Só quando eu tenho Educação Física, ou quando o professor é legal. Ou quando a hora 

passa rápido.  

Pesquisadora: Quando não tem Educação Física e a hora não passa rápido, por que não 

é legal? 

G: Porque não tem nada pra se divertir. Não tem nada de interessante na minha escola. 

Pesquisadora: Como é sua escola? 

G: ão tem nada demais. 

Pesquisadora: Vocês costumam jogar bola ou fazem o que nos intervalos? 

G: Não pode ir na quadra, só na hora da Educação Física. Aí não tem nada lá pra fazer. 

Pesquisadora: A escola oferece algum curso? 

G: Não. Queria que tivesse curso de línguas. 

Pesquisadora: Tem aula de inglês? 

G: Tem, mas a professora é chata. 
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Pesquisadora: Por que chata? 

G: É chata, é incomum, não sei explicar.   

Pesquisadora: Quais são os professores mais legais? Que você mais gosta?  

G: O de ciências, História, Matemática, Educação Física e de Artes. Só a de Português que é 

chata, é a mais, mas a de Geografia também.  

Pesquisadora: Por que elas são chatas?  

G: Porque elas são velhas!  

Pesquisadora: Por que as outras são legais?  

G: Porque são mais novas, ah são mais legais. 

Pesquisadora: Tem diferença das professoras que você acha que são chatas e as que você 

acha que são legais no jeito de dar aula?  

G: Tem! Elas gritam muito e ficam estressadas rápido.  

Pesquisadora: Você acha que você aprende coisas importante na escola? Se sim, o quê?  

G: Sim, aprendo bastante a escrever, ler melhor, o básico... 

Pesquisadora: Que você gosta mais de aprender?  

G: Ciências, porque é mais interessante. Tem coisa legais, sobre bactérias, essas coisas. A 

professora é legal, é o primeiro ano dela.  

Pesquisadora: Me explica melhor por que essas matérias são importantes? No que elas 

te acrescentam?  

G: Pra quando eu crescer eu arrumar um emprego bom, ir pra faculdade, e conseguir aprender 

as coisas... tá aprendendo o básico lá, saber... escrever, fazer contas, essas coisas... o essencial. 

No português pra fazer os textos, a matemática pra fazer as contas. Acho que vou usar quando 

eu crescer. 

Pesquisadora: Entendo que você considera essas matérias importantes para o futuro, 

mas você acha que no presente elas servem para quê?  

G: Ah eu uso agora pra quê? Uso pra tirar nota boa, e ah não sei, uso sim. Um  exemplo é pra 

usar o computador: eu sei escrever nele, mandar mensagens pros amigos escrevendo certo.  

Pesquisadora: E como é a sua relação com os professores que você gosta?  

G: Boa, me dou bem com todos. 

Pesquisadora: Como é a aula deles?  

G: É legal, eu pergunto bastante coisa, eles respondem.. 

Pesquisadora: Tem vergonha de perguntar?  

G: Não, a gente já está no quarto bimestre, tem a maior intimidade.  
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Pesquisadora: E os professores que você não gosta muito? Como a de Geografia e a de 

Português?  

G: Não é que eu não gosto, é que é chato às vezes.  

Pesquisadora: Você também se sente à vontade para fazer pergunta na aula delas?  

G: Humhum, eu faço pergunta pra eles também, mas elas são chatas às vezes. Mas eles 

respondem numa boa. Só quando eu pergunto pergunta boba, aí elas ficam bravas. 

Pesquisadora: O que é uma pergunta boba?  

G: Ah é uma pergunta boba, do tipo eu já sei e estou perguntando. 

Pesquisadora: Como é a sua relação com seus amigos da escola?  

G: Ah, é legal, eu conheço todo mundo e tenho intimidade.  

Pesquisadora: Como assim? Me conta mais? 

G: Não sei, eu falo com eles bastante, brinco, encho o saco.   

Pesquisadora: E na hora de estudar, você se ajudam? 

G: Sim, pergunta a resposta. 

Pesquisadora: me explica melhor? 

G: Às vezes, na hora da prova, a gente pergunta, se o professor não está vendo... (risos) 

Pesquisadora: Antes de prova, vocês estudam juntos? 

G: Antes de prova? Também... a gente tem duas aulas seguidas, uma é pra estudar e outra pra 

fazer a prova... aí o professor deixa estudar e a gente se reúne e estuda.  

Pesquisadora: Então, vocês trabalham bastante em grupo? 

G: Sim, sim, sim.  

Pesquisadora: Você percebe se os seus amigos da sala de aula são interessados para 

aprender? 

G: Sim.  

Pesquisadora: Como você percebe isso? 

G: Ah, percebendo o jeito que eles perguntam pros professores as coisas, do jeito que fazem a 

lição.  

Pesquisadora: Isso te anima para estudar? Por quê? 

G: Sim, porque eu vejo que todo mundo tá fazendo as coisas e eu também faço. O pessoal é 

bem animado, até demais! 

Pesquisadora: Pra estudar?  

G: Não (risos) pra bagunçar. Pra estudar é “maisss ou menosss” (risos) RS. Mas, na hora de 

fazer a lição e a prova eles fazem, todo mundo faz, só os preguiçosos que não fazem. Mas 

ninguém é animado assim “oba, tem lição” (risos).  
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Pesquisadora: Quais são as formas que seus professores usam para passar a matéria? 

