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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo discutir sobre o acesso e a permanência dos estudantes na etapa                

educacional do Ensino Médio. Tal discussão baseia-se principalmente no contexto histórico e            

filosófico da construção da escola e da etapa educacional do Ensino Médio e se debruça sobre as                 

características de quem cursa ou a quem se destina a respectiva etapa educacional. Envolve uma               

análise sociológica através de dados geográficos e demográficos, e apresenta ainda uma pesquisa             

qualitativa sobre como tais pessoas enxergam a escola e os estudos. Os métodos usados para esta                

discussão são principalmente a consulta a bibliografias já publicadas sobre o assunto, e amostragem              

de dados tanto das pesquisas do Instituto Nacional de Educação como do Instituto Nacional de               

Geografia e Estatística. Os resultados demonstram uma diversidade de estudantes do Ensino Médio             

que, muitas vezes, seguem desestimulados a continuar na escola, seja por falta de recursos materiais               

para sobrevivência e, portanto, abandonam a escola para trabalhar, seja por uma grande ruptura com               

a imagem da escola como um estabelecimento de conhecimento e equidade social. Sendo assim, a               

maior parte dos alunos se decepciona com a atual posição social da escola, seja por falta de políticas                  

públicas de inclusão de todas as classes na escola, seja por um choque ou embate com a instituição                  

escolar que exclui alunos que não se adaptam a ela ou que não traz a tão sonhada equidade de                   

oportunidades ou melhores condições de vida desejadas. 

Palavras-chave: Ensino Médio. Acesso. Permanência. Fracasso escolar. Juventude. 

 

 

 

  

 



 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the access and permanence of students in the educational stage of                
high school. That discussion is based mainly on the historical and philosophical context of the               
construction of the school and the educational stage of High School.The work focus is on the                
characteristics of those who are attending or to whom this educational stage is aimed, which               
involves a sociological analysis through geographic and demographic data, and also presents            
qualitative research on how such people see school and studies. The methods used for this               
discussion are mainly the consultation of bibliographies already published on the subject, and             
sampling of data both from the research of the National Institute of Education and the National                
Institute of Geography and Statistics from Brazil. The results of that research show us the kinds of                 
teenagers and young people that have problems in your scholarly lives. These problems could be               
the key to this student quitting school. The most popular problems are the disenchantment with the                
school’s equality speech, or the need to have a job to help the family expenses.  

Keywords: High School, access, permanence, Scholar Failure, Youth. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

No comercial do Exame Nacional do Ensino Médio - o ENEM- deste ano há os seguintes                

elementos: três jovens atores em seus quartos equipados com livros e notebooks enquanto os              

mesmos gravam o comercial através de um smartphone de última geração. O grande jargão repetido               

por todos é que “uma geração de profissionais não pode ser perdida por conta da pandemia do novo                  

coronavírus”. Uma menina afirma que fará a escolha do ENEM digital, onde a prova será aplicada                

via internet. Uma outra jovem convoca os jovens a estudarem para a prova com um olhar sonhador,                 

enquanto lê seus livros e acessa internet de seu notebook, cuja marca tem o valor de cinco salários                  

mínimos atualmente no Brasil.  

Tais perfis no comercial não apresentam a realidade dos estudantes do Ensino Médio, muito              

menos dos jovens que os frequentam. A identidade destes jovens, as características do Ensino              

Médio como uma preparação para o vestibular e as dificuldades de permanência destes alunos são               

os principais questionamentos deste trabalho. O que é a escola para esses jovens? Quais são os                

desafios para permanecer nela? Seria tal instituição acessível para todos? O Ensino Médio é só um                

lugar de preparação para o vestibular e para o ENEM? 

O Ensino médio no Brasil nasce com uma característica de preparação das elites brasileiras              

para os estudos superiores e tal característica perdurou ao longo da história do país (Pinto, 2007).                

