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Resumo

O estudo se desenvolveu com estudantes do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e
Adultos, por se tratar de uma população que apresenta grande defasagem escolar, buscando
compreender as especificidades desse público através de sua própria percepção de trajetórias de vida
e escolarização. Foram utilizados questionários para traçar um perfil desses estudantes e,
posteriormente realizadas entrevistas com um pequeno grupo buscando a subjetividade e a
percepção que os sujeitos têm da diferenciação. Foram abordados como elementos constituintes
dessas trajetórias o papel da família, questões de racismo, gênero e condição social, demonstrando
que estes jovens enfrentaram diversos percalços, mas representam diferentes faces de uma realidade
complexa e desigual.

Palavras-chave: Trajetória escolar. Ensino Médio. Educação de Jovens e Adultos. Defasagem
Escolar.

Abstract

The study was developed with high school students, in the form of Youth and Adult Education,
because it is a population that presents a great school deficit, seeking to understand the specificities of
this public through their own perception of life trajectories and schooling. Questionnaires were used to
draw a profile of these students and, later, interviews were conducted with a small group seeking the
subjectivity and the perception that the subjects have of the differentiation. The role of the family,
issues of racism, gender and social status, were analyzed as elements of these trajectories,
demonstrating that these young people faced several mishaps but represent different faces of a
complex and unequal reality.

Keywords: School trajectory. High School. Youth and Adult Education. School gap.

Resumen

El estudio se desarrolló con estudiantes de la Enseñanza Secundária, en la modalidad Educación de
Jóvenes y Adultos, por tratarse de una población que presenta gran desfase escolar, buscando
comprender las especificidades de ese público a través de su propia percepción de trayectorias de
vida y escolarización. Se utilizaron cuestionarios para trazar un perfil de esos estudiantes y
posteriormente se realizaron entrevistas con un pequeño grupo buscando la subjetividad y la
percepción que los sujetos tienen de la diferenciación. Se abordaron como elementos constituyentes
de esas trayectorias el papel de la familia, cuestiones de racismo, género y condición social,
demostrando que estos jóvenes se enfrentaron a diversos percances, pero representan diferentes
caras de una realidad compleja y desigual.

Palabras clave: Trayectoria escolar. Enseñanza Secundária. Educación de Jóvenes y Adultos.
Defasaje escolar.

1. Introdução

A problemática central desta pesquisa é a formação escolar de jovens alunos do EJA-Médio,
compreendendo que a educação é um fator de desenvolvimento do indivíduo e de suas
potencialidades, assim como um importante mecanismo para a disseminação de oportunidades,
capaz de contribuir para a autonomia dos sujeitos. Segundo Castro (2005), desde a promulgação da
Constituição Federal de 1988, que inclui o desenvolvimento da educação e ainda a redução da
desigualdade, houve grande avanço no combate ao analfabetismo e na ampliação do acesso aos
diversos níveis e modalidades educacionais, mas apesar desses avanços, ainda é considerada baixa
a escolaridade média da população brasileira, principalmente na região norte, que apresenta índices
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ainda inferiores à média nacional.

A educação é um direito constituído e, muito além disso, é um direito agregador pois confere as
condições necessárias para o exercício de outros direitos, sejam eles civis, políticos ou econômicos.
Numa sociedade em modernização, que assume o modelo contratual, centrada na cidade e na
indústria, como afirma Saviani (2013), a construção da democracia implica o acesso à educação, mas
uma educação de qualidade que dê condições para o pleno exercício da cidadania, ou seja, o amplo
acesso de seus cidadãos às políticas públicas, a redução das desigualdades. Antes de discorrermos
sobre as finalidades que a educação pode ter, devemos percebê-la como política pública, como um
direito “que deve ser garantido de forma igualitária, equânime e justa” (GOMES, 2012).

O objetivo da equidade social não se realizou plenamente e, segundo Georgen (2013), ao contrário
“configurou-se uma sociedade dividida entre fortes e fracos, dominadores e dominados, ricos e
pobres, incluídos e excluídos”. A partir da ideia de que somos iguais como seres humanos e de que
as diferenças são construídas social e economicamente, o autor propõe que o Estado possa reverter
uma situação desfavorável ao garantir o acesso a uma educação de qualidade a todos, também ao
proporcionar uma educação escolar democrática. Contudo, não basta garantir o acesso à educação
formal se a escola permanecer como um espaço de exclusão política, jurídica e econômica.

Se um aluno é reprovado, isso ocorre porque, em tese, não se apropriou, ou não demonstrou
formalmente a apropriação do conhecimento conforme o modelo desejado pela escola. É notória a
existência de uma relação entre origem social e o resultado escolar, apesar da existência daqueles
que escapam à regra, mas a simples constatação leva a uma sub-hierarquização daquilo que essas
crianças e jovens sabem. Se mais alunos de camadas populares reprovam, isso ocorre porque
existem mais obstáculos na sua trajetória escolar

As trajetórias escolares são um complexo de significados e experiências, englobando muito além das
evasões e reprovações, no qual geralmente, alunos de condições econômicas desfavorecidas, negros
e mulheres enfrentam barreiras mais severas no processo de escolarização. Desta forma, esse
trabalho aborda a influência dos fatores econômicos, de gênero e raça na trajetória de vida e escolar
de jovens estudantes, por compreender que são marcadores sociais que podem dar sentido e
significado à história de vida das pessoas e ajudam a entender as dificuldades e potencialidades que
se deflagram no cotidiano e interferem no processo de formação escolar.