Vou dar um exemplo: passando o conteúdo na lousa para vocês copiarem; com 

brincadeiras; com ditados; com textos para vocês lerem, assim por diante. 

G: Não passam na lousa. Tipo a professora pega, dá o livro (a de Ciências que eu mais gosto é 

dela) todo mundo tá lendo, ela pede pra alguém ler. Aí ela explica o parágrafo, e se a gente 

não entende, ela para e explica de novo, toda aula. Ela explica o capítulo, aí tem as perguntas, 

aí tem o trabalho em dupla. Eu sempre faço em dupla e um entrega e o outro faz no caderno, 

aí a gente entrega e recebe a nota.  

Pesquisadora: E quais são os outros jeitos?  

G: Aí a minha professora de Português passa uma tarefa e se a gente entrega, a gente ganha 

um carimbo de quem fez a tarefa. Pode ter uns quarenta carimbos e até cinquenta, e aí quem 

fez mais tarefa, tipo cinquenta, ganha nota dez. Tipo... depende de quem for a primeira, a 

pessoa que aí no final do semestre quem tiver mais carimbo ganha 10. Aí quem não fez a 

tarefa ganha um carimbo de “não fez tarefa” e aí a minha mãe tem que assinar e botar a data. 

Pesquisadora: Ela dá nota para cada tarefa também? 

G: Não tem nota uma tarefa, todas juntas têm no fim do bimestre.   

Pesquisadora: Você acha esse um bom jeito pra aprender? 

G: Não gosto desse jeito, sinceramente não. Todo dia tem tarefa, todo dia, e todo dia é chato. 

Tem que chegar em casa e ficar fazendo tarefa, é chato.  

Pesquisadora: Ela costuma corrigir todas as tarefas? 

G: Ela corrige a tarefa. 

Pesquisadora: E você acha que o jeito que a professora de Ciências ensina é um bom 

jeito para que você possa aprender? 

G: Sim, a de Ciências, sim. De Português não, porque todo dia todo dia e todo dia e todo dia e 

todo dia... aí tem que chegar em casa e fazer a tarefa todo dia. De Ciências não dá tarefa, mas 

ela é a professora que ensina melhor.  

Pesquisadora: Quando vocês tiram uma nota ruim, elas conversam com vocês e 

explicam por que tiraram essa nota? 

G: Se tiver uma nota muito baixa, muito baixa mesmo, conversa com o pai.  

Pesquisadora: E com vocês? 

 G: Com a gente não. 

Pesquisadora: Quando vocês tiram notas boas, elas conversam com vocês? 

G: Se a nota é boa, dá parabéns, que você aprendeu e sei lá o quê. Se tem nota ruim, eles dão 

um trabalho, pra tentar aumentar a nota. 
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Pesquisadora: Elas explicam as respostas certas e erradas depois de cada prova? 

Explicam qual seria a resposta certa, quando você erra?  

G: Sim, explicam. Pra sala toda de uma vez. 

Pesquisadora: Seus professores explicam por que é importante aprender? O que eles 

dizem?  

G: Sim, ah é... que a escola não é pra brincar, que é pra você estudar. Que tá muito difícil lá 

fora pra arrumar emprego. Quem não estuda fica lá fora na rua, sem roupa sem banho, sem 

comida e sem nada pedindo trocado. 

Pesquisadora: E para você? Por que a escola é importante? 

G: É, pra gente aprender as coisas, senão a gente fica burro sem saber fazer contas, sem saber 

fazer as coisas, sem saber ler sem nada. É pra isso que a escola é importante. Serve pra gente 

aprender e quando estiver na faculdade ter uma função na vida, ter uma vida boa. E é isso. 

Pesquisadora: Pra que mais a escola é importante? Sem ser para estudar eu digo. 

G: Tem amigos... 

Pesquisadora: Todos seus amigos são da escola? 

G: Não, tem muito mais gente de fora da escola.  

Pesquisadora: Você tem um projeto de vida? Qual?  

G: Sim, quero ser engenheiro civil. 

Pesquisadora: A escola é importante para você alcançar esse plano? 

G: Muito importante, porque a gente pode saber das coisas, senão a gente fica burro.  

Pesquisadora: Como era com seus amigos da outra escola? Mudou muito o tipo de 

relação comparado com essa escola nova? 

G: Mudou muito da outra escola pra agora, até demais. Ah porque deixa eu ver... ah não sei. 

Mudou bastante coisa. Na quarta, minha turma era muito sei lá... não sei como dizer. É pior 

agora. Prefiro os amigos lá da quarta, bem mais legal, porque lá eu conheço as duas salas, tem 

a sala D e a sala C, eu conheço das duas, porque estudei nas duas. Nessa nova, eu só conheço 

de uma só na verdade... tem as salas A, B, C, D e eu sou da C, da sala mais bagunceira. Todos 

os professores falam. 

Pesquisadora: Você acha que vir aqui (ONG a qual os entrevistados frequentam) te 

ajuda na escola? O que muda na sua rotina? 

G: É legal. Ajuda porque deixa a gente fazer a lição de casa, e tem atividades, então é legal. É 

mais legal que a escola. 

Pesquisadora: Tem mais alguma coisa que você queira me contar? 
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G: Esgotou... acho que não. Hum... na primeira até a quarta, não tinha cantina... e da quinta 

pra cima tem cantina. Bastante coisa pra comprar, e tem também muita menina. Tem lanche 

de graça, mas eu não gosto, acho ruim, compro todo dia quase, acho que sim.  

