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RESUMO

Este trabalho foi construído a partir das minhas observações de estágios em escolas públicas

da cidade de Campos dos Goytacazes. Durante os estágios, o que mais me chamou atenção,

foram as interações dos alunos com os colegas e com os professores e funcionários. Uma

professora que foi minha supervisora de estágio, vivia incansavelmente chamando atenção dos

alunos e notei que ela tinha um pouco de receio ou (medo) quando entrava na sala. Ela

lecionava em três turmas e em uma dessas turmas, eu observei que ela não tinha muita

tranquilidade para finalizar as aulas, pois os alunos não paravam quietos e muitas vezes saiam

discussões entre ela e alguns alunos que insistiam em manter conflitos na sala de aula. Mas

também percebi que quando eles iam para o pátio, ficavam bem eufóricos e demonstravam

felicidade. Dessa forma, para desenvolver este trabalho, busquei investigar o que acontece no

emocional dos alunos quando estão na escola, tanto nos momentos de aulas quanto nos de

intervalo, buscando destacar as oscilações e continuidades de seus sentimentos, especialmente

no que diz respeito às percepções dos episódios de violência.

Palavras chaves: Emoções, Jovens, violência.
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ABSTRACT

This work was built from my internship observations at public schools in Campos dos

Goytacazes. During the internships, I was struck by students' interactions with their peers and

with teachers and staff. One teacher who was my internship supervisor was tirelessly drawing

students' attention, and I noticed that she had a little fear when she came into classroom. She

taught three classes and in one of these classes, I noticed that she did not have much peace of

mind to finish because students would not be quiet and there were often discussions between

her and some students who insisted on keeping the the classroom in disorder. But I also

realized that when they went out into the courtyard, they became very euphoric and showed

happiness. Thus, to develop this work, I sought to investigate what happens in the emotional

of students when they are in school, both in class and during breaks, seeking to highlight the

oscillations and continuities of their feelings, especially regarding the perceptions of violence.

Keywords: Emotions; Youth; School.
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AS EMOÇÕES DOS JOVENS DO ENSINO MÉDIO: COMPORTAMENTOS E

ALTERAÇÕES DE HUMOR NO AMBIENTE ESCOLAR.

O meu interesse pelo tema emoções dos jovens do Ensino Médio veio através das

minhas observações de estágios nas escolas públicas. Esses estágios foram feitos em três tipos

de escolas diferentes. Todas elas localizadas nos bairros e centro de Campos. Tendo que

vencer alguns enfrentamentos de problemas dentro destas escolas, observei alguns

comportamentos das pessoas no ambiente escolar, envolvendo os jovens. Nas salas de aulas

por onde passei, vi os alunos expressando suas emoções tanto de forma negativa quanto

positiva. Ali eles demonstravam vários tipos de pensamentos e comportamentos.

Nos intervalos das aulas eu ia para o pátio e ficava observando o modo de como os

alunos se comportavam quando estavam fora da sala. Na verdade, quando eu ficava no pátio,

vinha em minha memória o tempo em que eu frequentei o Ensino Médio e vi que os alunos

estavam tendo uma grande oportunidade para aprender o que poderia os levar a serem pessoas

dignas dentro da nossa sociedade. Então tive uma forte vontade de querer colaborar para que

isso venha acontecer, uma inquietação e um incômodo de querer ensinar para eles que o

caminho para se vencer na vida é através da educação, por esse motivo, resolvi, optar pela

profissão de educadora com intuito de formar alunos cientes no aprendizado para o seu futuro,

tendo bom senso para continuar e não desistir dos estudos, como tenho visto muitos jovens

desistindo e às vezes se voltando para o mundo do crime. Assim, pretendo deixar de uma

forma mais clara, qual o objetivo deste trabalho, no decorrer desta escrita.

Através dos noticiários vejo muitos deles morrendo e logo tão cedo perdendo suas vidas,

pensando em não assistir mais esses tipos de reportagens na TV. Mas como não assistir?

Como nós como futuros professores podemos fechar os olhos para os massacres que estão

acontecendo com os jovens?

E ao pesquisar e observar esse tema, percebi que as famílias estão sofrendo, a sociedade

em geral está sofrendo, mães sem saber como lidar com seus filhos que estão se envolvendo

nos tráficos de drogas, sendo presos ou mortos. E ainda o medo e a preocupação com o

crescimento da violência em nossa sociedade. Mas, por outro lado, vejo que tem bastante

jovens que mesmo na luta e enfrentando tantos problemas, não pensam em parar. Isso se torna

motivação e foco para uma grande análise porque em meio a tantas diversidades, eles

encontram forças para prosseguirem e serem agentes transformadores, influenciando aqueles

que estão de uma maneira ou de outra sendo desmotivados por algum motivo.
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Por isso o meu interesse, enquanto aluna e futura professora, foi de fazer entrevistas,

conversar um pouquinho com eles para saber o que eles estão sentindo, através da fala e de

suas expressões. Esse foi o meu método de pesquisa. Neste período, participei do projeto da

professora Ludmila Veiga Franco no Desenvolvimento Acadêmico, estudando a Libras e

aprendendo os sinais para lidarmos com surdos e ouvintes, o que em parte me ajudou a

entender um pouco sobre a importância de se compreender o que cada um pretende se

expressar através não só da fala, mas também de gestos e sinais da expressão do rosto.

