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RESUMO

Inserido em um projeto de pesquisa e extensão, esse estudo trata da coleta e análise de dados
preliminares sobre jovens estudantes do Ensino Médio de uma escola pública que se encontram em
situação de conflito escolar. O objetivo é oferecer um diagnóstico inicial do perfil desses estudantes,
pensando possíveis relações entre a condição juvenil, sua situação sociocultural, sua relação com o
saber e as marcas da trajetória escolar desses jovens considerados em situação de conflito com a
escola. As análises dos dados iniciais trouxeram questionamentos e reflexões que irão constituir o
arcabouço teórico para subsidiar práticas de intervenção e pesquisa previstas no projeto do qual esse
estudo é um recorte.

Palavras-chave: Juventude. Conflito escolar. Relação com o saber.

ABSTRACT

Inserted in a research and extension project, this study deals with the collection and analysis of
preliminary data on young high school students from a public school who are in a situation of school
conflict. The objective is to offer an initial diagnosis of the profile of these students, thinking possible
relations between the juvenile condition, the socio-cultural situation, the relation with the knowledge
and the marks of the school trajectory of these young people considered in conflict situation with the
school. The analyzes of the initial data brought questions and reflections that will constitute the
theoretical framework to subsidize intervention and research practices foreseen in the project of which
this study forms part.

Keywords: Youth. School conflict. Relationship with knowledge.

RESUMEN

Inserido en un proyecto de investigación y extensión, este estudio trata de la recolección y análisis de
datos preliminares sobre jóvenes estudiantes de la Educación Secundaria Obligatoria (3º e 4º ESO) e
de lo Bachillerato de una escuela pública que se encuentran en situación de conflicto escolar. El
objetivo de este recorte es ofrecer un diagnóstico inicial del perfil de estos estudiantes, pensando
posibles relaciones entre la condición juvenil, su situación sociocultural y las marcas de la trayectoria
escolar de esos jóvenes considerados en situación de conflicto con la escuela. Los análisis de los
datos iniciales trajeron cuestionamientos y reflexiones que constituirán el marco teórico para subsidiar
prácticas de intervención e investigación previstas en el proyecto del cual ese estudio es un recorte.

Palabras clave: Juventud. Conflicto escolar. Relación con el saber.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é um recorte do projeto de pesquisa em interface com a extensão “Relação com
o Saber e a escola: um estudo com jovens em situação de conflito escolar”, desenvolvido na
Universidade Vale do Rio Doce. A pesquisa é realizada em uma escola pública de Governador
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Valadares e promove reflexões sobre a relação com o saber que estabelecem jovens do Ensino
Médio que se encontram em conflito com a escola. Como resultados preliminares, este texto decorre
de discussões feitas pelos integrantes do projeto, a partir de leituras pertinentes ao campo da
sociologia da juventude, relação com o saber, bem como a percepção da equipe sobre os dados
iniciais coletados em classes de Ensino Médio da Escola Estadual que é campo dessa pesquisa.

Este estudo é relevante partindo do princípio que, para compreender a relação com o saber deste
jovem, faz-se necessário conhecer o contexto no qual está inserido, individualizar o sujeito, identificar
seu perfil, sua condição e situação juvenil, suas relações familiares e afetivas, assim como questões
de etnia e gênero. Enfim, considerá-lo como um sujeito em relação, tanto na perspectiva das
aprendizagens escolares quanto em sua convivência social e sua identidade.

Para sustentar essa discussão, autores como Charlot (1992, 2000, 2005), Dayrell (2003, 2007),
Larson e Wilson (2004), Leccardi, (2015), entre outros, foram utilizados como referência. Esse estudo,
assim como a pesquisa da qual é recorte, tem caráter qualitativo, de base bibliográfica, e utilizou-se
de observação participante e análise de documentos para coleta de dados iniciais que têm o propósito
de desenhar o perfil dos jovens que se encontram em situação de conflito na instituição escolar que é
campo de investigação e intervenção. Temos como objetivo mais amplo, da pesquisa em que este
estudo se insere, discutir a partir desse perfil, possíveis relações entre a condição juvenil e sua
situação sócio cultural e identificar as marcas da trajetória escolar de jovens considerados em
situação de conflito com a escola.

Este texto está organizado em três partes. Na primeira parte buscamos uma compreensão sobre
juventude, abordando os conceitos de condição e situação juvenil, desde as discussões da sociologia
da juventude. Na segunda seção discorreremos sobre as marcas deste sujeito na escola, inclusive as
que o demarcam como “o jovem em conflito” buscando compreender nosso objeto de estudo na
perspectiva da relação com o saber. Por fim, a última seção tem a finalidade de trazer nossas
reflexões e questionamentos sobre o perfil desse jovem de Ensino Médio, especificamente da escola
campo, como precedente aos próximos movimentos da pesquisa, que ainda irão coletar dados sobre
a relação do jovem com a escola e o saber. Assim, este é um estudo que não encerra em si mesmo,
mas que, inserido em um contexto mais amplo da pesquisa, irá subsidiar as próximas ações do
projeto do qual faz parte.