Pesquisadora: Está bem. Quer falar mais alguma coisa sobre o que conversamos? Como 

por exemplo, sobre a aula de Educação Física que você gosta? 

G: Ahh, tem futebol vôlei, tem handebol, basquete, todos os esportes, tem campeonato 

também.   

Pesquisadora: E isso é importante? 

G: Ah, serve pra, não sei, se eu não fizer educação física, não vou movimentar o corpo e nem 

nada. Vou ser duro. É importante então.  

Pesquisadora: O que tem mais de legal na escola? 

G: Na escola tem bastante festa de halloween, eu gosto quando tem aula vaga, o professor  

não vem e ficamos no pátio. Quando tem duas aulas seguidas, é melhor ainda. 

Pesquisadora: Mais alguma matéria que você gosta e queira contar como é? 

G: Historia é legal. Ela ensina com brincadeiras, fazendo trabalho... tem que fazer um 

tabuleiro sobre os indígenas... se a caçada for boa, você avança casas, se for ruim, você volta. 

Tipo o War da vida. Aprende bastante assim. Acho que é só, estou com fome (risos).  

 

Ao término da entrevista, a pesquisadora agradeceu a participação de G. e lhe explicitou que, 

se fosse necessário, poderia voltar para conversar com ele novamente.   
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APÊNDICE H – Transcrição da entrevista semiestruturada (Gabriela) 

 

1. Identificação do sujeito:  

 Sexo:      Feminino (  x )    Masculino (   )  

 Idade: 12 anos (   )     13 anos (   )     14 anos ( x) 

 Última série/ano cursado no ensino fundamental: 9º ano (8ª série)  

 

História de vida  

 

Pesquisadora: Eu gostaria muito de conhecer um pouco sua vida. Você pode contá-la 

para mim? 

GA: Tá... como assim? Ahh é normal, eu vou pra casa, eu ajudo meu pai a cuidar do meus 

irmãos... aí ajudo a alimentar, arrumo minhas coisa, estudo, é corrido, e durmo. 

Pesquisadora: E a sua mãe? 

GA: A minha mãe, ela trabalha em dois empregos à noite e faz faculdade de manhã. 

Pesquisadora: Ela mora com vocês? 

GA: Mora com a gente.  

Pesquisadora: Quais os empregos da sua mãe? E do seu pai? 

GA: Minha mãe é técnica de enfermagem, trabalha em dois hospitais e estuda arquitetura na 

faculdade Matias. Meu pai trabalha no correio, é operário no momento. 

Pesquisadora: Você costuma passar bastante tempo com seus pais? 

GA: Então, a minha mãe, ela trabalha das 7 da noite até as 7 da manhã, aí ela vai pro outro 

em seguida e só sai às 7 da noite. Depois ela vai pra casa e na outra manhã e na outra noite ela 

fica livre também. Aí quando ela tá em casa, passo tempo com ela! 

Pesquisadora: E seus irmãos têm quantos anos? 

GA: Eu tenho a Maria, que tem três anos, e o João, que tem um ano e alguns meses. 

Pesquisadora: Seus irmãos frequentam a creche? A que creche eles vão? É perto de sua 

casa?  

GA: Vão, aqui em Bairro X, do lado do parque, não lembro o nome. É perto daqui porque 

fica perto de mim, aí meu pai me busca e busca eles, e vamos para casa.  

Pesquisadora: Você mora em qual bairro? Sua casa é alugada ou própria? 

GA: Moro no Bairro Y, fica na zona Norte. Minha casa é comprada, sempre foi. 

Pesquisadora: Que mais você costuma fazer? 
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GA: Ah, é normal, eu vou pra escola e lá tenho minhas amigas, tem meus amigos também, a 

gente conversa bastante, eu estudo e tiro notas boas, é o geral. 

Pesquisadora: O que você costuma fazer no fim de semana? 

GA: No fim de semana, depende, se tem trabalho de escola, eu faço trabalho de escola, ou eu 

ajudo a arrumar a casa porque minha mãe trabalha e eu não posso pedir pra ela arrumar a casa 

porque ela tá cansada, faço comida. Eu sou tudo naquela casa, eu faço tudo! Limpo, passo e 

cozinho! Eu faço curso de inglês de sábado, e ajudo a cuidar das crianças! 

Pesquisadora: Você costuma encontrar seus amigos fora da escola? 

GA: Tem vezes que eu quero sair com minha amiga e não dá, primeiro tenho que ver se 

minha mãe está em casa, porque meu pai não dá conta de ficar com as crianças sozinho, mas 

eu dou. Meu pai fica muito cansado, ele trabalha e chega em casa e quer tocar o violão dele e 

não pode porque as crianças ficam gritando e aí eu tenho que ficar. 

Quando tem acampamento aqui da ONG nas férias, eu arrumo antes a roupa da semana toda 

das crianças, deixo tudo pronto e meu pai leva eles pra casa da minha tia.  

Pesquisadora: Você gosta de assumir essas responsabilidades? 

GA: De vez em quando não, de vez em quando é muita pressão porque eu começo a fazer 

uma coisa em casa, e se eu paro de fazer um dia, meu pai já me cobra. Tem dia que é muita 

pressão, aí eu não aguento e choro! 

Pesquisadora: Em que momentos você se sente mais relaxada em casa? 