Nesta pesquisa centra-se atenção nas trajetórias de vida e escolarização de alunos que se encontram
em defasagem idade e série escolar e que frequentam a educação básica, com a intenção de
identificar os percalços que interferiram nesse processo de escolarização, através da percepção que
os sujeitos têm acerca de suas trajetórias. O foco desta pesquisa está nos alunos da modalidade
Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio (EJA-Médio), por se tratar de uma população que, na
sua totalidade, encontra-se em defasagem escolar e pela maior distorção idade série.

Desse modo a pesquisa abrange as questões de racismo, gênero e condição social como fatores que
interferem no processo de escolarização, dado que há questões objetivas e subjetivas dessas
dimensões que se pautam no interior de complexas relações de poder perpassando o ser mulher
(homem jovem), negra (negro) de condição social e renda baixa numa sociedade profundamente
preconceituosa e carente de políticas compensatórias para essas categorias historicamente
desfavorecidas.

2. Metodologia

A defasagem escolar é entendida aqui como a distorção idade-série, lembrando que para fins
estatísticos é considerado em defasagem aquele que apresenta uma distorção igual ou superior a
dois anos e que a média de distorção é feita com o percentual de alunos que se enquadram no caso.
A defasagem não é um problema que surge no Ensino Médio, é construído na trajetória desses
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indivíduos e a análise do fenômeno exige que a própria trajetória seja investigada. Diante da grande
diversidade, se faz necessário focar o olhar nas especificidades, buscando, junto com os sujeitos
pesquisados, a compreensão do fato. Fazemos a opção de também demonstrar a distorção
idade-série em média de anos, uma vez que a taxa de distorção apenas demonstraria que a
totalidade dos alunos encontra-se em defasagem.

Escolhemos uma escola estadual em Altamira-PA como universo empírico, com prioridade aos alunos
do Ensino Médio que cursam o EJA-Médio. Em um primeiro momento foi realizado o levantamento do
perfil dos estudantes com dados sobre raça/cor, idade, local de nascimento e moradia, anos de
distorção idade/série que cursam o EJA-Médio, com base no banco de dados da escola.
Posteriormente foi aplicado um questionário junto aos alunos do EJA-Médio buscando informações.
Ao todo, foram realizadas cinco visitas à escola para a aplicação dos questionários. Três meses após
o início do ano letivo já havia uma estimativa de evasão no EJA-Médio de 32%¹, o que somado à
dificuldade na aplicação, resultou em 24 questionários respondidos.

A trajetória escolar e de vida dos estudantes, foco e tema deste trabalho, foi abordada através de
entrevistas, selecionando 4 pessoas para essa etapa de forma a contemplar as categorias aqui
estudadas, com base nos questionários respondidos, conforme quadro abaixo:

Nome Idade Cor Estado civil Nº de
filhos Profissão

Ana 27 Branca Solteira 03 Aux. de escritório

Lídia 28 Preta Casada 02 Do lar

Paulo 36 Preto Casado 03 Serviços gerais

Pedro 24 Pardo Solteiro 01 Construtor civil

As entrevistas ocorreram na própria escola, sendo duas entrevistas realizadas no primeiro dia, uma
no segundo e outra num quarto dia de visita à escola para este fim, esclarecendo que no terceiro dia,
todos os alunos participavam de testes e por isso não ocorreu entrevista. Três entrevistas ocorreram
em uma sala não ocupada no turno da noite e a outra no pátio da escola, em uma área sugerida pela
própria entrevistada como “um bom local para conversar”.

3. Escola e trajetórias

A escola estadual onde se realiza nosso estudo, situada na região central de Altamira-PA, recebe
alunos de diversos bairros da cidade, com grande diversidade social, cultural, econômica, política e
cognitiva. O turno da noite ainda recebe alunos com necessidades pedagógicas específicas,
identificadas na defasagem escolar, pois muitos estiveram afastados da escola por muitos anos. Um
fator que agrava ainda mais a situação desse público é o índice de evasão e reprovação no Ensino
Médio – aqueles que se encontravam em defasagem, enfrentam agora mais barreiras que se somam
às muitas já enfrentadas. Conforme estatísticas da escola, no ano letivo de 2017, o índice de
desistência no turno chegou a 29% da matrícula total e 10% de reprovação. O problema é mais grave
no 1ª Ano, cujos índices foram alarmantes: 45% de desistência e 8% de reprovação.

Para o ano letivo de 2018, a escola contabiliza a matrícula inicial de 1007 alunos perfazendo os três
turnos. Destes, 183 são alunos do turno da noite, aos quais será direcionada esta análise inicial. São
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57 alunos na 1ª Etapa EJA-Médio, 54 na 2ª Etapa EJA-Médio e 72 na 3º Ano do Ensino Médio
Regular (turma com remanescentes da oferta de Ensino Médio Regular na escola), divididos em 6
turmas, duas de cada série.

Observando a distorção idade-série entre os alunos da noite, verificamos que 72% dos alunos da EJA
encontram-se em defasagem escolar, com uma média de 4,8 anos de distorção. Conforme
estatísticas do Censo Escolar de 2013, a média nacional era de 29% dos alunos em defasagem
escolar, já o município de Altamira apresentava uma taxa de aproximadamente 41% dos alunos do
Ensino Médio em defasagem. Esses números demonstram o quanto é marcante a defasagem escolar
entre os sujeitos pesquisados. O maior diferencial ocorre em relação aos alunos do EJA-Médio, já que
a defasagem atinge 100% do alunado.