CONDIÇÃO E SITUAÇÃO JUVENIL: ALGUNS CONCEITOS PARA PENSAR JUVENTUDES

Nos estudos de Dayrell (2003, 2007) e Leccarddi (2005) a juventude é definida como uma invenção
da Modernidade, compreendida na perspectiva da diversidade de sujeitos, possibilidades, culturas e
idades, implicando na concepção de juventudes. Assim, nossa leitura sobre o que é jovem/juventude
se faz plural, um campo para o qual trazemos ainda os que poderiam ser chamados adolescentes.
Em relação à adolescência, sabemos que ela também é uma construção social, de acordo com
Papalia e Feldman (2013). O conceito de adolescência não existia nas sociedades pré-industriais,
uma vez que as crianças, a partir do momento que vivenciavam a puberdade, eram consideradas
como adultos para aqueles que com elas conviviam. A adolescência foi percebida como um estágio
de vida, a partir do século XX, sobretudo no campo da psicologia, e desde então, tornou-se um
fenômeno global, embora haja distinções de acordo com cada cultura em que o sujeito se insere. De
modo geral, adolescência é compreendida como um período que fornece muitas oportunidades para o
crescimento, que estão para além das dimensões físicas, envolvendo o desenvolvimento cognitivo e
social (PAPALIA e FELDMAN, 2013). No caso específico desse estudo, assumiremos o conceito de
juventudes englobando jovens e adolescentes, sem maiores distinções etárias, falando
especificamente em nosso tema do jovem/adolescente estudante de Ensino Médio na Educação
Básica da escola pública.
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Juventudes, nesse sentido plural, diz principalmente das diversas concepções sobre o que é
juventude nas diferentes culturas e situações em que os jovens se encontram. Compreendemos que
isto se dá em função das condições e situações de ser jovem, sendo a condição juvenil o modo pelo
qual a sociedade confere sentido às formas que os jovens vivenciam esse período da vida; e a
situação trata das circunstâncias desses sujeitos dentro da realidade social (OLIVEIRA; OLIVEIRA;
NONATO, 2017). Essa compreensão da distinção entre "condição juvenil" e "situação juvenil", emerge
na ambiguidade do termo "condição" descrita por Dayrell (2007):

Do latim conditio, refere-se à maneira de ser, à situação de alguém perante a
vida, perante a sociedade. Mas, também, se refere às circunstancias
necessárias para que se verifique essa maneira ou tal situação. Assim, existe
uma dupla dimensão presente quando falamos em condição juvenil. Refere-se
ao modo como uma sociedade constitui e atribui significado a esse momento
do ciclo da vida, no contexto de uma dimensão histórico-geracional, mas
também à sua situação, ou seja, o modo como tal condição é vivida a partir
dos diversos recortes referidos às diferenças sociais – classe, gênero, etnia
etc. Na análise, é pertinente se levar em conta tanto a dimensão simbólica
quanto os aspectos fáticos, materiais, históricos e políticos, nos quais a
produção social da juventude se desenvolve (DAYRELL 2007, p. 1108).

Desse modo, consideramos condição juvenil o que uma determinada sociedade percebe e atribui
como significado de juventude. Por exemplo, a condição juvenil diz respeito ao que implica em ser
jovem na cultura ocidental, judaico-cristã, marcada pelas relações políticas democráticas do Brasil
atual. Um conceito de jovem que se ancora em estudos científicos nos campos da Sociologia e da
Psicologia. Partindo disso, à percepção das diferentes juventudes contextualizadas, dadas pelas
condições de classe, etnia ou gênero, chamaremos de situação juvenil (OLIVEIRA; OLIVEIRA;
NONATO, 2017). Entendemos assim que ser jovem no Brasil, ou mais especificamente na região
sudeste do país, tem implicações gerais da condição juvenil. Mas, para além dessa condição, dessa
concepção de juventude, “ser jovem” implica diferentes formas de ser, estar e se relacionar no mundo,
dada a situação em que o jovem se encontra, no sentido de classe social, moradia, gênero, etnia, etc.
A situação juvenil, como a entendemos, incide diretamente na relação desse sujeito com o saber, com
a escola e com seu projeto de futuro.

De acordo com o dicionário da língua portuguesa, Aurélio (2004), a palavra “situação” significa “Ato ou
efeito de situar (-se); Localização, posição; Estado em que alguém ou algo se acha; Lance,
conjuntura” (p.679). Isto nos traz o pensamento de que a situação daqueles que se encontram em
condição juvenil refere-se a "onde" este jovem "está inserido", o contexto social e cultural ao qual
constitui e pelo qual é também constituído. Assim, em uma mesma sociedade temos o que se define
como condição juvenil, ou “ser” jovem, entrelaçada à situação dos diversos grupos de jovens,
conforme sua inserção e identificação na sociedade. Enfim, entendemos "condição juvenil" como o
modo que a sociedade compreende o que é ser jovem em cada contexto histórico e geográfico, e
"situação juvenil" como tal condição é vivenciada a partir das determinantes sociais, econômicas, de
gênero, de etnia, etc., em que o jovem se encontra (SPOSITO e CARRANO, 2003). Por isto não
falamos aqui de juventude, mas de juventudes.