GA: Quando eu coloco desenho pra eles assistirem, e aí eu relaxo. Quando eles estão 

assistindo desenho, ou eu fico escrevendo ou eu fico assistindo série, porque é mais fácil de 

olhar as crianças assim. Eu não paro, não consigo ficar parada.  

Pesquisadora: Gostaria de perguntar algumas coisas referentes a escola, tudo bem? Por 

que você vai à escola? 

GA: Pra ter conhecimento, pra saber das coisas, pra ter oportunidade de ter um bom emprego, 

não ficar alguém perdida né.  

Pesquisadora: O que você faz na escola? 

GA: Geral? Eu faço lição, eu estudo, eu converso, escrevo, leio... faço apresentação de 

trabalho. 

Pesquisadora: O que você aprende na escola?  

GA: Ah tudo... a fazer conta, as pessoas que morreram que passaram pelos países, pessoas 

importantes, as matérias. 

Pesquisadora: Como assim as pessoas que morreram que passaram pelos países? 



 

 

115 

GA: Ah tipo, os presidentes do Brasil, os presidentes dos outros países, ou pessoas que 

morreram na ditadura pra ter a democracia que a gente tem hoje. Isso, e aprendo a dividir 

também, a me comunicar, a ter novos amigos. 

Pesquisadora: E  você considera importante aprender sobre essas pessoas que 

morreram por quê? 

GA: Porque assim a gente dá mais valor pras coisas que a gente tem hoje, porque sem elas eu 

acho que estaríamos em rumos diferentes.  

Pesquisadora: Quando você entrou na escola? Quem a levou, você se lembra?  

GA: Na creche São José, foi minha mãe. Eu lembro mais ou menos porque todos os dias ela 

me levava e buscava.  

Pesquisadora: Qual foi sua primeira impressão? O que gostava mais de fazer na escola 

nessa época?  

GA: Na creche, eu gostava de pintar, e na escola, quando eu entrei na primeira série, eu 

gostava de conversar, ainda gosto (risos).  

Pesquisadora: Como foi para você a mudança do primário (fundamental I) para o 

fundamental II? Você pode me dizer quais foram as principais diferenças que você 

notou? 

GA: Quando eu saí do fundamental I para o II, eu percebi muitas coisas diferentes. Para 

começar, as pessoas, como elas se tratavam... não eram crianças mais, eram pessoas maiores, 

eram adolescentes. E... ah,  foi meio estranho porque eu achava que não ia ter amigos, mas aí 

no segundo dia eu já tinha muitos colegas (risos). 

Pesquisadora: Você mudou de escola? 

GA: Sim, porque a escola que eu tava só tinha até o quinto ano, e aí eu tinha que mudar. E 

agora vou ter que mudar de novo. 

Pesquisadora: Para onde você pretende ir? Suas amigas vão mudar com você? 

GA: Mais ou menos, algumas vão tentar prova do Etec, outras estão tentando bolsa em escola 

particular e eu também estou tentando. Eu fiz provas pra algumas escolas e, se eu não passar 

nas provas, eu vou  fazer “Zuleika”, e se eu passar. talvez vou fazer Etec. Queria fazer Etec  

em Pirituba, porque tem eventos, e eu gosto de eventos, pra promover, organizar festas. Eu 

queria fazer de fotografia também, mas só tinha à noite. Não dá pra ir de noite.  

Pesquisadora: Você disse que queria tentar uma bolsa em uma escola particular. Em sua 

opinião, qual a diferença maior entre a escola pública e a particular? 
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GA: Ah, eu acho que o ensino é melhor, a organização é melhor e o tempo mais aproveitado, 

porque eu tenho amigos da escola particular que, desde a quinta série, têm filosofia, arte 

contemporânea  e outras matérias que eu só vou conseguir ter no colegial. 

Pesquisadora: Você repetiu de série ou ano alguma vez? Por que razão repetiu? Como 

foi essa experiência para você? Você percebeu alguma melhora no ano seguinte? Se sim, 

em quê? 

GA: Não. E nunca tirei nota vermelha.  

Pesquisadora: Você abandonou a escola alguma vez? Por que razão abandonou e por 

quanto tempo? Por que voltou? 

GA: Não, nem penso. Mais tarde ter que fazer tudo de novo... 

Pesquisadora: Em sua casa, onde você costuma estudar?  

GA: Sim, Sim! Muito... não, mais ou menos (risos), mas eu estudo. Eu estudo sim, de vez em 

quando eu folheio o livro de Matemática e aí eu vejo alguma coisa interessante e aí eu estudo. 

Quando tem semana de prova, aí eu estudo semanas antes pra preparar pra prova.  

Pesquisadora? E sua casa é um lugar tranquilo para estudar? 

GA: Não, nem um pouco! Porque tem as crianças e elas ficam chorando e gritando. Aí meu 

pai de vez em quando não dá pra ficar de olho porque ele tá fazendo alguma coisa, e minha 

mãe tá fazendo trabalho, aí é difícil.  

Pesquisadora: E aí é você que fica com eles? 

GA: De vez em quando é, aí quando eles dormes, eu estudo. 

Pesquisadora: Em sua casa tem internet? Se sim, para que você costuma usá-la?  

GA: Tem. Ahn... pra fazer trabalhos, fazer pesquisas, mexer em redes sociais, pra assistir 

séries ou documentários, muita coisa. Uso bastante. 

Pesquisadora: Em sua casa tem dicionário? Jornal diário? Livros? 