A pesquisa foi feita em uma dessas escolas públicas estaduais, a que eu escolhi para a

análise final do meu TCC próximo à rua onde moro, e também por ser uma escola próxima a

comunidade do parque Aurora, onde a maioria desses alunos vão estudar, incluindo os alunos

de uma comunidade chamada Chatuba. A escola foi recém reformada, com câmera na entrada,

sala de câmeras, com pátio grande, mesas e cadeiras do lado de fora e uma quadra nos fundos,

onde tem uma saída pelo estacionamento, onde ficam os carros dos professores e funcionários.

Tem refeitório e biblioteca, na entrada principal, ao lado em um corredor, ficam as bicicletas

dos alunos. Quando entramos logo nos deparamos com banheiros e a sala dos professores. Na

verdade, são duas entradas e no corredor, além da sala dos professores, tem mais umas três

salas, juntando com a sala dos diretores que se dá pela entrada da frente. O horário para o

Ensino Fundamental é de manhã e à tarde, o Ensino Médio é no horário integral e também

funciona à noite.

O objetivo principal, além de observar o ambiente escolar, foi também em analisar qual

o tipo de sentimento esses alunos experimentam e seus comportamentos diante da situação

educacional do nosso país, tendo que lidar com várias questões, tanto no ambiente escolar

quanto familiar e não desistirem de concluírem os estudos. A tão chamada evasão escolar.

Neste ponto a questão é tentar entender qual o tipo de conhecimento está sendo introduzido

nestes alunos, saber se o que eles estão aprendendo vão fazê-los a avançar nos ensinos e

aprendizados ou fazer com que fiquem estagnados. Na realidade é tentar entender o que esses

alunos fazem em seus cotidianos para lidar com suas emoções sendo positivas ou negativas.

A metodologia foi de entrevistar um total de 20 alunos. Em um primeiro momento, fiz

as entrevistas com 10 alunos do primeiro ano, da turma 1002 e alguns que estavam no pátio e

na sala dos professores. No segundo momento, com a mesma turma e a representante da sala,

Vitória, me levou até lá para fazer mais 10 entrevistas com os estudantes. Nesta hora eles

estavam em aula, mas a professora permitiu a minha presença, então fui para o fundo da sala.
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Os alunos vierem de um em um para serem entrevistados. Eles colaboraram e vi o

entusiasmo e a satisfação de responderem as perguntas e de existir alguém ali para conversar

com eles, e entenderam que era um trabalho de muita importância. Ainda na metodologia,

pude também fazer algumas entrevistas com os funcionários desta escola, onde alguns

relataram que a escola mudou muito, pois antes, ela não era essa calmaria toda, pois este

funcionário relatou que já se deparou com outros alunos de outra escola e outro bairro

tentando entrar com o uniforme desta escola e ele logo percebeu que esse menino não

estudava ali. Mas queria entrar e ele como porteiro teve que barrar, pois percebeu que a

intenção dele não era boa, pois estava de fingimento. Mais a frente estarei relatando sobre isso.

O ambiente desta escola em contrapartida e comparando com as outras escolas que

estagiei, é aparentemente tranquilo, agradável. Fui muito bem recebida pelos profissionais e

principalmente pelos alunos que entrevistei. Os diretores foram bem receptivos, as moças da

biblioteca foram ótimas comigo, conversando e me deixando fazer algumas observações.

Desta forma, pude realizar tranquilamente as entrevistas, não tive nenhuma dificuldade, pois

me senti muito bem.

Como aluna e estudante da Universidade Federal Fluminense no curso de Ciências

Sociais- Licenciatura realizei o estágio obrigatório docente em algumas escolas da cidade de

Campos dos Goytacazes. Pude analisar como existem diferentes comportamentos destes

jovens no que se pode chamar de interesse pelos estudos. Muitos fogem um pouco da

realidade sobre o contexto escolar, pois além da falta de atenção, observa-se a dificuldade e a

não responsabilidade com o aprendizado. Alguns alunos argumentavam que eram obrigados a

estar na escola pela exigência dos pais ou dos avós. E vi muitas vezes, em umas das escolas,

episódios de agressividade e de raiva manifestadas dentro da sala de aula, além da forma de se

dirigirem ao professor com falta de respeito.

Através desses comportamentos aparentemente inadequados, fiquei a pensar no que

poderia estar acontecendo com esses alunos. Seria algo que estaria acontecendo por trás no

contexto familiar? Ou seria uma instabilidade na parte educacional? Dessa forma, com a

leitura de alguns textos sobre violência, comecei a pensar sobre as mudanças de humor desses

alunos no ambiente escolar. Apesar de estar dentro de uma escola pública, fazendo minhas

observações como estagiária, não percebia a complexidade do problema. Pois com a ajuda dos

textos vi que os autores (BOMENY; COELHO; SENTO-SÉ, 2010) fazem uma análise bem

construtiva relacionando vários fatores que fazem com que os jovens desistam da escola,
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como: drogas, bullying desemprego e problemas familiares. Esses fatores nos ajudam a

interpretar melhor o motivo da desistência de alguns jovens pela escola, configurando a

chamada evasão escolar.