A ideia consolidada em torno das diferentes juventudes está ligada também à ideia de futuro, de um
“campo de possibilidades” para um projeto de futuro ligado à dimensão do “sentido do agir”, de
mobilizar ações para uma realização futura. (LECCARDI, 2005). Nesse sentido, a inserção dos jovens
nas instituições escolares, faz parte de um consenso social da condição de juventude. E, não difere
das imbricações sociais da condição e da situação juvenil a realidade dos diversos jovens que se
inserem no espaço escolar. Aqui podemos pensar no conceito de “capital cultural” do sociólogo Pierre
Bourdieu (FERRARI, 2008). No campo da educação, este tem como significado um acúmulo de
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saberes, ou seja, os conhecimentos apreendidos. Em princípio, Bourdieu trabalhava o capital
acumulado, que poderia vir a ser social, cultural, econômico e simbólico. Sua ênfase estava no capital
social, definido por uma teia de relações interpessoais construída por cada indivíduo, abordando tanto
os benefícios quanto os malefícios que ela pode trazer entre aqueles que a constituem (FERRAR,
2008).

A escola recebe seus estudantes oriundos de comunidades e culturas diversas, onde as relações
tecidas em sociedade marcam as experiências dos sujeitos muitas vezes de modo diverso ao da
cultura escolar, ou seja, pela sua situação. Assim, a condição juvenil demarca e é demarcada na
escola, espaço socialmente reconhecido como detentor dos saberes necessários à vida profissional e
ao de futuro de seus estudantes, pela situação dos jovens que a frequentam. Do mesmo modo, a
situação juvenil entrecruza nesse espaço, marcando relações com o saber, com os sujeitos
envolvidos no processo (professor-aluno) e com a própria escola. Também se manifestam na escola
as intercorrências culturais do processo globalizador contemporâneo que atinge de diferentes modos
e intensidades as diversas camadas da sociedade.

Segundo Larson e Wilson (2004), nossos jovens vivem em uma comunidade global, possuindo
interconexões e interdependências como informações, imagens, música, diversão e outros que se
espalham de modo ‘instantâneo’ ao redor do planeta:

Jovens ocidentais dançam ritmos latinos, e meninas árabes inspiram-se nas
imagens românticas do cinema indiano. Jovens maoris na Nova Zelândia
escutam o rap afro-americano para simbolizar sua separação da sociedade
adulta. A adolescência não é mais somente um fenômeno ocidental. A
globalização e a modernização acionaram mudanças sociais em todo o mundo
(p.388)

Essas mudanças não são homogêneas, atingem diferentes contextos e segmentos sociais com maior
ou menor impacto. Dentre elas destacamos a urbanização, vidas mais saudáveis e prolongadas,
taxas de nascimento reduzidas e famílias menores (LARSON e WILSON, 2004). Além disso, o
casamento mais tardio ou a puberdade mais precoce são cada vez mais comuns, bem como o
aumento de mulheres que estão trabalhando fora de casa. À medida que o emprego e a
autoconfiança feminina – o empoderamento – tornam-se demandas financeiras, tem-se desconstruído
o padrão tradicional em algumas partes do mundo. Ao longo do século anterior, a implantação da
escola pública permitiu o maior acesso das meninas à educação, desconstruindo tabus e restrições
acerca das atividades femininas. É sabido ainda que meninas com maior nível de escolaridade
tendem a construir famílias mais tarde, onde a justificativa se dá na oportunidade de procurar
empregos qualificados. (LARSON e WILSON, 2004). Esta mudança cultural pode ser tanto libertadora
quanto desafiadora. E enfim, a possibilidade de a informação ser disseminada favorece o
conhecimento das tecnologias avançadas enquanto um recurso valorizado. Em decorrência disso, os
jovens precisam de uma escolarização e habilidades para ingressarem e concorrerem no mercado de
trabalho. (LARSON e WILSON, 2004).

Historicamente é atribuída à escola a função de formação integral de crianças e jovens, com vistas a
prepará-las para a vida adulta. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, garante
a educação como direito universal “[...] visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Da mesma forma a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 de 1996 preconiza no parágrafo segundo de
seu artigo primeiro que “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social” (BRASIL, 1996). A escola assim assume também uma função política e social de preparar
pessoas para a garantia do seu direito à qualidade de vida. Ou seja, a escola assim deveria
oportunizar a ressignificação da situação do jovem de classes populares, imprimindo-lhes, ao longo
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da formação, autonomia em pensar seu projeto de futuro. Contudo, nem sempre “a escola” exerce
esse papel, sendo também um tempo e espaço da vida do jovem que reflete a situação social em que
se encontra. Para Bourdieu (apud FERRARI, 2008) a escola é um local que reproduz estruturas
sociais e transfere capitais (sociais, simbólicos, etc.) ao longo das gerações. Portanto, a escola é o
ambiente em que o legado familiar torna-se capital cultural e relaciona-se ao desempenho dos alunos
na sala de aula, diretamente ligado ao julgamento pautado na quantidade e qualidade do
conhecimento que os alunos trazem de suas casas, para além do “legado” da postura corporal e a
capacidade de falar em público. (FERRARI, 2008).