GA: Tem dicionário. Tem livro. Tem jornal de antes, não de agora, é que minha mãe 

assinava, agora ela não assina mais. 

Pesquisadora: Você costumava ler o jornal? Qual partes te interessavam mais?  

GA: Eu lia todo dia, eu gosto. Gosto de ler o quadrinho, o horóscopo, e alguma coisa se tiver 

na parte de cinema, teatro, moda. 

Pesquisadora: Seus pais incentivam você a estudar? O que eles lhe dizem sobre isso? 

GA: Muito, é o que eles mais fazem. Ah! Quando eu quero alguma coisa, eles falam “Ah, 

então estuda pra você ter um trabalho bom, pra você comprar o que você quiser, ter uma casa 

boa, dinheiro”. 

Pesquisadora: Eles falam mais alguma coisa sobre a importância de estudar? 
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GA: Eles falam isso, falam que eu tenho que me esforçar pras provas, que, se eu não passei 

em alguma prova, eu tenho que estudar mais pra próxima. 

Pesquisadora: Seus pais costumam frequentar as reuniões da escola? Quais? Você acha 

que eles gostam de ir a essas reuniões? 

GA: Sim. As reuniões bimestrais que tem, daqui também (referindo-se à ONG que frequenta 

no período da tarde), eles vêm. Eles vêm em quase todas e, se não vão eles, vem a minha avó. 

Ah! quando eu tiro, tipo, uma nota seis ou sete, eles falam que tem que melhorar que dá pra 

ficar melhor. Eles nunca reclamam do meu desempenho porque eles falam que meus 

professores falam bem de mim, que eu sou educada  e não faço bagunça, normal. 

Pesquisadora: Agora que está se aproximando do ensino médio, quais as principais 

expectativas sobre as mudanças nessa nova fase? 

GA: Bom, eu quero estudar muito, quero tirar notas boas, quero entrar na Etec ou na escola 

particular. Ou se continuar no Zuleika mesmo, quero ter notas boas lá. E é isso... e passar de 

ano, não quero repetir.  

Pesquisadora: E sobre as mudanças na escola? Um exemplo: você me disse que muita 

coisa mudou do ensino fundamental I para o ensino fundamental  II. Você acha que 

quando mudar para o ensino médio, passará por mudanças novamente? Quais? 

GA: Vai mudar de novo, né? Tipo... agora eu  não vou estar na maior série, vou estar na 

menor série de novo e com outras pessoas maiores de novo. Aí vou ter que fazer amizade de 

novo, o que é fácil pra mim, eu não sou muito tímida (risos), se bem que algumas pessoas eu 

já conheço. Ah, mudar de escolar, vou estar em um “recipiente” novo.  

Pesquisadora: você acha que essas mudanças são positivas, boas? 

GA:  Eu acho! É melhor que repetir de ano e ficar vendo tudo de novo.  

Pesquisadora: Você acha que as matérias serão muito diferentes? 

GA: Vai mudar muita coisa... e também é a preparação para o vestibular, pra faculdade. 

Pesquisadora: Você vai contente para a escola? Sempre foi?  

GA: Eu... mais ou menos... eu não gosto de acordar cedo, eu acordo muito cedo. Assim, 

quando eu acordo, geralmente eu tô com sono e meio chateada. Mas aí quando eu acordo 

mesmo, eu fico normal porque... tem que fazer todos os dias mesmo, então vamos fazer feliz, 

né? Eu acordo às 5 horas! 

Pesquisadora: E que horas você costuma dormir? 

GA: Não tenho horário fixo, mas... umas 10 ou 11 horas. 

Pesquisadora: Em algum momento, você deixou de ir contente? 
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C: Acho que já... ah, não sei. Ah, quando eu fico doente, ou quando... sei lá... não tô de bom 

humor pra ir, eu não vou. Mas problema do tipo com amigo eu não tenho. 

Pesquisadora: Quais coisas você gosta (gostava) mais de fazer na escola? Por quê? 

GA: Tá... de ler, hum... eu gosto de escrever, mas escrever tipo coisas... coisas tipo minhas... 

gosto de inventar coisas. 

Pesquisadora: Pode me dar um exemplo? 

GA: Tipo livros, eu gosto de fazer histórias novas, é legal.   

Pesquisadora: Você faz isso na escola? É uma tarefa que os professores passam, ou você 

faz em outro momento? 

GA: Não, eu que faço. Então quando... a professora tipo dá uma lição, e eu termino a lição e 

mostro pra ela, aí eu ganho meu ponto e leio e escrevo. Ou no intervalo entre uma aula e 

outra, eu leio alguma coisa.  

Pesquisadora: Pode me falar um pouco mais sobre isso? 

GA: Eu escrevo, eu leio bastante. Quando eu termino um, eu já procuro outro livro. Tô 

fazendo uma história com a minha amiga daqui da ONG, a gente tá fazendo um livro, tá 

demorando um pouco, mas a gente tá fazendo. É um livro de romance, sobre uma menina que 

tem câncer, ultimamente tem muita gente com câncer e a gente quis contar uma história.  

Pesquisadora: Essas histórias são uma forma de estudar?  

GA: Sim, porque de certa forma eu tenho que saber de outras coisas, preciso ter 

conhecimento tipo... tive que pesquisar os tipos de câncer pra escolher o tipo que a 

personagem ia ter, preciso estudar pra passar isso pro papel. É uma forma mais legal de 

estudar, com certeza. 