Ao analisarmos essa distorção por gênero, não são observadas grandes disparidades. A distorção
média do total de alunos é equilibrada – levando em conta que há equilíbrio no número de matrículas
também, uma vez que são 91 mulheres e 92 homens. O equilíbrio notado não exclui a necessidade
de observar com mais detalhes a questão junto aos alunos, uma vez que a trajetória de homens e
mulheres, apesar de aparentarem um resultado comum, podem produzir significações diferentes.

Quanto ao classificador raça/cor o equilíbrio não é observado. Tomando como base o cadastro
preenchido no ato da matrícula, no qual os alunos declaram sua cor de acordo com as categorias do
IBGE, podemos ver uma predominância da população que se declara negra. Destaco o grande
número de alunos que não declaram cor, por considerar pertinente o questionamento do fato, pois
não é demonstrado se não declaram por não se identificarem com as opções oferecidas ou por um
processo mais complexo de identidade racial que não está claro ou, até mesmo consolidado. A tabela
1 apresenta o quadro geral da declaração de cor. Ao observamos a distorção idade-série por cor, é
possível notar uma maior defasagem entre os alunos que não declaram cor, superando as demais
categorias.

composição do alunado por cor distorção idade série média por cor

1ª ETAPA 2º
ANO

3º
ANO TOTAL 1ª ETAPA 2º

ANO
3º

ANO TOTAL

Brancos 6 10 10 26 7,0 2,9 1,2 3,2
Indígenas 0 2 0 2 - 2,0 - 2,0
Negros 33 22 43 98 5,8 3,8 4,5 4,8
Cor não declarada 18 20 19 57 6.7 4,5 5,1 5,4
TOTAL 57 54 72 183 6,53 3,8 4,1 4,8
Tabela 1: composição e média de distorção idade série do alunado por cor

Em relação à infraestrutura, são diversos os problemas encontrados. A escola conta com um grande
espaço, porém precarizado pela ação do tempo e falta de manutenção adequada. Existem na escola
uma sala de leitura e uma sala de cinema que estão disponíveis para as atividades pedagógicas nos
três turnos. O laboratório multidisciplinar e o de informática estão desativados há algum tempo por
falta de equipamentos e profissionais disponibilizados para a função. A quadra esportiva estava
interditada para reforma no período das visitas, sendo que atividades de Educação Física estavam
sendo desenvolvidas em uma sala adaptada e não havia programação de atividades com os alunos
do turno da noite, uma vez que este não contempla a disciplina em seu quadro curricular. As salas de
aula contam com uma iluminação e ventilação precárias, especialmente se levar em conta a lotação
de 40 alunos regulares por turma. O quadro docente e a equipe de técnicos é inteiramente formada
por profissionais com nível superior, em sua maioria com pós-graduação e concursados para os
cargos que ocupam.

Durante as entrevistas, num comparativo com as outras escolas onde os alunos estudaram
anteriormente, as mulheres demonstraram uma percepção negativa do espaço escolar. Lídia afirmou
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que “a escola está um pouquinho acabadinha”, e Ana indicou que a escola precisa de melhorias:
“Precisa melhorar as salas, ventilador... até para as próximas gerações, reformando... ter boas
escolas, uma quadra.” Enquanto na entrevista de Pedro, ele relata que estudou em escolas onde “o
clima era mais pesado” explicando que se tratava do ambiente das salas de aula e justificou essa
diferença por serem “escolas de bairro”, escolas localizadas na periferia da cidade. Estas afirmações
abrem espaço para o questionamento sobre a percepção que cada um tem do ambiente escolar, mas
é preciso lembrar que as opiniões diferentes são construídas a partir de trajetórias distintas.

São amplas as possibilidades de influência numa trajetória escolar, não se reduzindo a herança
familiar e a própria experiência na escola. Além dos demais espaços de socialização, como o bairro e
o ambiente de trabalho, é necessário reconhecer o papel do próprio sujeito na construção de sua
trajetória para não reduzi-lo a números ou um mero produto (ZAGO, 2000), é preciso compreender
como essa relação do aluno que fracassa com o saber é construída, a construção de carências e
obstáculos na experiência vivida pelos alunos (CHARLOT, 2009).

3.1 A construção da defasagem

A escolarização dos pais dos entrevistados se mostrou baixa, pois três entrevistados informaram que
seus pais não frequentaram a escola. O contraste é Pedro, cujos pais tinham o Ensino Fundamental
incompleto. Os jovens não indicaram a baixa ou nenhuma escolarização dos pais como uma
influência negativa em seus desempenhos, pelo contrário, que as mães sempre incentivaram e se
dedicaram para que os filhos permanecessem na escola, como na afirmação de Pedro: “Minha mãe
não sabia muito, mas ela se esforçava para nos ensinar”. Eles trazem para si uma culpa pelo próprio
fracasso, atribuindo como causa a falta de interesse. Mesmo Ana, que enfrentou a resistência dos
pais à sua vontade de estudar, demonstra acreditar que o primeiro fracasso se deve à sua falta de
interesse não indicando nenhuma outra causa que possa ter afetado o baixo desempenho, que levou
à reprovação:

Entrevistador: Você acredita que a falta de escolarização de seus pais
ajudou ou atrapalhou no seu desenvolvimento escolar

Ana: Atrapalhou.

Entrevistador: Por quê

Ana: É que eles [seus pais] achavam: porque eles não estudaram, que a
gente não deveria estudar. Só que, ao passar do tempo, eles foram
mudando, entendeu

[...]