Conhecida como Teoria da Reprodução, essa análise educacional de Bourdieu oferece muitas
possibilidades de leitura e compreensão dos fenômenos ligados ao fracasso escolar, mas também
sofreu muitas críticas. Entre elas estão as de Charlot (1986), que aponta para a ausência na teoria de
Bourdieu de leituras das políticas e práticas escolares que atuam nas desigualdades sociais, nas
relações que se estabelecem na escola e na formação dos jovens. As trajetórias sociais e escolares
de estudantes são definidas também por traços da individuação e não somente da
cultura/contexto/situação do jovem. E embora possamos reconhecer com Bourdieu que há muitas
histórias de fracasso, também reconhecemos histórias de sucesso nas trajetórias de jovens marcados
pelas vulnerabilidades sociais e culturais. Charlot enfatiza que o sucesso ou fracasso do estudante
não tem uma relação de causa e efeito em função de sua classe social, mas reconhece que
estatisticamente essas questões estão interligadas.

RELAÇÃO COM O SABER E A ESCOLA: JOVENS EM CONFLITO ESCOLAR

Considerando insuficientes as teorias de Bourdieu para explicar o insucesso de jovens estudantes no
desempenho escolar, Charlot desenvolve a sua teoria da relação com o saber. Para além da
realidade social do jovem, questiona a forma como este participa dos processos de aprendizagem ao
longo da vida, especialmente os escolares.

Por que será que certos alunos fracassam na escola Por que será que esse
fracasso é mais freqüente entre famílias de categorias sociais populares do
que em outras famílias Mais ainda: por que será que certas crianças dos
meios populares alcançam, apesar de tudo, sucesso em seus estudos, como
se elas conseguissem esgueirar-se pelos interstícios estatísticos (Chariot,
2000, p. 9).

O jovem estudante é um sujeito que atua no mundo dado pela sua condição e situação, buscando seu
melhor modo de vida. Para Charlot (2005, p. 40), é preciso “levar em consideração o sujeito na
singularidade de sua história e atividades que ele realiza”, na forma como constrói sentidos e
significados sobre si e o mundo. Cada sujeito ocupa uma determinada “posição social objetiva” que
diz de seu contexto sociocultural (aquilo que vimos chamando neste texto de situação juvenil), que irá
intervir tanto na forma como vê e é visto em sociedade. Ao mesmo tempo, há também a singularidade
do sujeito, sua “posição social subjetiva” (CHARLOT, 2000) que diz de suas relações, desejos e
mobilização para o saber. Sendo um ser social e singular constrói nessa intersecionalidade sua
relação com conhecimentos e aprendizagens.

Consideramos que todos esses elementos da objetividade e subjetividade em que se encontra o
jovem constituem a sua relação também com o espaço escolar onde se insere. Sendo nosso objeto
de estudo o jovem em situação de conflito com a escola, corroboramos com Oliveira (2013) quando
diz que
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É possível supor que, muitas vezes, os alunos rotulados de alheios,
indisciplinados, agressivos e dispersos, na verdade estão sinalizando que o
mundo da escola, que as exigências do professor, não condizem com as
disposições construídas na constelação familiar, ou seja, são alunos em
conflito com um mundo que não tem sentido para eles. (p. 31367)

É possível pensarmos que, sim, o aluno que não está inserido ao espaço escolar, no sentido de que
quando apresentado ao que o professor leciona, ou até mesmo ao que seus colegas de classe
dialogam entre si, pode ser taxado como aquele que “não quer nada com nada”. Todavia, devemos
ter em vista que muitas vezes o seu arcabouço teórico e cultural, entra em choque com o que lhe é
apresentado a partir do momento que ele se insere no contexto escolar.