Anita Handfas e Luiz Fernandes de Oliveira (Orgs.) Afirmam:

Gentile faz uma crítica aos autores liberais. Segundo o autor, a escola vive um raro
paradoxo: “dela não se espera nada e dela se espera tudo” (Gentile, 2002, pg.643). De
um lado, a escola perde qualidade, dinamismo e flexibilidade, abandonando a
educação nas mãos dos meios de comunicação; por outro lado, à escola é atribuída
“boa parte das penúrias, em que vivem ricos e pobres, incluídos e excluídos,
integrados e segregados” (Gentile, 2002, p.643) Esse paradoxo nos coloca perante a
dramática evidência de que, por ação ou omissão, a escola fracassou nas suas funções.
Problemas como desemprego, violência, tráfico de drogas ou individualismo são
produzidos num conjunto de instituições e relações sociais que excedem e invadem o
espaço escolar". (2009, p.132)

Ou seja, de acordo com esta citação, o que esses autores querem dizer é que os

problemas sociais existentes na sociedade, aparentemente, começam pelas escolas, com a

desvalorização dos profissionais na área educacional e até mesmo as más administrações,

também podendo ser no seio familiar. Então, com a falta de estrutura escolar, essa instituição

não pode oferecer aos estudantes uma qualidade de ensino, para que eles futuramente venham

ter uma vida melhor, longe do mundo da criminalidade, podendo oferecer uma carreira

profissional estabilizada.

A instituição família, também é atacada dentro deste contexto, pois devido à falta de

emprego, os filhos ficam à mercê da violência familiar, muitos desses alunos não têm uma

qualidade de vida por causa do desemprego de seus pais, onde na minha concepção é um dos

maiores causadores de violência. Inclusive um dos alunos entrevistado, disse que ia para

escola por causa das refeições, (Almir, 16 anos) pois estava passando dificuldades dentro de

casa e ia para escola pelo medo do pai, por não ficar dentro de casa sem fazer nada. Este é um

tipo de emoção, que precisa saber lidar para não virar um conflito maior, pois através destas

incertezas se alguém não manter o controle, o caos está instalado dentro da família. Por esse

motivo a minha persistência em falar das emoções dos jovens no cotidiano escolar.

Nesse contexto procuro ir mais a fundo sobre o índice de violência, que é a maior

causadora de evasão escolar, contribuindo para o bullying e o desrespeito aos colegas de sala

de aula e ao professor, não só violência física, mas também verbal. É através do bullying, que

percebemos o tipo de emoção, está sendo estabelecida entre esses jovens, tanto para quem
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pratica quanto para quem está sendo vítima, assim observamos, raiva, tristeza, ciúmes e até

mesmo agressividade. Nesta ação, apenas um sai como “vencedor”, não se sabe qual parte.

Mas acredita-se que para que isso seja evitado, os professores, diretores e funcionários das

escolas, precisam ficar bem atentos para que essa prática, não venha acabar em violência e

assim sendo, evitar um dano maior contra esses jovens.

Acredita-se que os noticiários na TV e Internet ou em outros meios de comunicação,

dão ênfase a esta onda de agressividade, que provocam mais inseguranças no meio escolar e

até mesmo são meios influenciadores para que os jovens e adolescentes estejam propícios ao

afastamento da escola. Com tantas reportagens e noticiários sobre a violência e criminalidade,

pode-se dizer que eles influenciam alguns jovens a se voltarem também para essa prática,

aumentando a falsa ideia de obter lucro mais rápido, onde muitos se perdem, dando fim até

mesmo as suas próprias vidas. Com o aumento da taxa de desempregados e a falta de estrutura

escolar, a criminalidade também aumenta. Desta forma, a falta de emprego contribui para as

questões de violência, pois sem emprego não há como as famílias sobreviverem. No texto

“Violência nas escolas públicas do Rio de Janeiro: Notas exploratórias sobre autoridade

docente e as percepções da violência” (2010), os autores relatam que:

(....) O enfraquecimento do estado de bem-estar, o recrudescimento de políticas
liberais, a crise de empregabilidade, a reconversão industrial, a alteração profunda
no mercado de trabalho e, consequentemente, na estrutura da divisão de trabalho
social, tudo isso contribuiu para a vulnerabilidade da escola como instituição capaz
de preparar indivíduos para inserção no mundo produtivo e participação na vida
social. Quebrou-se no imaginário social a ideia de escola como produtora de acesso
a melhores oportunidades. (p.94).