Entrevistador: Você já reprovou alguma vez

Ana: Já. Eu já reprovei na 1ª Série, e... na... 2ª série.

Entrevistador: O que você acredita que te fez reprovar

Ana: É porque criança, você sabe como é que é, né

Entrevistador: No questionário, você respondeu que foi falta de esforço.
Você acredita que não se esforçava o suficiente

Ana: Não. Só levava o tempo em brincar.

Na virada do séc. XIX, as teorias racistas predominavam nas pesquisas sobre o fracasso escolar,
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evoluindo posteriormente para a teoria da carência cultural sob influência de intelectuais
norte-americanos. Isso não significou uma grande mudança, segundo Patto (1992) uma vez que a
divisão de classes se assemelha à divisão de raças. Mais tarde, agora influenciada pela antropologia
funcionalista, é abordada a teoria da diferença cultural. Essas teorias guardam grandes diferenças
entre si, mas, principalmente, uma semelhança: situam a causa do fracasso no próprio aluno e sua
família, sem levar em conta as relações de poder estabelecidas, a ação do preconceito e dos
estereótipos. Barbosa (2009), em um estudo sobre o desempenho escolar de alunos em escolas
públicas de Belo Horizonte, demonstra que a qualidade da escola não está relacionada à posição
social das famílias. O impacto da qualidade da escola se demonstrou superior aos aspectos
sociais/econômicos, sendo que a qualidade da escola afetou de forma semelhante o desempenho
entre alunos de mesmo estrato.

O jovem Paulo, ao responder o questionário, é o único que não se responsabiliza totalmente pelo seu
fracasso, indicando a escola como causa principal. Ao consultar seu histórico escolar, é possível
observar que ele ficou retido na 1ª Série do Ensino Fundamental por dois anos e na 3ª Série por três
anos e como fator determinante dessas reprovações ele indica a “falta de informação por parte da
escola”, o que ele esclarece na entrevista afirmando que a escola não estava preparada para lidar
com a dificuldade dele. Por enfrentar dificuldades em assimilar os conteúdos, afirma que seria
necessário um acompanhamento individualizado, diferentemente do que ele percebe como prática da
escola a valorização dos “mais aptos”.

3.2 O aluno trabalhador

As expectativas desses estudantes em relação à escola estão claramente direcionadas ao mercado
de trabalho, pois metade dos estudantes que responderam ao questionário indicaram melhores
possibilidades de emprego como principal motivo para cursar o Ensino Médio, seguido do desejo de
continuar os estudos. A expectativa de cursar o Ensino Superior fica mais clara nos depoimentos
concedidos, como no caso de Pedro ao falar da escolha pelo trabalho na construção civil e seus
planos para quando terminar o Ensino Médio:

Na verdade, na época eu não tinha escolhido, foi... assim...
quase que obrigação, surgiu um trabalho nessa área, mas hoje
eu gosto de fazer parte. E eu estou estudando para me
profissionalizar na área de engenharia civil, para poder dar
continuidade.

[...] No momento em que eu terminar o Ensino Médio, está na
previsão para esse restante de ano e no ano que vem começar a
me preparar para ingressar numa faculdade, e talvez, eu precise
ficar um ano todinho fazendo cursinho, né, para se preparar.
Talvez, se eu conseguir direto, melhor ainda. A meta é ir para a
faculdade, não ficar parado. Me formar em Engenharia Civil

Ainda, podemos observar que o valor atribuído às disciplinas consideradas como principais se deve a
uma relação direta com o mundo do trabalho, colocando a o estudo da Língua Portuguesa como
fundamental para uma comunicação “mais adequada” no trabalho, além da Matemática ser indicada
por aqueles que a utilizam em seu trabalho cotidianamente. Apesar de afirmarem ter afinidade e
facilidade com as disciplinas do grupo das Ciências Humanas, nenhum estudante as cita como
importantes para o seu desenvolvimento.

Duas perspectivas devem ser abordadas ao pensar nos alunos das escolas noturnas: a da relação
ensino e mercado de trabalho, assim como a do aluno trabalhador. Segundo Acácia Kuenzer (2009),
o ensino “comprometido com o desenvolvimento de consciências intelectualmente autônomas” e
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“eticamente comprometidas com a equidade” tem um importante papel na formação de um
trabalhador novo, “capaz de ser político e produtivo, atuando intelectualmente e pensando
praticamente”, o que coincide com a expectativa de muitos estudantes, por uma formação que melhor
prepare para o mundo do trabalho, um ensino que direcione para a superação da marginalidade
econômica.

Na outra perspectiva está o aluno trabalhador, aquele que já enfrentou diversos processos de
exclusão do sistema escolar, para o qual geralmente é oferecida a escola noturna. A conciliação
dessas identidades – jovem, estudante e trabalhador – esbarra na precariedade e inadequação da
escola que se mantém distante da realidade objetiva de seu público. Essa relação tensa se torna
também contraditória, pois na busca por uma melhor posição no mercado de trabalho, “o trabalho
afasta o aluno da escola, que, por sua vez, afasta o aluno trabalhador” (SPOSÍTO, 2004).

Conciliar os estudos e o trabalho é a preocupação de Ana que, desempregada no período de
aplicação dos questionários, estava contratada há pouco mais de um mês no dia da entrevista: “[...]
Antes, minhas coisas eram tudo organizadinhas, eu tinha o maior tempo, agora eu não tenho tempo,
já está acumulando dever, trabalho, está um pouco complicado”. A falta de tempo para desenvolver
os trabalhos escolares e estudar para as provas é compartilhada com os demais colegas.