Quase sempre as escolas desconsideram a existência de outros saberes, linguagens e outros modos
de apropriação mais próprios dos alunos, que tangem as vivências de cada um, apesar de sabermos
que dentro desse contexto existem diversos universos culturais. Acerca deste multiverso de culturas,
é sabido que esta oposição em relação à escola pode ser muito conflituosa, tendo em vista que
muitas vezes neutralizam a subjetividade destes jovens. Salientamos, portanto, que a contradição
entre cultura escolar X cultura social é maior em jovens que se encontram em classes sociais
econômica e culturalmente dominadas. Nesse sentido, pode haver conflito entre o perfil que o jovem
quer assumir e seu acatamento às normas escolares. Quando o espaço entre estas culturas é grande,
o conflito pode vir à tona nessa experiência. (FANFANI, 2000)

Ao pensarmos no ambiente escolar, sabemos que existem não somente as normas escolares como
também os grupos que os jovens formam entre si, normalmente de acordo com a afinidade que cada
componente tem para com o outro. O que pode ser comum é o conflito que pode existir entre aqueles
que preferem ser vistos e prestigiados por seus pares, do que os prêmios próprios que a instituição
escolar fornece. “A harmonização e ‘negociação’ entre ambos os universos culturais, dadas certas
condições sociais e institucionais, é também um desenlace provável desta tensão.” (FANFANI, 2000,
p. 9). Em sua pesquisa, Fanfani pressupõe que estes conflitos adquirem particularidades de acordo
com o contexto que se inserem.

O pesquisador francês Coleman (1961) observou que os jovens estudantes do ensino médio devem
optar entre aquele que é disciplinado ou engraçado. O primeiro seria o aluno que cumpre as regras
que lhe são impostas, enquanto o segundo é aquele que as desafia e prefere ser o mais reconhecido
ou valorizado pelos grupos. É possível que, pensando na Teoria da Reprodução de Bourdieu, alguns
alunos oriundos de classes populares optem por essa estratégia, considerando que é mais difícil
competir com o sucesso escolar. E em relação à construção da subjetividade dos alunos, esta se dá
por um tripé: a família, os meios de produção e difusão de sentido e as instituições escolares
(COLEMAN, 1961). Podemos pensar que a família esperada pela escola não é aquela que se adéqua
às novas formações, considerando que, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a modificação
da relação de poder entre os sexos e a divisão do trabalho na família, têm modificado profundamente
o papel da família como construtora de subjetividade. (FANFANI, 2000). Por outro lado, a realidade
descrita por Coleman há tantas décadas não difere muito do que encontramos no campo investigado,
sendo recorrente nas relações e tensões entre alunos e professores nas aulas observadas.

Em uma pesquisa realizada por Charlot (1992), ele observou que a relação escolar pode diferenciar
tipos de alunos.

Identificamos quatro grandes tipos. Para os primeiros, estudar é óbvio, e eles
estudam mesmo durante pequenas férias escolares. Para o segundo tipo, o
estudo é uma conquista, um hábito que se deve aprender muito cedo e cultivar
dia após dia. Para o terceiro tipo, o mais numeroso, o estudo é uma estratégia:
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é preciso dosar os esforços para “passar”. Para um último tipo de aluno, é
tarde demais, eles esperaram muito, e já não podem fazer mais nada.
(CHARLOT, 1992, p. 54)

Charlot (1992) considera a relação com o saber como uma “relação social no sentido que exprime as
condições sociais” (p.63) do indivíduo. Pensando especificamente no contexto de jovens em
vulnerabilidade, no primeiro momento, ele pontua que a escola possui uma relação mais inquietante,
considerando as condições de vida dos jovens complexas, haja vista que precisam desviar-se das
“armadilhas” e os “passos em falso” – onde podemos destacar o fácil acesso ao tráfico de drogas e
atos criminosos em comunidades em situação de vulnerabilidade social – para diferenciarem-se
daqueles que não cumprem a lei. A condição de vida dá-se ainda no limiar entre a escola e a
profissão, pois para além da necessidade, existe a dificuldade do acesso à profissão que garanta a
estes jovens uma situação estável. “Essa forte tensão se manifesta no voluntarismo dos jovens
engajados numa trajetória de sucesso escolar e social” (CHARLOT, 1992, p.63)

Em segunda instância, quando referimo-nos às condições de existência desses jovens, Charlot (1992)
pensa ainda na perspectiva de futuro que eles podem ter com relação à escola, de acordo com as
relações sociais que constituem nossa sociedade. Para endossar essa discussão, Valle (2007) traz à
tona o pressuposto de que o sistema escolar pode trazer sofrimentos que são legitimados
socialmente.

Uns se sentem infelizes porque não obtiveram da escola aquilo que
esperavam ou, se tiveram sucesso na sua escolaridade, é a sociedade ou o
mercado de trabalho que os decepciona; outros porque são excluídos ou
fracassam na escola [...]. (VALLE, 2007, p. 127)

Entendemos que a escola trabalha na perspectiva da meritocracia, e Valle (2007) critica essa visão,
pois está “camuflada pela ação pedagógica, pela autoridade pedagógica, pelo trabalho pedagógico e
pelo sistema de ensino, geradores portanto da violência simbólica” (p. 127). Bourdieu demonstra
como ocorre a aderência dos agentes sociais ao que lhes é incumbido e como o sistema de ensino
compromete nesse sentido, quando incorporado pelos modos de selecionar e classificar que são
aprovados e copiados pela escola. (VALLE, 2007)