Nessa percepção, pode-se dizer que no ambiente escolar existe insegurança tanto da

parte dos alunos quanto da parte dos professores e a análise é perceber como acontece a

mudança de humor entre ambas as partes, muitas vezes em um momento de tensão. Pois em

algumas dessas escolas onde fiz estágio, principalmente na última, percebi que havia câmeras

de segurança em todo espaço escolar. Funcionários dos serviços gerais relataram que logo na

entrada da escola, no portão da frente, eles ficam bem atentos quanto à chegada dos alunos,

pela manhã e no turno da tarde. Como foi relatado acima, um desses funcionários, disse que já

presenciou algumas vezes outros alunos de escolas vizinhas tentando entrar e até mesmo

meninos desconhecidos, mas com o uniforme desta escola. E disse que não deixava entrar,

pois estava bem atento e conhecia quem era cada aluno dessa escola. Então fiz uma pergunta:
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Qual a intenção de fazerem isso? Ele não me deu resposta. O inspetor de aluno desta escola

também informou que em outras épocas, mas não agora, já tiveram um grupo de rapazes

dentro do banheiro soltando bombas, e isso era a maior algazarra. Saíam todos correndo com

o barulho, mas para saber quem soltou a bomba ficava difícil, porque ninguém falava quem

foi. Eles não entregavam um ao outro, senão eram chamados de dedo duro ou x-9. E ficava

por isso mesmo, mas o clima era de tensão.

Foi também observado nesta mesma instituição escolar, que a polícia fazia a ronda na

rua e aos redores, para evitar que pessoas “aparentemente estranhas” ficassem paradas na

frente da escola, com a possibilidade de passar drogas. E evitar que isso chegue dentro deste

ambiente escolar, porque isso não era muito difícil de acontecer. A professora da biblioteca

informou que ela ficava bem vigilante para que os alunos não entrem com tipos de

entorpecentes lá. Então eu perguntei se eles faziam isso e ela disse que alguns, sim. Na fala

desta professora ela disse que evita que os alunos vão para biblioteca na hora da aula, “pois

eles fogem da sala para ficar aqui”. Disse ela. Mas ela não deixa ficar, porque na biblioteca é

para ler livros e jogar xadrez de vez em quando, na hora do intervalo ou na hora que o

professor não está em sala de aula.

Em meio ao período de estágio, observei em minha casa, assistindo ao noticiário da

noite, que houve uma ronda policial em torno desta escola. Na reportagem, na entrevista com

o diretor, foi falado que a ronda policial é para garantir a segurança na escola e que também

existem ações preventivas da polícia fazendo palestras para evitar o uso de drogas. Assim os

moradores vizinhos ficariam satisfeitos e os familiares dos alunos também (Reportagem feita

no dia 12 de junho 2019 no jornal da Record- no Balanço Geral). Segundo BOMENY,

COELHO e SENTO-SÉ (2010):

Nossa pesquisa situa-se um passo atrás do que foi apontado anteriormente. Dentre as
consequências das altas taxas de violências podemos observar uma espécie de
contaminação das instituições do Estado e o surgimento de uma espécie de cultura do
medo no âmbito da sociedade. A pergunta de base que fizemos ao propor a pesquisa
foi em que medida uma e outra colonizam o espaço escolar. De que modo a violência
se manifesta nesse espaço valorizado como crucial para sua reversão, e como os atores
que dele fazem parte percebem a violência em seu interior”? (p.74)

As dificuldades percebidas dentro do espaço escolar nos levam a refletir sobre as

relações de amizades entre os alunos em como eles lidam uns com os outros. Podemos

perceber que muitas dessas dificuldades são vindas do seio familiar. É na família que se



15

aprende a lidar com as emoções e a respeitar as diferenças, que nos levam a entender como

muitos se confundem em meio aos conflitos e desavenças entre alunos e entre alunos e

professores dentro da escola. Dessa forma, pode-se dizer que:

A ausência dos pais é percebida sob várias formas, desde a ausência física no espaço
escolar- Não comparecimento às reuniões de pais, não atendimento a convocações
feitas pelas escolas etc. Até outras formas mais sutis, como a omissão na
ajuda/estímulo às atividades escolares. O desinteresse ou a indisponibilidade dos pais
para acompanhar o desempenho escolar dos filhos é apontado como uma dificuldade
para os professores. (BOMENY, COELHO, SENTO-SÉ,2010, p.98).

Pode-se perceber que os mais pobres são os mais atingidos pela fragilidade do sistema

educacional e também os alunos com dificuldades no aprendizado. Sem estes alunos estarem

sendo acompanhados pelos pais, porque estes, muitas vezes, tendo que trabalhar não

conseguem auxiliar seus filhos, trazendo complexidade à convivência. Os autores João

Trajano Sento-Sé e Maria Cláudia Coelho no artigo “Sobre Errâncias, Imprecisões e

Ambivalências: Notas sobre as trajetórias de Jovens cariocas e sua relação com o mundo do

crime” (2011) falam de entrevistas realizadas com jovens. Segundo esses autores:

Esses apertos de intensa variabilidade na composição familiar é também uma
característica do padrão espacial de habitação destes jovens na cidade do Rio de
Janeiro. Os entrevistados relatam uma intensa mobilidade, com alguns já tendo
habitado vários bairros em áreas não só muito afastadas entre si como de
características muito diferentes (bairros de regiões abastadas da cidade, comunidades
carentes, subúrbios etc.) com essa mobilidade com frequência implicando
simultaneamente a participação em outras formações familiares. (p.7/8)