Entre as causas da evasão apontadas pelos estudantes destaca-se o trabalho, como no relato de
Pedro, que morava na cidade com a mãe e os irmãos, enquanto passava a maior parte do tempo na
zona rural, trabalhando no lote de propriedade da família.

Naquele momento, o que me fez desistir foi eu estar crescendo e
eu tinha vontade de ganhar meu próprio dinheiro. Na média de
onze para doze anos eu saí da escola, eu pedi à minha mãe para
eu sair da escola, ela pediu pra eu esperar meu pai chegar... e eu
consegui: uma semana antes eu parei de ir para o colégio, daí
ele chegou e eu falei que estava decido a trabalhar, e aí eu
passei uma média de seis anos sem estudar.

Vale ressaltar que a relação entre o trabalho precoce e a defasagem escolar não é de causa e efeito.
Apesar de fortemente ligado à pobreza como demonstram os censos e demais estudos sobre o tema,
o ingresso precoce no mercado de trabalho possui outras motivações, como “autoafirmação,
independência econômica e ideologia familiar” (ALVES-MAZZOTTI, 2002). Existe uma relação entre a
idade em que o jovem começou a trabalhar e a escolaridade alcançada e os rendimentos na fase
adulta, mas outros fatores corroboram com o resultado, como a escolarização dos pais e área de
residência, esta ligada à qualidade da oferta de estudo e trabalho.

As dificuldades enfrentadas pela sobreposição de necessidades vão além de conciliar o trabalho e os
estudos, já que estes estudantes também são pais, mães, esposos e esposas que ainda precisam de
tempo para a família. Paulo, casado e pai de três filhos (2, 9 e 16 anos) define ser estudante e
trabalhador como “puxado” pois sempre tem atividades da escola para desenvolver em casa e
“quando é o fim de semana, tem que se dedicar um pouco para a família. Às vezes eu fico querendo
estudar um pouco, mas as crianças ficam querendo brincar”.

Lídia também estava desempregada e falamos sobre a expectativa de trabalho, uma vez que ela veio
para Altamira com o objetivo de conseguir emprego. O principal motivo da mudança foi o novo
emprego do esposo, mas isso não descartava sua necessidade de trabalhar, tanto para contribuir com
o orçamento doméstico, como para manter sua independência financeira. Como sua experiência
estava ligada a restaurantes, as oportunidades eram para trabalhos que se estendem pela noite e
ainda não havia encontrado algum que pudesse conciliar com os estudos. Como em muitos casos, se
desenha o cenário da escolha entre essas duas necessidades, mas uma escolha ela já havia
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realizado: deixou os filhos em outra cidade, sob os cuidados da mãe dela para que tivesse a
possibilidade de trabalhar.

No caso, se eles estivessem comigo, seria mais trabalhoso para
eu estudar, trabalhar, cuidar de casa e cuidar deles. Eles com a
minha mãe, durante o dia eu fico em casa, de noite eu vou para a
escola. A preocupação é igual, mas com a minha mãe... não
preocupo muito, não.

[...] mas no fim de semana quando meu esposo não está
trabalhando, a gente passa o final de semana pra lá. E também,
todo dia eu fico ligando.

3.3 Relações de gênero e desempenho escolar

Para os entrevistados, as mulheres demonstram ter um melhor desempenho escolar em relação aos
homens, sendo considerada mais inteligente e capaz e aprofundando o questionamento sobre essas
afirmações, os entrevistados indicaram inteligência e capacidade como consequência de dedicação. A
falta da percepção do comportamento como uma construção cultural isenta a escola de qualquer
interferência nessa possível diferença de desempenho. Paulo ainda afirma:

As mulheres são mais capazes. [...] É. O homem é mais duro,
alguns não, têm mais facilidade de pegar as coisas... As
mulheres são sempre mais fáceis... Os professores falavam
assim: “homens, olhem as mulheres que as mulheres são mais
dedicadas”. E é verdade isso aí! No meu pensar, eu acho que as
mulheres são mais dedicadas, inteligentes... mais que os
homens.

A atribuição de valores diferentes aos comportamentos de meninos e meninas também afeta a
percepção de diferenças de meninos para meninos, assim como de meninas para meninas. Connell
(apud CARVALHO, 2004) aborda a associação dos meninos e rapazes aos comportamentos
indisciplinados. A autora demonstra que muitos sujeitos afirmam e desenvolvem uma “masculinidade
de protesto” no enfrentamento das estruturas disciplinares. Esse processo de afirmação da identidade
masculina não estaria ligado diretamente a questões hormonais, mas ao ato de “demarcar diferenças
entre seus pares”; na busca por prestígio, quebrar as regras se torna uma parte central da
masculinidade, especialmente quando não se tem outras fontes para esse fim, como o próprio
sucesso escolar. Para que as escolas possam atuar efetivamente na construção de trajetórias
escolares de sucesso entre um maior número de meninos e rapazes, é preciso aprofundar no debate
acerca das relações de gênero, especialmente nas teorias da masculinidade. Recusar o determinismo
biológico, e reconhecer que homens e mulheres são produtos de relações sociais, possibilita entender
a escola como espaço de construção das identidades de gênero, ou seja, as práticas, linguagens e
comportamentos de jovens, homens e mulheres.