Pesquisadora: E das disciplinas escolares, de quais delas você mais gosta (gostava)?  

GA: É, não que eu goste, mas é que eu acho que a professora explica bem, então eu entendo 

melhor. Então agora eu gosto bastante de História, Ciências e Geografia e Português também, 

que agora está ficando legal.  

Pesquisadora: Pode me contar um pouco mais?  

GA: Ah, sei lá, eu acho que ela, na forma de explicar, dá um jeito de explicar que a gente 

consegue entender e de um jeito que não fica tão entediante. Porque, se você vai explicar de 

uma forma que está escrito nos livros, aí ela começa a falar, e aí você fica com sono, você 

dorme, não entende nada e na hora da prova erra tudo. Minha professora de Geografia, é 

difícil ela dar lição, ela dá debate. Ela dá um tema e a gente debate e aí é legal.  

Pesquisadora: Essa (de Geografia) é a que você mais gosta? 
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GA: Tá entre ela e a de História. Ela já dá lição... mas eu gosto do jeito que explica, ela vai 

dando os pontos, e se a gente não entende, ela explica de novo. 

Pesquisadora: Você acha que aprende (aprendeu) coisas importantes nas aulas?  

GA: Olha, eu acho mais ou menos. Depende do que eu vou fazer no futuro. Eu não acho que 

eu vou usar tudo que eu tô aprendendo agora no futuro. Mas eu acho que é importante porque 

não sei o que vou fazer, entãoo já tenho tudo, ou pelo menos quase tudo. Ah, é isso, porque 

você querendo aprender ou não, aquilo vai te servir de algum modo, em alguma prova, de 

entrevista de emprego, faculdade. Vai te servir para alguma coisa, eu acho que eles não 

ensinam só por ensinar, tem algum  motivo. 

Pesquisadora: Eu sei que você já me falou um pouco sobre isso, mas vou perguntar 

novamente para entender um pouco melhor, pode ser? Em seu entender, para que serve 

o que aprende (aprendeu) na escola? As matérias que você aprende na escola, 

acrescentam algo a você? O quê? 

GA: Ah, ela acrescenta o conhecimento, né! Porque na vida, se você não tem conhecimento, 

você não vai pra frente, porque hoje em dia quem sabe vai. Quem sabe tem alguma coisa e 

quem não sabe fica pra trás, então é questão de conhecimento, de querer saber.   

Pesquisadora: Você disse “se você não tem conhecimento, você fica para trás”, me 

explica melhor o que você quis dizer? 

GA: É tipo... se você não sabe uma coisa, você  fica parada, você  não... não arranja um 

emprego bom, você não tem a chance de ter uma boa entrevista de emprego, é isso. Se você tá 

conversando com uma pessoa e a pessoa fala na linguagem oculta... é oculta? Não... é 

linguagem... formal, né? E você não entende, fica meio perdido. 

Pesquisadora: Como é  a sua relação com os professores? 

GA: Ah, é legal, eu me dou bem com todos eles. A gente conversa sobre coisas da matéria ou 

fora da matéria... é bem... normal. É eu acho que é com todos. Exceto com a professora de 

Artes porque ela grita muito, então não dá pra ter aula com ela, porque ela grita e as pessoas 

da sala também não ajudam porque... aí com ela não dá pra conversar, pra saber as coisas, é 

mais a relação escolar mesmo. 

Pesquisadora: Quando você tem dúvidas, você se sente confortável para perguntá-las 

durante a aula? 

GA: Sim, se eu tenho dúvida, eu pergunto... eles dão espaço pra gente perguntar e expressar a 

opinião, então... 

Pesquisadora: Mesmo com a professora de Artes? 
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GA: Com a de Artes já não dá. Se ela quer de um jeito, e se a gente pensa de outro, não dá 

porque ela quer daquele jeito. Ela até deixa a gente falar, mas aí ela fala que não dá porque ela 

quer daquele jeito, e daquele jeito vai ficar melhor.   

Pesquisadora: E por isso você deixa de fazer suas perguntas? 

GA: Sim, aí eu não pergunto.  

Pesquisadora: Como você se sente quando isso acontece? 

GA: É que ela grita muito, eu tenho medo de perguntar e ela gritar comigo! Eu tenho medo 

porque ela pode gritar comigo e dizer que eu não sei de nada, eu não sei lidar com gente 

nervosa assim! 

Pesquisadora: Como é sua relação com seus colegas da sala?  

 GA: É boa. Eu converso com todo mundo, eu... se tiver trabalho, eu faço com quem tá 

faltando. Eu não consigo ficar parada na aula, então... 

Pesquisadora: Como assim você faz trabalho com quem está faltando? 

GA: Ah tipo, se já fizeram todos os grupos, e tem pessoa que tá sem grupo... eu vou porque 

eu converso com todo mundo. Eu não tenho problema de fazer com ela, se ela tá sem grupo 

eu vou com ela. 

Pesquisadora: Na hora de estudar, vocês se ajudam? 

GA: Sim, não... não é da parte de todos... eu acho que só não se ajuda aqueles que são meios 

tímidos e se excluem do convívio. Na sala, a gente meio que se divide né, mas a gente 

conversa, todo mundo conversa com todo mundo e se ajuda, mas aqueles que são excluídos, 

os tímidos... eles não se envolvem, acabam não participando.  