Ao pensarmos na escola, devemos lançar luz ao corpo docente, e pensando nisso, numa entrevista
realizada por Marangon e Bencini (2006) com Charlot, quando questionado sobre o conflito dos
professores e alunos, o sociólogo traz algumas reflexões. Por ser um conceito muito extenso,
optamos nesse momento em trazer o conflito escolar na relação professor-aluno, mas sabemos que
este conflito pode nascer na relação aluno-escola ou escola-professor, por exemplo. Na entrevista, ao
ser perguntado se sempre existiu conflito nessa relação, ele respondeu de forma afirmativa e justificou
sua fala por dizer que há uma tensão que faz parte do ato pedagógico. Assim, o aluno só consegue
aprender por sua própria capacidade cognitiva, e o trabalho do docente é despertar essa atividade.
Por ter em vista esse pensamento, caso o estudante venha a fracassar, a culpa será depositada no
professor, e esse dilema pode se converter em conflito (MARANGON e BENCINI, 2006).

O PERFIL DE JOVENS EM CONFLITO ESCOLAR: CONSIDERAÇÕES E QUESTIONAMENTOS

Os dados iniciais que aqui serão apresentados foram coletados através de análise de documentos e
observação em campo. Nos meses de maio e junho do ano de 2017, o grupo de pesquisa, composto
por estudantes bolsistas de iniciação científica e professores pesquisadores, iniciou o levantamento
de dados empíricos sobre os estudantes do Ensino Médio de uma Escola Estadual da cidade de
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Governador Valadares, aqui designada “escola-campo”. Em duplas, os pesquisadores foram inseridos
nas vinte turmas de Ensino Médio dessa escola, tanto no período vespertino quanto noturno,
procedendo à observação dos alunos, com foco no seu relacionamento com os colegas, professores
e conteúdos ministrados. O objetivo da observação foi identificar alunos que se encontram em
situação de conflito escolar.

Cabe-nos esclarecer que o projeto do qual faz parte esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) da UNIVALE e define em sua metodologia de pesquisa que

Por se apresentarem em situação de incapacidade civil ou legal, sendo jovens
em idade entre 15 e 18 anos, sua condição como participante da pesquisa não
permite o seu consentimento livre e esclarecido; portanto deverá ser assistido
por seu representante legal para se submeter ao protocolo de pesquisa.

A pesquisa levará em conta o respeito ao participante da pesquisa em sua
dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua
vontade sob forma de manifestação expressa, livre e esclarecida, e de seu
representante legal de contribuir e permanecer ou não na pesquisa.
(NONATO, 2016, p. 08)

Embora ainda não tenham sido realizadas entrevistas, as atividades de observação e registro
seguiram os preceitos apresentados no projeto.

A estratégia utilizada foi a observação participante, que permitiu-nos também interagir com os
estudantes, sobretudo com os que demonstravam maior curiosidade em relação à nossa presença na
sala e no pátio da escola. Assumimos aqui a perspectiva de André e Lüdke (1986) sobre a pesquisa
participante como um compromisso político, uma aproximação ao campo e aos sujeitos cujas ações e
atuações serão alvo da coleta de dados do pesquisador. As autoras destacam que o grau de
participação pode variar desde a participação total à observação total, variando também entre
“participante como observador” e “observador como participante”. Durante o processo,
invariavelmente, os mesmos jovens que demonstraram um comportamento mais expansivo foram os
que apresentaram situações de conflito com professores, colegas e conteúdos escolares. Após as
observações, em conversa com a gestão da escola, as percepções sobre os alunos identificados
foram corroboradas.

Consideramos ainda que nossa abordagem configurou-se como um estudo de caso, uma vez que
estamos delineando o perfil de jovens em conflito escolar em uma realidade muito específica:
estudantes de Ensino Médio, de uma escola pública da região central do município de Governador
Valadares (MG). Para André (2005) existem três tipos de estudo de caso. 1) o estudo de caso
intrínseco que parte de um interesse do pesquisador “intrínseco” ao seu objeto de estudo, o caso
propriamente dito. 2) o estudo de caso instrumental, em que o(s) pesquisador(es) interessado(s) em
dado fenômeno (e não no caso etnográfico propriamente dito), escolhe(m) determinado campo para
desenvolver sua investigação. 3) o estudo de caso coletivo que é um caso com vários casos. Assim,
em nosso trabalho realizamos um estudo de caso instrumental, uma vez que interessou-nos
compreender o perfil do jovem em conflito com a escola, e para tal, elegemos uma escola específica
como campo de pesquisa.

Após a identificação de alguns estudantes, foram disponibilizadas pela direção da “escola-campo” as
fichas de matrícula desses alunos. Nesses documentos encontramos os dados pessoais como
identificação, filiação, naturalidade, bem como os dados que serão os mais importantes para a
pesquisa, como o bairro em que reside, etnia, sexo, responsável legal e o turno que estuda. Por seu
caráter preliminar de diagnóstico dentro do projeto de pesquisa em interface com a extensão, esse
estudo não trabalhou com o contingente total dos estudantes identificados, mas, a partir das fichas
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disponibilizadas foram selecionados aleatoriamente um ou dois de cada sala de Ensino Médio da
escola (conforme proporção). Sendo um total de vinte turmas existentes na escola-campo, foram
sorteadas 25 (vinte e cinco) fichas dos mais de 60 (sessenta) jovens observados em situação de
conflito escolar.