Na percepção de Pedro, os homens têm maior capacidade de aprendizado e a dificuldade é
construída, mesmo assim não indica que a escola interfira nesse processo.

Antes, quando eu era mais novo, no Ensino Fundamental, antes
de eu desistir, eu acho que os meninos, naquela parte de onze,
doze anos, tinham uma facilidade muito grande para se
desenvolver em sala de aula. Mas, já depois... depois da
adolescência mais elevada, com uns dezessete, dezoito anos, o
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homem acaba pegando uma responsabilidade maior, sempre
trabalha mais puxado, né; o horário é mais pesado, aí o
desempenho da mulher acaba sendo melhor.

A organização dos conhecimentos escolares é realizada, segundo Dal’Igna (2007), em uma base
supostamente democrática, que por ser universal e aplicável a todos, entende o desenvolvimento
como algo natural, sem refletir o seu papel de construção de diferenças, especialmente no que tange
às diferenças de gênero. Nas séries iniciais, o aluno é tratado com certa neutralidade justificada a
partir de uma abordagem da infância como “neutra em termos de gênero e sexualidade”. “Meninos e
meninas estão abaixo da média – são desvios – mas seus desempenhos são classificados e
hierarquizados de formas diferentes.” O fraco desempenho dos meninos é considerado resultado de
um comportamento inadequado e muitas vezes desinteressado, enquanto no caso das meninas, é
atribuído às dificuldades de aprendizagem, de forma que a capacidade intelectual dos meninos é
menos questionada, segundo a autora. Porém, ao observar o desempenho escolar, é possível notar
uma diferença entre meninos e meninas, que muitas vezes é justificada através de uma concepção
naturalizada – ou essencializada – dos comportamentos e formas de aproximação do conhecimento.

As atribuições dos papeis masculinos representam um obstáculo no desempenho escolar, em virtude
de um trabalho que pode exigir maior esforço físico, ou mesmo mais extenso, devido a necessidade
de ser o provedor da família. Contrária à essa ideia, temos a percepção do trabalho feminino, ligado
ao trabalho doméstico como fator que prejudica o seu desempenho. Enquanto os rapazes ingressam
precocemente no mercado de trabalho, as meninas começam desde cedo a ajudar nas tarefas
domesticas. Para além do aproveitamento escolar, fatores predominantes para a evasão dessas
jovens são o casamento e os filhos, como afirma Ana: “É que, como eu casei muito nova, meu marido
era muito ciumento, não deixava eu estudar, um dos motivos foi por causa disso. Depois disso, foi por
causa do meu filho...”. Ou ainda, quando persistem como estudantes, precisam enfrentar a dificuldade
de conciliar esses papeis.

3.4 A interferência da cor

Os conteúdos sobre a cultura negra são trabalhados no Ensino Fundamental, através de trabalhos
relacionados a datas comemorativas, também nas aulas de História, segundo os entrevistados. Já no
Ensino Médio, o espaço para o assunto é reduzido. O silencio da escola sobre o tema favorece uma
abordagem informal e que, talvez por ser informal, reforça os estereótipos e o preconceito. Os
entrevistados afirmam que a escola não é discriminatória, mas admitem que episódios de
discriminação acontecem no espaço escolar e, como afirma Paulo: “tem uns que tiram sarro (...) mas,
a gente releva, deixa passar”. Ele mesmo admite que também faz “piadas” sobre o assunto, como se
entre risos a discriminação fosse minimizada e a falta de espaço para o esclarecimento não fizesse da
escola cúmplice dessa prática. As ações discriminatórias são claramente admitidas fora dos muros da
escola. Paulo não se reconhece como vítima de preconceito, apesar de também ser alvo dos
comentários citados, mas experimentou o sofrimento ao presenciar uma cena que ele não quis
descrever, e afirmou: “Eu me senti muito mal. Em mim, pensei que se fosse comigo, eu ia agredir... A
pessoa dizer que... não sei o quê, rebaixando... as palavras...”.

Todos consideraram importante debater sobre o preconceito. “O racismo é muito grande e a gente
não tem mais como se desviar desse tema, tem que conversar sobre esse assunto”, diz Pedro, mas
ao ser questionado sobre ter presenciado alguma forma de discriminação, afirma que sofre com o
preconceito, mas em relação à sua classe social. Para ele, essa discriminação não ocorre de forma
expressa e direta, entretanto isso não significa que ela seja sutil.

Pedro: Na verdade, a gente vive numa sociedade, que não deixa
de existir alguma discriminação, mas o que a gente mais vê
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discriminação hoje em dia, infelizmente, é na classe social. O
pobre sofre bastante. Infelizmente, meu trabalho, ele me põe de
frente com pessoas de classe social bem elevada, e a gente
acaba percebendo que a diferença, a maneira que eles tratam as
classes mais baixas, e a maneira que eles se tratam.

ENTREVISTADOR: Então, você se sente discriminado pela sua
condição social

Pedro: Isso! Pela condição social. mas não que eles me...
verbalmente, assim, se expressam mesmo, mas a própria
maneira deles agirem com a gente, faz eu me sentir um pouco
discriminado, infelizmente.

Os estudos de Dal’Igna (2007), Gomes (2003), Patto (1992) e Pinho (2012) demonstram a falta de
preparo da escola para lidar com a diversidade a partir de uma reflexão crítica que conduza a um
tratamento igualitário, especialmente no que tange ao jovem negro, historicamente visto como
símbolo de rebeldia, indisciplina e até incapacidade, estigmatizado através de mecanismos diversos
de opressão e exclusão dentro do sistema escolar.