Analisando alguns acontecimentos dentro de algumas escolas, pude presenciar no

período do estágio a problematização do conselho de classe. Observa-se que muitos

professores titulam como os mais fracos os que mais têm dificuldades de aprendizados e

também os alunos faltosos, com baixa frequência escolar. Quando se fez a pergunta pela

coordenadora do por que esses alunos não estarem aparecendo na escola, é declarado que

existem muitos alunos com depressão, síndrome do pânico, alunos com esquizofrenia e

também com desejo de suicídio. No texto “Mobilização da juventude periférica: Análise da

ação de um projeto social em Campos dos Goytacazes” a autora Raquel Brum Fernandes

demonstra como jovens com problemas na inserção escolar são considerados como

problemáticos e passíveis de tentativas de “salvação” por outras instituições.
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Dentro da proposta dos “projetos sociais” o ideal não seria só educar esses jovens para o

mercado de trabalho, mas também para que ele possa influenciar outros jovens também. Pois

assim sendo trabalhados, vão ser capazes de influenciar outros jovens que estão na mesma

situação em que já estiveram. Os projetos são preparados para disciplinar os jovens e até

mesmo motivá-los para a inserção no mercado de trabalho. A autora relata que:

Todos entrevistados, ao serem perguntados sobre seus planos de futuro, falaram
exclusivamente da questão profissional explicando a carreira e/ou emprego que
desejam obter”. De acordo com Alberto Cardoso (2008) a importação desse modelo
tradicional biográfico para a sociedade brasileira nunca foi concretizada, devido às
variadas incoerências na área educacional e no mercado de trabalho, embora
permaneça no imaginário de muitos grupos. (2015, p.12)

De acordo com o que a autora acima afirma sobre os projetos sociais, acredita-se que o

Estado teria que estabelecer na sociedade mais oportunidades para que os jovens possam estar

se profissionalizando, tendo mais qualidade de vida e sendo inserido no mercado de trabalho.

Pensando nessa questão sobre a profissionalização dos jovens na atualidade, é necessário

destacar o desemprego e as diversas dificuldades enfrentadas pelos jovens.

A partir destas reflexões, procuro identificar como os jovens desenvolvem seus

sentimentos dentro do espaço escolar, como eles se comportam em meio a tantas informações,

que podem influencia-los em diversos caminhos. Com este objeto de estudo, acredito que as

emoções seriam um conceito chave para ser trabalhado na formação escolar, com a intenção

de fazer com que os jovens da atualidade saibam se controlar em sua prática cotidiana, tendo

uma preparação para o seu amadurecimento pessoal. Para saber administrar suas emoções,

sendo capazes de enfrentar situações adversas no âmbito escolar, contribuindo para uma

crescente formação, tendo uma visão mais ampla do seu futuro.

No livro Antropologia das Emoções (2010), as autoras Cláudia Barcelos Rezende e

Maria Cláudia Coelho relatam que:

O estudo das emoções ganhou força na Antropologia com o desenvolvimento da
abordagem interpretativa na década de 1970 nos Estados Unidos. Nessa perspectiva,
a noção de cultura como padrões de comportamento habituais e tradicionais foi
repensada e redefinida em termos de teias de significados, transmitidas por símbolos
e interpretada de maneira específica de sociedade para sociedade. Essa mudança
produziu muitos estudos em torno da construção cultural dos significados nas mais
variadas esferas da vida social, em particular os conceitos de pessoa e self, bem
como das emoções. Esses trabalhos também enfatizavam a articulação entre emoção
e concepções de pessoa com as esferas da moralidade, da estrutura social e das
relações de poder. (2010, p.14)
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No contexto das emoções, pode-se dizer que os jovens que estão em constante mudança

de humor e em fase de amadurecimento, podem se achar meio “perdidos” em meio a tantas

variedades no meio social. As autoras falam que: “Os sentimentos são tributários das relações

sociais e do contexto cultural em que emergem”. (p.11). Dessa forma, o comportamento

emocional revela características das relações sociais desenvolvidas e do contexto onde se vive.

No meu último dia de estágio na escola em que realizei esta pesquisa, já tinha deixado

acordado com a representante de turma que precisaria retornar à escola para fazer uma

entrevista com os alunos, para o trabalho de conclusão de curso e ela prontamente me atendeu

e compreendeu que seria um trabalho de extrema importância e seriedade. Ao escolher esta

turma para as entrevistas, já tinha conversado com a direção e dado entrada nos trâmites do

estágio no período passado e a maioria das pessoas já me conhecia, digo diretores, alunos,

professores e funcionários, por isso pude ficar bem à vontade, pois me receberam muito bem.

No dia 20 de setembro de 2019, comecei logo pela manhã a realizar as entrevistas, retornei à

esta escola e na sala dos professores fui recebendo cada aluno da turma 1002. Os alunos foram

vindos de um a um até a mim, para não atrapalhar a aula que estavam tendo no momento,

todos colaboraram e ficaram bem à vontade com as perguntas.

Antes disso fui até a turma e perguntei quem queria ser entrevistado e a representante

me ajudou falando que a entrevista seria muito boa para mim, mais também para eles, pois

todos iam sair ganhando, como se tivesse que desvencilhar algo na vida deles ou ajuda-los a

enfrentar o que estava atrapalhando a seguir nos estudos. Isto é, essa foi minha percepção.