Pesquisadora: A escola incentiva grupos de estudos entre os colegas? 

GA: Ahn... sim, incentiva. Quando tem, as professoras falam que não precisa fazer trabalho 

só  ali na escola, pode sair pra fazer na casa um do outro, ou no parque. Incentiva tanto pra 

estudos quanto pra sair mesmo entre si. 

Pesquisadora: Você percebe que seus colegas são interessados em aprender? Isso a 

anima na hora de estudar? Se sim, por quê?  

GA: Eu percebo quem quer aprender e quem não quer (risos). Minhas amigas... elas gostam, 

pelo menos uma delas. Mas tem gente que aprende e se envolve no momento porque está ali. 

Mas depois não revê o que foi passado, então não acho que quer aprender... tá aprendendo 

porque tá ali na hora, não tem nada pra fazer... tá na escola e faz porque a professora está 

explicando.  

Pesquisadora: E com você é como?  
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GA: Eu presto atenção, mas depende do conteúdo. De vez em quando, eu presto atenção 

porque eu realmente estou interessada ou  eu estou  ali escutando a professora, mas meio que 

não faz sentido, porque eu não estou ali realmente. Quando eu estou interessada, eu presto 

atenção e dou palpite, mas quando não estou, eu fico quieta ouvindo a professora falar. 

Pesquisadora: Quais são as formas que seus professores usam para passar a matéria? 

Vou dar um exemplo: passando o conteúdo na lousa para vocês copiarem; com 

brincadeiras; com ditados; com textos para vocês lerem, assim por diante.  

GA: Ahnn... eles fazem um pouco de tudo. Passa conteúdo na lousa, aí passa questionário. Se 

tem a ver com o conteúdo, eles passam vídeos, músicas e de vez em quando fazem 

brincadeira ou debate, muita coisa. 

Pesquisadora: O jeito que seus professores passam a matéria para você é um bom jeito? 

Você acha que é um jeito bom de aprender? 

GA: Eu acho. Eu acho que o melhor jeito de aprender é os professores achando uma 

linguagem que interesse para os alunos, para que os alunos entendam e queiram participar, 

porque... se você  explica de um jeito chato, ninguém vai prestar atenção.  

Pesquisadora: Como seria uma “boa linguagem”? 

GA: Eles dão exemplos com coisas do nosso dia a dia, aí é interessante porque todo mundo se 

identifica e participa. Só a de Artes que ela grita, mas de resto todos fazem... faz ditado, passa 

vídeo, passa filme... 

Pesquisadora: Quando seus professores entregam as notas das avaliações, eles 

costumam conversar com a sala? Ou com cada aluno individualmente? 

GA: Ah sim, é tipo se a maioria da sala tirou uma nota baixa, eles querem saber o porquê. 

Pergunta se tá difícil, por que tá tão complicado, faz revisão na lousa pra gente entender por 

que que errou. Se a nota da sala foi boa, eles dão parabéns pra todo mundo, é normal. Se tem 

uma chance de repor a nota, eles dão trabalho pra repor a nota, eles dão pra repor a nota e não 

ficar com nota baixa.  

Pesquisadora: Eles conversam com os alunos individualmente? 

GA: Ah, sim... se a pessoa que é uma pessoa boa na matéria e tirou uma nota baixa, a 

professora chama na mesa dela e pergunta o que aconteceu, por que ele tirou nota baixa e o 

que não entendeu, aí ela explica e fala pra ir melhor na outra prova. 

Pesquisadora: E se for um aluno que tira nota ruins com mais frequência? Eles também 

conversam? 

GA: Depende, se tirou o ano inteiro nota ruim e no fim do ano está tirando nota ruim, ela fala 

que não tem mais jeito, porque ela tentou o ano inteiro e é difícil. 
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Mas se ela está falando as notas, as vermelhas elas não falam de quem é, elas chamam o aluno 

na mesa pra não constranger o aluno. As boas elas falam. 

Pesquisadora: Todas as professoras agem dessa forma? 

GA: Todas, pra não constranger o aluno. As notas boas elas falam alto, as ruins elas chamam 

na mesa.  

Pesquisadora: Normalmente, eles (os professores) explicam qual seria a resposta certa 

para os erros que você cometeu? 

GA: Sim, a gente erra e ela faz a revisão, ela corrige a prova. Aí pergunta pra sala por que não 

acertou. Tem algumas provas que a resposta tá “ali na cara” mas, aí dá branco e você esquece. 

Aí elas perguntam “mas você sabia disso, por que não respondeu?” “Ah, professora, não deu”. 

Pesquisadora: Você me explicou por que acha importante aprender as matérias da 

escola. E seus professores? Eles explicam por que é importante aprender determinadas 

matérias? O que eles dizem sobre isso?  

GA: Sim, eles falam bastante que é melhor a gente aprender ali, porque no ensino médio ou 

faculdade o professor não vai ter tanta dedicação pra só um aluno, então eles falam pra gente 

prestar atenção, fazer tudo direito, porque não vai ter a mesma atenção depois, e aí vai se 

arrepender.  

Pesquisadora: Mas e em relação a matéria em si? Eles explicam por que é importante 

aprender? Um exemplo: a professora de Matemática explica por que é importante 

aprender Matemática? 