Outra situação de discriminação, também ocorrida fora da escola, é a descrita por Ana que diante do
tratamento destinado ao filho, a mãe, sem compreender a motivação, ainda tenta minimizar o
problema num gesto de defesa e negação:

ENTREVISTADOR: Você considera importante falar sobre o
assunto

Ana: Sim.

ENTREVISTADOR: Por quê

Ana: Ah, porque às vezes as pessoas são muito discriminadas.
Meu filho mesmo, ele é bem moreninho, minhas duas filhas são
brancas e meu filho é moreno, e ele sofre preconceito. Uma
cunhada minha. É triste, olhe!

ENTREVISTADOR: Como você se sente em relação a isso

Ana: Nossa! É ruim demais. Sabe aquelas pessoas que só
porque o menino é moreno, não é nem negro, ser discriminado.
Nem um pedaço de pão o menino tem direito de comer. O meu
filho... Eles acham que... Não sei como é que pode ser daquele
jeito.

Ser negro ou negra não se trata de um fenômeno biológico, mas de uma construção social e as
opiniões emitidas pela escola, assim como pelas demais instituições, sobre o corpo desses sujeitos
são capazes de deixar marcas profundas em suas identidades. Numa sociedade em que a raça é um
dos elementos estruturantes das relações de poder, esses jovens que trazem na cor de sua pele e em
seus cabelos as marcas da discriminação, estabelecem relações injustas, como os apelidos e a
própria falta de expectativa em relação ao próprio futuro e, em muitos casos, o silêncio da escola
diante dessas situações ratifica a desigualdade (GOMES, 2003).

3.5 A escola na construção das relações sociais
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As relações de amizade se destacaram nas entrevistas como as melhores experiências vividas no
espaço escolar, assumindo assim, um papel fundamental na construção das identidades desses
sujeitos. As brincadeiras e conversas entre os amigos são citadas como as melhores lembranças e se
mostram como instrumento de oposição às dificuldades de aprendizagem, como no depoimento de
Pedro:

Na outra escola era mais fácil... assim, era mais fácil pra gente
estudar, tinha mais comunicação com os outros alunos das
outras turmas. A diferença daqui é essa. Os alunos têm a idade
mais elevada, não tem como você brincar muito. [...] Se você tem
entrosamento com os outros alunos é mais fácil até no conteúdo
que você tem dúvida, o outro aluno lá conseguiu pegar mais fácil,
lá na outra sala... mas, assim, como a gente não tem aquele
contato, a gente tem que se entrosar.

Também, a relação entre professores e alunos se mostra mais complexa que o estrito sentido das
palavras, já que o desempenho e o interesse em determinadas disciplinas se misturam ao respeito e a
afetividade com os professores. Num primeiro momento das entrevistas fica claro que o interesse está
diretamente ligado a “ter mais facilidade” com certos conteúdos, dissociado daqueles que os próprios
entrevistados citam como os mais importantes, mas a dedicação e a afetividade do professor são as
peças centrais, como afirmou Pedro ao falar sobre sua experiência e suas expectativas em relação ao
Ensino Médio:

Eu acho que o que eu mais gostava era das amizades, a maneira
de muitos professores, eles criavam aquele laço de amizade, a
partir de dois meses de aula até o fim do ano, conforme vai
criando uma amizade desse tipo, já passava de professor a
amigo, assim mais ou menos [...]. As vezes a gente chegava com
algum problema e isso ajudava. A gente não deixava de ir a
escola. Ajudava muito, entendeu Ajudava assim, na escola, nas
matérias...

[...] os professores sempre se empenham bem no trabalho deles,
passar o máximo possível, eles se esforçam bastante, para
mostrar para nós qual é a realidade do mercado de trabalho, eles
acabam tendo uma influência, assim... como se fosse os nossos
pais nos aconselhando a ser alguém. Eu acho que isso no
colégio é fundamental, a direção, os professores, a escola, eles
têm esse papel de ajudar você, psicologicamente, a pensar no
futuro.

A escolarização é um processo de objetivação e distanciamento do mundo, trata-se de construir em
“objetos de pensamento” uma dada realidade. Como elo entre realidade e pensamento está a
linguagem, que é uma forma de se relacionar com o mundo: seja para apreendê-lo em seus múltiplos
significados ou para dizê-lo de forma subjetivada. De acordo com Bernard Charlot (2009) e Miguel
Arroyo (2009), para alunos que vêm de classes médias, a compreensão desse papel da linguagem se
torna mais perceptível, enquanto para os alunos das classes populares, esse papel não tem um
sentido completo, pois não se trata de compreender ou dizer o mundo, mas de nele sobreviver. A
relação com a escola transpassa a objetivação e o distanciamento, convertendo-se numa forma de
sobrevivência no mundo. O aprendizado desses alunos é amplo – aprendem “a agir, tecer alianças,
ajudar seus próximos, proteger-se de inimigos” (CHARLOT, 2009) – mas este não se trata do
aprendizado requerido pela escola e por isso acabam, em sua maioria, reprovados/retidos ou
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excluídos.