Os dados foram organizados em tabela que, optamos não inserir no texto, mas que foi basilar para
melhor leitura e interpretação das informações contidas nos documentos. Essa organização permitiu a
análise por categorias, considerando os dados disponíveis nos documentos, à luz dos autores
trabalhados nas seções anteriores deste texto.

Após a elaboração de gráficos separados por sexo, etnia, bairro e responsáveis, observamos que dos
vinte e cinco alunos, a maioria deu-se por alunos do sexo masculino, sendo 18 (dezoito) ao todo,
enquanto 7 alunas são do sexo feminino. Esse número nos suscitaram algumas reflexões sobre as
questões de gênero. O número de alunos do sexo masculino quase triplica em relação ao sexo
feminino. Seria este um traço que marca o perfil do aluno em conflito escolar As meninas seriam
então aquelas mais dedicadas e disciplinadas Na continuidade da pesquisa será importante pensar a
perspectiva de gênero como mais uma categoria de diagnóstico e análise, ainda que esta não
estivesse prevista. Não fazer uma leitura mais profunda dessa questão implica no risco de uma
compreensão superficial sobre uma suposta “natureza feminina” que seria mais dada à submissão.
Por outro lado, é pertinente discutir o que implica na construção de gênero das jovens do sexo
feminino que poderia influenciar na relação delas com a escola, ou que relação é possível pensar
entre gênero e conflito escolar. Assim, a questão de gênero emerge como elemento importante para
planejamento e encaminhamentos das próximas ações da pesquisa e intervenção.

Acerca da etnia desses alunos, a maioria representada por 15 alunos se autodeclara parda, seguida
de 8 alunos que se consideram brancos e 2 alunos que não declararam. É impossível pensar a escola
pública atual no Brasil sem pensar nas questões étnicas raciais. A predominância de estudantes
pardos suscita discussões sobre as tensões e intersecionaldades que estão colocadas nas relações
entre classe social, etnia e o sucesso dos jovens nas escolas. Estudos como de Zandona (2008) ou
Soares e Alves (2003) já mostraram, há mais de uma década, as dificuldades enfrentadas pelos
estudantes negros em suas trajetórias na Educação Básica. Estamos convencidas que as questões
étnicas raciais incidem diretamente na relação com o saber e com a escola, e também precisarão ser
tratadas.

Os alunos que estudam em nossa “escola-campo” são dos bairros mais diversos. Fomos informadas
pela gestão da escola que esta não matricula alunos de um só lugar, eles podem vir de quaisquer
bairros. Tendo em vista essa afirmação, em nossos dados constatamos os lugares que mais tem
alunos que fizeram parte desse estudo. Dentre as fichas lidas encontramos estudantes oriundos de:
Altinópolis (6), Lourdes (4) e Turmalina (3), seguidos por Vila Bretas (2), Centro (2), Santa Terezinha
(1), Planalto (1), Bela Vista (1), Jardim Pérola (1), São Geraldo (1), São Paulo (2) e Jardim do Trevo
(1). Ao lançarmos os endereços no Google Maps, serviço de mapeamento disponibilizado pela
Google, para termos noção entre a distância da escola e a comunidade de origem desses alunos,
percebemos que alguns percorrem uma distância muito grande para ir à escola. Essas comunidades,
com exceção dos bairros Lourdes, Vila Bretas e da região central, têm em comum o fato de serem
regiões de classes populares. Diversos questionamentos nos inquietam, como: o que os motivam a
sair de lugares tão afastados para estudar Que demandas esses jovens carregam em si a partir de
sua realidade social, e como a escola dialoga com seus desejos e temores, com o que pensam do
mundo, da cidade, de si mesmos e de suas vidas futuras São perguntas que levaremos para as ações
de coleta de dados e intervenção, tanto com os estudantes quanto com os professores.

Em se tratando dos responsáveis destes alunos, notamos que a maioria são as mães (16), seguidos
por pais (6) e com a representação de 1 aluno na classificação de padrasto, o próprio aluno e outros.
Nessa amostra, dos 25 alunos, apenas 1 não possui o registro do pai em sua ficha de matrícula.
Nesse momento, abrimos um parêntese para pensarmos o envolvimento dos responsáveis no
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processo de educação de seus jovens, desde a assiduidade em reuniões e eventos escolares às suas
concepções sobre educação, trabalho, juventude e projeto de futuro. Quais impactos na trajetória
escolar O que a educação escolar significa na cultura familiar E como o jovem se posiciona nesse
panorama Que relação ele constrói com a escola e sua perspectiva de futuro e como (e se) sua
“herança” familiar repercute na sua mobilização para o saberes escolares

E por fim, identificamos o turno destes alunos. De uma forma quase proporcional, 14 alunos estudam
pela manhã e 11 estudam à noite. Apesar de muitas vezes a justificativa destes que estudam à noite
ser em virtude do trabalho ao longo do dia, infelizmente não conseguimos identificar aqueles que
trabalham, e por essa razão, fica difícil afirmar a existência de alguma relação entre trabalhar pela
manhã e estudar a noite e as situações de conflito escolar.