GA: Ak sim... a professora de Matemática fala que é importante pra fazer contas, se você vai 

trabalhar com números já sabem. Se você em uma conta que você  recebeu, e você não sabe 

por que veio aquilo de juros, você pode conferir se é aquilo. A de Português fala que é bom 

saber os verbos, conjugar, e que aquilo vai cair em prova... saber as classes gramaticais, 

interpretar texto pra saber se o que você está lendo está lendo, se está certo. 

Explica também que é bom pro futuro, né! 

Pesquisadora: E sua relação com os colegas, como era e como é hoje em dia? 

GA: Desde que eu comecei a estudar com eles? Não, não mudou, eu só acho que vai chegar 

mais gente, então aqueles que eu já conhecia eu conheci melhor, aqueles que não eram tão 

próximos de mim se aproximaram mais. Entra gente nova e vira amigo também, muda por 

causa do tempo. 

Pesquisadora: Sei que você já me falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria de saber 

um pouco mais. Hoje, você acha importante ir à escola? Por quê? No que você considera 

a escola importante? 
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GA: Sim. Ah... é importante pro futuro, pra saber com as coisas que você lida, pra ter 

conhecimento, pra você entender as coisas, saber por que que é assim, ter oportunidades. O 

porquê de as coisas acontecerem assim, tipo, por que ele foi julgado? Por que aconteceu isso 

isso e aquilo... aí você tem que entender... saber julgar o certo e o errado. 

Pesquisadora: A ONG te ajuda com a escola? Como? 

GA: Ajuda, eles dão tempo de estudar. Agora não tem mais pesquisa, mas tinha o tempo de 

fazer a pesquisa, ajuda bastante. Se tiver material pra fazer trabalho, eles cedem o material pra 

gente fazer. Aqui eu faço de tudo, é o tempo que eu relaxo, participo de todos os cursos, é 

ótimo! É meu último ano, quero aproveitar muito.  

Pesquisadora: Você pode me dizer, em poucas palavras, qual é a importância da escola 

na sua vida?  

GA: Hum... Ai... ah pro futuro! Para um bom emprego, pra boas propostas e pra relação com 

as pessoas que são muitas. Na escola, você aprende a se relacionar com as pessoas, a ter 

educação, respeitar.  

Pesquisadora: Só para o futuro? Ou agora tem alguma importância?  

GA: Tem pra essa novo tempo que vai vir, pro ensino médio vai servir. A educação com as 

pessoas também não pode mudar. Tem que ser educada, tem que respeitar. 

Pesquisadora: Hoje, qual é a razão, segundo você, de os pais mandarem os filhos para a 

escola? E os filhos, por que eles vão?  

GA: Hum... eu acredito que é pra ter uma oportunidade de vida que eles não tiveram... 

dependendo do caso da família.  

Pesquisadora: No caso da sua família é assim? 

GA: Ah é, sim. Estudar para tipo, ter o que eu quero. Não ter filho logo porque filho é bom, 

mas não tão cedo, porque você tem que estudar, tem que se estabilizar no emprego, ter uma 

casa, pra depois pensar em filho, em casar, essas coisas.  

Pesquisadora: Com seus pais foi assim? 

GA: Não... meus pais estudaram bastante, mas minha mãe me teve com 22 anos, então era 

cedo. Ela tinha terminado o colégio, mas não tinha começado a faculdade. Meu pai também, 

ele estudou bastante. Ele teve oportunidades, mas não soube enxergar. Hoje ele poderia ser 

um desenhista, um cantor. Ele me conta que as professoras dele podiam pagar curso para ele 

de desenho, de música, e ele falou que só não aceitou porque não sabia na época que ia ser tão 

importante. 

Pesquisadora: Você tem um projeto de vida? Qual? 
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GA: Eu tenho. Eu tenho... hum... terminar o colégio, fazer um intercâmbio e viajar muito, 

fazer faculdade. Ter uma casa própria, morar com os amigos e viajar muito. Ter dinheiro pra 

fazer o que eu quero e também ser feliz.  

Pesquisadora: Em que medida ir à escola é importante para você alcançar esse projeto?  

GA: Ah ajuda, ajuda pra preparar, preparar pra faculdade, ou então tem algumas opiniões ou 

algumas coisas que mudam que eu penso. 

Pesquisadora: Como assim tem algumas opiniões que mudam o que você pensa? 

GA: Ah, de amigas ou de pessoas próximas que falam, que dão conselhos, aí eu vejo se é 

bom pra mim e eu aceito, senão eu ignoro. 

Pesquisadora: G, nós terminamos a parte das perguntas, mas se tiver mais alguma coisa 

que você queira falar, que tenha lembrado ou pensado enquanto conversávamos, fique à 

vontade.  

GA: Eu queria que as escolas tivessem um grêmio estudantil. Pra demonstrar a opinião dos 

alunos. Mais passeios educativos, culturais ou pra lazer também e acho que só. 

Pesquisadora: Na sua opinião, você acha que a escola ouve os alunos? 

GA: Não muito, tipo... tinha muita coisa aberta ,sabe? Que a gente pedia e eles não deixavam 

porque a diretora não deixava. Umas das coisas que a gente pediu e ela deixou foi a feira 

cultural, que aconteceu, mas foi só um semestre.  

Pesquisadora: Você já pensou em propor o grêmio? 

GA: Sim, a gente juntou agora no último ano e conversou com a diretora e juntou os alunos 

interessados e eles fizeram o grêmio. Mas não tinha chapa concorrendo, eram só uns alunos 

que queriam. 

 

 

 

 

 

 