A escola ainda é percebida como um espaço de relações de poder que nem sempre se mostra
democrático e a possibilidade de voz é entendida como fator que qualifica a experiência escolar.
Como espaço de encontro que é a escola – encontro de sujeitos com outros sujeitos ou de
identidades e papeis que se sobrepõe – ela precisa estar aberta ao diálogo e atenta à realidade em
que vivem esses jovens. Ana demonstra uma certa insatisfação com a escola em comparação com
outra onde estudou e explica:

Sabe, é que lá a gente tinha direito. Tinha, de chegar lá e, por
exemplo, se a gente não estava gostando da merenda, a gente
podia chegar lá e conversar com o diretor da escola, aí ele ia lá,
conversava com as meninas da merenda... Ou então, o professor
estava fazendo algo que a gente não estava gostando, a gente ia
lá. Era isso que eu gostava muito lá na Princesa.

[...] É que aqui eu vejo um pouco de abandono, entendeu Alguma
parte das pessoas que trabalham aqui... Eu acho que deixa muito
a desejar aqui. E, quando vem falar alguma coisa aqui, não tem
muito diálogo, não. Só se for durante o dia, mas durante o dia eu
não estou aqui.

A subjetividade é essencial para compreender a diferenciação, não pode ser vista como algo unificado
e fixo, inerente ao sujeito. Ela se constrói e reconstrói através da experimentação, do
compartilhamento dos discursos e da capacidade de agência. Constitui elemento de individualidade,
mas não elimina o aspecto social dessas identidades. Esse sujeito que constrói a realidade ao mesmo
tempo em que é fruto dela, não é uma simples parte do grupo, mas traz consigo a sua subjetividade,
sua trajetória que atribui sentidos únicos a essa realidade (BRAH, 2006). Analisando a partir dos
sujeitos, a exclusão pode ser vista como sofrimento, que é uma emoção e pode ser entendido como
fenômeno social, localizado historicamente, pois seu conteúdo e qualidade estão sempre em
constituição, assim como as injustiças sociais. Essa é uma análise que possibilita “dar força ao
sujeito, sem tirar a responsabilidade do Estado” segundo Sawaia (2007), e retrata a vivência cotidiana
dos processos sociais em que os sujeitos são excluídos e inferiorizados.

4. Considerações finais

Em uma sociedade marcada pela desigualdade, a escola, por ser um espaço de construção da
cidadania precisa compreender a diversidade dos sujeitos para proporcionar uma educação
democrática que combata a exclusão política, jurídica e econômica. As experiências vividas na escola
são complexas, exigindo um olhar atento às subjetividades e motivações dos estudantes. Os jovens
aqui apresentados têm em comum muito mais do que o dado estatístico, do que comporem a massa
de estudantes em defasagem escolar. São jovens que enfrentaram percalços diversos em suas
trajetórias escolares, mas que persistem na busca por melhores condições de vida, fazendo desse
objetivo o ponto de partida para sua relação com os saberes escolares.

Vindos de famílias com baixa escolarização, não atribuem a esse fator como causa da defasagem
que apresentam, ao contrário, com exceção de Ana, afirmam que os pais valorizavam e incentivam a
permanência na escola, fazendo o possível para contribuir para a formação dos filhos. No caso dos
homens, apresentam a necessidade de obter uma renda como fator principal para o baixo
desempenho e para a evasão. Já as mulheres percebem o casamento, as responsabilidades com
casa e os filhos como obstáculo à formação escolar. Tanto o papel masculino quanto o feminino
representam de forma subjetiva um entrave no desenvolvimento escolar, mas não significa que sejam
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determinantes isoladamente, sem estarem atrelados a uma defasagem já consolidada ou a uma
realidade material objetiva que corrobore com fracasso.

Em relação à raça, apesar de admitirem que o preconceito exista e é recorrente em nossa sociedade,
não o indicaram como interferência em suas trajetórias. Em seus discursos tentaram isentar a escola
de qualquer forma de discriminação, o que pode ser questionado, uma vez que esta escola trabalha
de forma diferente com os “mais aptos”, os “mais dedicados” e os mais dóceis, dando a estes um
melhor tratamento. As manifestações preconceituosas que ocorrem dentro e fora da escola não são
abordadas como práticas vexatórias e estigmatizantes que são. Demonstra-se assim, uma falta de
habilidade da escola em lidar com as diferenças, pois a escola é um espaço de construção da
identidade de negros e negras, brancos e brancas, pais e mães de família e, a negação das
diferenças impede a construção de uma relação realmente igualitária.

As motivações para a permanência na escola estão atreladas às exigências do mercado de trabalho,
o acesso ao emprego e a melhoria de renda se mostram como principal objetivo para a realização
pessoal desses sujeitos. É claro o desejo ascender profissionalmente, seguindo a carreira em que
estão ou buscando se profissionalizar. Mas, ao mesmo tempo em que o Ensino Médio é um passo
para o ingresso no Ensino Superior ou Técnico, a necessidade de trabalhar é um empecilho à
permanência e ao bom aproveitamento escolar. Assim, o conhecimento escolar assume um papel
utilitarista, voltado às necessidades que o mundo do trabalho apresenta.

As barreiras a serem enfrentadas se entrecruzam nas trajetórias de cada um que traz consigo as
marcas dos diversos processos de exclusão e a maior dessas barreiras demonstra ser o estigma, pois
esses sujeitos trazem para si a culpa de seu fracasso, impossibilitados de perceber todas as relações
de poder envolvidas em suas histórias. As marcas deixadas em suas identidades são profundas, o
sofrimento de ser homem ou mulher, negro ou branco, a dificuldade da juventude ou da maturidade,
cada forma de vida traz para eles a sua dor. Têm muito em comum, mas cada história é única e suas
experiências mostram faces diferentes de uma mesma realidade, complexa e desigual.
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