Nesta etapa, foram selecionados alguns alunos que quiseram participar das entrevistas

por conta própria. No total, foram 20 alunos, sendo 12 mulheres e 8 homens, com a idade de

14 a 19 anos, a maioria da mesma turma, sendo que um ou dois de turma diferente. Uma das

perguntas feitas foi: “Você gosta de estudar nesta escola”? Porquê? Todos responderam que

gostavam da escola e entre os motivos apresentados, 16 fizeram referência aos

relacionamentos com outros alunos e/ou professores. Como pode ser observado nos trechos a

seguir:

“Sim, eu me encontrei, fiz vários amigos” (Aluna, Vitória,16 anos)

“Sim. Vim de outra escola e me sinto bem aqui”. (Aluna, 15 anos)

“Sim. Vim de uma escola particular e me adaptei aqui”. (Aluna, Milena, 15 anos
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“Sim. Gosto muito dos alunos e dos professores”. (Aluna, Sara, 18 anos)

“Sim. Me sinto muito bem e conheço muita gente”. (Aluno, Mateus, 16 anos)

“Sim. Aqui consegui fazer amizades”. (Aluna, Yasmin, 15 anos)

Já na pergunta “O que você sente quando está na escola”? A maioria respondeu que se

sente bem, que é como se fosse a segunda casa, o ambiente é familiar e que se sentem à

vontade. Alguns responderam que é um lugar de refúgio, mas cinco responderam que é muito

estressante, como por exemplo o aluno do primeiro ano, o Maique, que disse: “Pois, somos

obrigados a ficar aqui o dia inteiro por ser o ensino integral”. Quando perguntei aos alunos se

eles têm uma boa relação com a escola, diante de suas respostas, pude observar que há uma

contrariedade entre o dever e a obrigação, a necessidade de estar em algum lugar. Como que

se tivessem controlando suas emoções, onde mais a frente tentarei relatar, alguns sinais de

raiva, tristeza e alegria. Por outro lado, apesar de a maioria dizer que gosta da escola, também

relataram que ficam estressados e que imaginavam que a escola era uma coisa, mas

perceberam que é algo totalmente diferente. Mas também disseram que a escola influencia na

perspectiva para o futuro, com projetos e pesquisas. De acordo com autora Anita Handfas

(2009):

Atualmente, há um embate importante no educar- aprender escolar, a educação
escolar é moderna, ou seja, é baseada na memorização, crítica racional das normas
ou crenças, preferência legítima pelo ideal, a idade canônica é o adulto, a verdade é
produzida pelos livros, a preocupação é com os resultados do ensino e com o futuro
do estudante. A identidade é construída historicamente pela memória coletiva e
como produto da participação nos grupos sociais. Entretanto, o estudante, sobretudo
o jovem metropolitano, é pós-moderno, seu mundo é do audiovisual; ser jovem não
se tornou mais símbolo de imaturidade, mas sim de estilo de vida; sua referência é o
performático, a televisão e a rede mundial de computadores representam o símbolo
da verdade legítima. Se antes o sujeito precisava ser convencido através das ideias e
dos ideais, atualmente, o sujeito deve ser seduzido pelas performances. A identidade
é fruto das interações individuais do sujeito nas diversas redes de sociabilidade do
qual o mesmo participa, ela é híbrida e imutável”.

Nas entrevistas realizadas, a maioria dos alunos disseram que gostam de estudar. Poucos

disseram que não gostam. Apesar de tantos percalços, podemos entender que a questão da

escola ser boa ou ruim depende da interpretação e do pensamento de cada aluno. Quando

perguntei se já tinham presenciado algum tipo de violência escolar e como teriam se sentido

nesse momento, 17 alunos disseram que já presenciaram brigas, discussões e violência verbal.
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E 3 disseram que sofreram “bullying”1. Nessa quantidade de alunos que disseram que

sofreram o bullying, uma aluna disse que o fato teria ocorrido em outra ocasião e em outra

escola, onde sofria algumas brincadeiras de mau gosto, de falarem do seu cabelo e o seu modo

de falar e com isso, de tanto ouvir todos os dias as mesmas coisas, ela partiu para agressão.

Ainda relatou que não devia ter feito isso, mas fez até mesmo sem pensar, pois, ficou muito

irritada com tal procedimento dela e dos outros. Nesta questão sua mãe teve que comparecer a

escola para intervir nesta situação, que foi resolvida, porém isso foi o motivo para que ela

mudasse de escola.

No texto: “O pátio do Recreio: Interação. ‘bullying’ e gramáticas emocionais da

vitimização”, as autoras Maria Cláudia Coelho e Johana Pardo (2018) fazem um relato sobre:

Como conclusões principais a autora Pamela Esteves (2015) observa o bullying
como um comportamento que não deve ser tolerado e que está relacionado com dois
fatores: a incapacidade da aceitação das diferenças por parte dos estudantes e a
banalização do mal que permeia este tipo de violência”. Esse tipo de violência
possui como principal característica a impossibilidade, por parte dos estudantes, de
pensar e refletir sobre seus atos, valores e identidades, e a ausência de motivação
para isto. Ela pensa, por fim, como proposta, ações pedagógicas que visem educar
para o pensamento e para a reflexão, cultivando atitudes que possibilitam o diálogo
interno. (p.540)

Dentre esses relatos de violência, também disseram que ocorreram brigas no refeitório.