De modo geral, os dados coletados nas fichas de matrícula dos 25 estudantes em conflito escolar,
selecionados para esse estudo preliminar, nos mostraram um perfil de estudante em sua maioria do
sexo masculino, pardo, oriundo de comunidades de baixa renda e distantes da escola. Contudo,
também emergiram outros perfis de jovens do sexo feminino, de estudantes da classe média, e de
estudantes que se autodeclaram brancos. A situação dos jovens em conflito com a escola no campo
de pesquisa mostrou-se complexa, diversa e desafiadora para pensar as práticas escolares e
desenvolvimento desses sujeitos, seus projetos, aprendizagens e formas de ser e estar no mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa leitura inicial de dados, foram levantadas hipóteses e questionamentos sobre a situação
escolar desses estudantes, com o objetivo de, em outro momento, elaborarmos as propostas de
oficinas conforme os objetivos do projeto em andamento. As análises dos dados iniciais não trazem
ainda respostas ao problema colocado pelo projeto, mas desencadeiam consequentes
questionamentos e reflexões que poderão nos dar pistas para as próximas etapas do estudo, na
elaboração dos instrumentos de pesquisa e atividades de ação em parceria com a “escola-campo”. O
projeto no qual este estudo se insere prevê, entre outras ações, “Propor oficinas com os jovens em
situação de conflito escolar considerando-os como sujeitos sociais e singulares.”, e com os
professores para oferecer formação continuada no enfrentamento das demandas desses jovens e na
relação professor-aluno. (NONATO, 2016, p. 07)

Percebemos ainda, nas observações realizadas, que os colegas e o ambiente da classe têm bastante
influência na aprendizagem, e isso é corroborado nas pesquisas de Charlot, que, segundo os alunos
entrevistados por ele, “se eles não estudam é por causa do ‘ambiente’ da classe e porque eles se
deixam levar pelos colegas” (CHARLOT, 1992, p. 54). Assim como na realidade descrita por Coleman
(1961), existe uma dualidade entre as regras da escola e as “panelinhas” (grupos) que se formam nas
salas de aula. E nesse momento, o que podemos extrair tanto da pesquisa de Charlot quanto das
falas dos estudantes observados na escola-campo é que uma vez que o ambiente da classe é um
lugar tumultuado, agitado, onde alguns não se silenciam na hora em que o professor leciona a
matéria, essa “energia” tende a passar para os demais colegas, e levar o aluno a agir conforme o
grupo com o qual se identifica, desconsiderando o que deveria ser o ponto principal, que seria a
aprendizagem. Essas ações irão influenciar na relação com o saber e com a escola.

A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e com ele
mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender. [...] é o
conjunto (organizado) das relações que um sujeito mantém com tudo quanto
estiver relacionado com &39;o aprender&39; e o saber. (CHARLOT, 2000, p.
80)
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E da mesma forma, relacionado também com o “ser” e “conviver”. Essas questões implicam nas
relações entre o social e o singular desses jovens. Não há como dissociar esses aspectos ao pensar
na relação com o saber e a relação com a escola. Para compreender o jovem em situação de conflito
escolar iremos atuar no campo das imbricações entre as subjetividades e objetividades constituintes
dos sujeitos e suas relações, sendo essa uma condição essencial para uma pesquisa em interface
com a extensão que pretende trabalhar a partir da teoria da relação com o saber.

Realizar pesquisas sobre a relação com o saber é buscar compreender como
o sujeito apreende o mundo e, com isso, como se constrói e transforma a si
próprio: um sujeito indissociavelmente humano, social e singular. (CHARLOT,
2005)

Nessa perspectiva, esse estudo nos possibilitou muitos questionamentos que balizarão novos
estudos, pesquisas e ações. Questões como gênero, etnia e classe social serão aprofundadas, e irão
constituir o arcabouço teórico-empírico que irá subsidiar nossas práticas. Não no sentido de encontrar
respostas para as questões didáticas e pedagógicas dos processos de ensino, mas no desafio em
pensar os jovens, sua condição e situação juvenil, seu projeto de futuro, a partir das relações que este
tece hoje na e com a escola e o saber. E por fim, abriu-nos ainda a necessidade de explorar outros
dados, em outros documentos, que são significativos para desenhar o perfil do jovem em conflito
escolar, e que não foram aqui tratados. Como registros de notas, frequência, incidências na escola,
relação idade-ano escolar, inserção no mercado de trabalho e outras informações obtidas através de
entrevistas sobre relação com o saber e projeto de futuro desse jovem estudante do Ensino Médio
que se encontra em situação de conflito com a escola.
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