Como uma discussão entre duas meninas que estavam brigando por causa de namorado,

segundo os estudantes entrevistados. Um aluno disse que já presenciou uma briga no pátio da

escola, que foi a “maior algazarra” e até “o diretor se meteu e empurrou um menino”. Neste

dia tiveram que chamar a polícia. Ao falar dos sentimentos, a maioria disse que sentiram raiva,

medo, tristeza e uma aluna disse que ficou nervosa e com pena da menina que foi agredida.

Outros falaram que ficaram magoados por estarem sujando o nome da escola.

Segundo os autores Helena Bomeny, Maria Cláudia Coelho e João Trajano Sento-Sé.

(2010), um tema que chama muita atenção na leitura do conjunto de entrevistas realizadas por

eles é a natureza evasiva das respostas dos entrevistados quando indagados sobre episódios de

violência ocorridos em ambiente escolar. Segundo os autores: “A alocação espacial da

1 1É a prática de atos violentos, intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que podem causar
danos físicos e psicológicos às vítimas.(htps://www.significados.com.br)
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violência a um “outro” pode acontecer de diversas formas. A mais evidente é o relato de

episódios que ocorreram em outras escolas”. (p.78). Em decorrência disso, esses autores

também relatam que:

Violência pode remeter ao sentimento de dano, sofrimento por dano; indisciplina
pode não passar de uma mensagem de desacordo com a relação à obediência a certas
normas estabelecidas. Há distância a certas normas estabelecidas. Há distância entre
os dois fenômenos vistos como manifestações humanas possíveis. E como as escolas
são móveis, há igualmente proximidade quando reações de indisciplina degeneram
para gestos ou comportamentos de agressão, causando danos efetivos e fazendo
vítimas”. (p.95)

Segundo o autor Orson Camargo:

A violência se manifesta por meio da tirania, da opressão e do abuso da força.
Ocorre do constrangimento exercido sobre alguma pessoa para obriga-la a fazer ou
deixar de fazer um ato qualquer. Existem diversas formas de violência, tais como as
guerras, conflitos étnico-religiosos e banditismo. (Violência no Brasil, outro olhar,
site, escola.uol.com.br, acesso, 02/12/19)

Desta maneira, quando alguns alunos disseram que não presenciaram nenhuma

violência, sendo que na mesma forma relataram que já presenciaram brigas e discussões,

conclui-se que existe uma contrariedade entre os relatos dos jovens. Seria o caso de não

saberem direito o verdadeiro significado sobre o que é violência? De acordo com a autora

Sonia Ferreira Koehler (2003) em seus estudos sobre a prática de violência: “Portanto, a

intenção básica deste estudo é revelar que, na dinâmica das relações interpessoais do

professor- aluno, dentro da instituição escolar, ocorre uma forma de violência que não deixa

marcas explícitas, identificáveis, - a violência que se revela através das palavras, dos gestos e

que pode ser denominada Violência Psicológica” (p.1). Ao relatarem sobre o caso de violência

na escola, alguns dos alunos pensaram muito antes de falarem, com receio de dizer algo que

prejudicasse alguém ou a escola. Ainda sobre a pergunta “o que você sentiu quando

presenciou a violência”? Cinco meninas disseram que ficaram magoadas e que se sentiram

mal, duas disseram que ficaram tristes e com medo, uma falou que começou a rir, mas a risada

era de nervoso e quatro meninas disseram que ficaram com raiva. Os meninos já falaram

pouco e disseram que ficaram com pena e só ficaram olhando, não quiseram se envolver.

Outros relataram vergonha.

Esses tipos de sentimentos acarretam uma dificuldade no desempenho escolar, como

falta de concentração e instabilidade no ambiente escolar. Dificultando que os jovens fiquem
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atentos no aprendizado, sabendo lidar com os seus pensamentos e infortúnios que

aparentemente aparecem no seu cotidiano, tendo foco nos estudos e dando continuidade aos

conhecimentos que adquirirem para seguir em frente. Desta forma:

A microviolência podem passar despercebidas e são muitas vezes consideradas
normais por todos. Entretanto, possuem um impacto importante na criação de um
clima de insegurança. As agressões verbais, especialmente os xingamentos,
considerados microviolências, incivilidades, desrespeitos, ofensas, modos grosseiros
de se expressar e discussões, ocorrem muitas vezes por motivos banais ou ligados ao
cotidiano da escola. (Abramovay; Rua, 2002, p.9)

Com base neste tema sobre a violência, quero destacar onde aparecem os tipos de

sentimentos como, raiva, tristeza e alegria. Em algumas falas os entrevistados relataram que

na sala de aula às vezes não conseguem se concentrar, a turma é muito barulhenta, ficam com

sono, não conseguem prestar atenção na aula. Alguns falaram que gostam de estudar mas tem

muita dificuldade para aprender, tem muita preocupação, ficam estressado e com vontade de ir

embora. Não se sente bem e não consegue participar da aula, dizem que alguns professores

explicam mal a matéria. Muitos também relataram que são desatentos nas aulas de alguns

professores. Como no trecho a seguir:

Na explicação de alguns professores fico viajando, inclusive teve um professor que
percebeu isso e me chamou atenção. Ai que eu fiquei bem chateada e com raiva, mas
depois levei na esportiva. (Joyce, 14 anos)

Na pergunta que fiz aos estudantes “Como você se vê daqui uns dez anos”? Seis

responderam que se veem trabalhando e fazendo faculdade, dois falaram que pretendem entrar

no exército e o outro na marinha, mais uns 6 responderam que gostariam de estar em um bom

emprego, casados e com família formada, um falou que gostaria de fazer a carreira militar e o

outro na aeronáutica, um falou que queria se advogado e os outros dois com a vida

estabilizada. Dentre esses alunos entrevistados, tem um que me chamou bastante atenção, pois,

ele se declarou usuário de drogas e que está se esforçando para sair. Ele é um menino muito

brincalhão e gosta de estar na escola e disse: “eu sei que a droga não vai me levar a lugar

nenhum. Eu estou tentando parar, para prosseguir nos estudos” (Aluno, Juliano, 17 anos).

Quando perguntei aos entrevistados “Por que você acha que muitos jovens abandonam

a escola antes de terminar o Ensino Médio”? Alguns disseram que a escola não tem diálogo e

os jovens vão procurar uma educação que vem de fora. Outros disseram que é por causa de

gravidez na adolescência e porque passam por dificuldades e pressão dos pais, também
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disseram que alguns alunos se envolvem com drogas e por causa de notas baixas ao invés de

procurarem estudarem mais, procuram o “caminho mais fácil”, porque a maioria precisa

trabalhar para colocar comida dentro de casa e ajudar em casa. Ainda nesta pergunta três

responderam que muitos jovens querem brincadeiras e diversão, por isso param de estudar.

Podemos ver que são vários fatores de desistência dos alunos, as opiniões estão voltadas por

uma dimensão de motivos levando em conta situações na escola e na família, que poderia ser

mais participativa.

Eu entrevistei 20 alunos, 12 meninas e 8 meninos, eles tinham entre 14 a 19 anos,

majoritariamente alguns de classe popular e outros de classe média, uns vieram de escola

particular, e pelos seus relatos conseguiram se adaptar nesta escola pública, eles conseguem

estar na escola, mesmo com algumas dificuldades existentes, eles brincam e interagem uns

com os outros, participam das aulas e gostam de estar ali. Analisando esta questão pode-se

dizer, que mesmo alguns jovens não querendo mais estudar, percebi que os entrevistados,

mesmo sabendo que precisam trabalhar por estar enfrentando algum tipo de dificuldade,

preferem dar prioridade aos estudos e não abandonarem a escola. Segundo eles existem

muitas causas para desistirem, no entanto, não se deixam levar por aqueles que de alguma

maneira ficam desmotivados, sem vontade de concluir o ensino médio. Pois na verdade,

sabemos que a realidade dos alunos na nossa atualidade é bem crítica em se tratando de

educação, como por exemplo (muitas vezes esses alunos ficam sem aulas pela falta de

professores)

Desta forma, em minhas observações, vi que os alunos conseguem estar na escola em

tempo integral, mesmo passando por algumas dificuldades. Eles estão sempre sorrindo e

brincando com os outros colegas e quando o professor entra na sala eles participam das aulas.

Entretanto relatam algumas situações de violência, assim como situações estressantes e

dificuldades de aprendizado.

Mediante as dimensões de informações que tive durante minha pesquisa procurei

entender o motivo de alguns alunos desistirem dos estudos, não foi o caso dos alunos desta

escola, pois a maioria me disse que sabem que sem estudos não vão conseguir nada. Mas

observo que, muitos jovens agem por impulsos, se deixando levar por sentimentos e emoções.
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E acredito que para vencer os problemas e as dificuldades no âmbito escolar, eles teriam que

ter foco, agindo de maneira positiva, se esquivando do que os fazem desistirem, olhando para

frente e vencendo obstáculos. Se com toda a força e coragem conseguirem superar seus

desafios, eles irão conseguir alcançar seus objetivos levando uma vida digna e sempre

adquirindo conhecimentos para se ter um futuro melhor. Quando eles falam de seus sonhos de

profissão, já me parece um avanço para que eles consigam alcançar seus objetivos, apesar de

conviverem com diversos tipos de violência humana, tanto física quanto psicológica ou verbal.
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ANEXO

Roteiro das entrevistas realizadas

1-Você gosta de estudar nesta escola? Por quê?

2-O que você sente quando está na escola?

3- O que você sente quando está na sala de aula?

4-Você presta atenção nas aulas?

5-O que você mais gosta na escola?

6- De qual aula você mais gosta? Por quê?

7- Como é seu relacionamento com os professores?

8- E com os colegas?

9-Você se sente motivado de estudar? Por quê?

10- Como é o ambiente desta escola? Ele influencia na sua motivação com os estudos?

11- Você já presenciou algum tipo de violência escolar? Qual?

12- O que você sentiu nesse momento (da violência escolar)?

13- Por quais motivos alguns jovens desistem de estudar?

14- Como você se vê em 10 anos?
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