Os principais avanços sobre a ampliação desse nível de ensino foram durante a Constituição Federal               

de 1988, reafirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da educação, garantindo o oferecimento da               

modalidade em todo o território nacional e destino de verbas para o mesmo (Brasil, 1996). Porém,                

terminar a etapa da educação básica não é a realidade de uma grande parcela dos jovens brasileiros,                 

apesar de sua proposta de formação básica, portanto, pré-requisito para o mercado de trabalho. 
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No último boletim do Censo Escolar, divulgado pelo Ministério da Educação, houve uma             

queda no número de matrículas no Ensino Médio de 7,1%, demonstrando um quadro de distorção               

de idade-série de quase 25%, principalmente nos primeiros e segundos anos. Apesar do número de               

queda de matrícula não ser relevante, o Programa Nacional de Amostra de Dados do IBGE aponta                

que cerca de 51,2% dos jovens de 25 anos, no ano de 2019, não concluíram o Ensino Médio. Além                   

disso, jovens de 18 a 24 anos apresentavam uma alta taxa de distorção idade-série ou sequer havia                 

concluído a etapa educacional . Onde estão esses jovens e como estes se inserem no mercado de                1

trabalho? O que acontece para que estas distorções ocorram? Tais questionamentos atravessam este             

trabalho. 

 

1.2-JUSTIFICATIVA 

 

Durante o ano de 2016 tive a oportunidade de vivenciar um estágio remunerado no Colégio               

Pedro II, no setor de orientação pedagógica do local, situado no campus de São Cristóvão. Desde                

então, pude em minhas vivências e convivências com os alunos e funcionários da instituição              

observar as diversas situações onde os jovens acabavam por desistir do ensino médio ou recorriam               

ao ensino noturno e às avaliações a fim de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio                 

(como o ENCCEJA). Pude perceber nos diálogos e entre as documentações e dados do setor de                

orientação e supervisão pedagógica um certo padrão que me chamou atenção, que pode ser              

observado em dois grupos. 

O primeiro grupo não tinha condições financeiras que sustentasse sua permanência dentro            

da escola, muitos são obrigados a frequentar o ensino noturno ou se submeterem a provas de                

1 Para mais informações, leia o artigo do IBGE: “PNAD Educação 2019: Mais da metade das pessoas de 25 
anos ou mais não completaram o ensino médio. Disponível em 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28285-p
nad-educacao-2019-mais-da-metade-das-pessoas-de-25-anos-ou-mais-nao-completaram-o-ensino-medio> 
acessado em 06/11/2020. 
 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28285-pnad-educacao-2019-mais-da-metade-das-pessoas-de-25-anos-ou-mais-nao-completaram-o-ensino-medio
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28285-pnad-educacao-2019-mais-da-metade-das-pessoas-de-25-anos-ou-mais-nao-completaram-o-ensino-medio
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proficiência a fim de prosseguir nos estudos, ou conseguir uma melhor colocação no mercado de               

trabalho, já que a maior parte trabalha em empregos informais ou em programas como Menor               

Aprendiz e de estagiários em empresas; 

O outro grupo é formado por aqueles alunos que, apesar de passarem nos exames de               

admissão, têm muitas dificuldades em alcançar as médias necessárias para prosseguir em outras             

séries. O fracasso escolar destes não é necessariamente ligado a questões pontualmente cognitivas             

ou distúrbios de aprendizagem, parecia que a estes alunos, o fracasso estava relacionado a um               

desconhecimento da cultura escolar imposta, o que Bourdieu (1970) chama de capital cultural.             

Neste conceito, os códigos culturais que devem ser adquiridos por meio da escola e da família e                 

outras instituições são construídos e avaliados pelas elites, e, dessa forma, aqueles que não têm               

acesso a este tipo de capital acabam marginalizados no espaço escolar.  

Nesses dois padrões, pode-se perceber principalmente a violência contra as classes           

populares dentro do espaço escolar, seja pelas condições geográficas, sociais ou econômicas dos             

alunos. O intuito, portanto, desta pesquisa é observar as relações de classe e situações              

socioeconômicas como produtoras de fracasso escolar. 
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 1.3- SOBRE FRACASSO E ENSINO MÉDIO: DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

 

Este trabalho se propõe a se debruçar sobre o permanência e acesso ao ensino médio,               

contemplando os conceitos de fracasso escolar e historicização da própria escola e da etapa escolar               

do Ensino Médio. Nossos olhares, portanto, se voltam para o papel da educação na vida destes                

jovens que evadem ou que apresentam dificuldades em permanecer na escola. E na própria              

discussão do que é escola, pensando o significado da instituição para a sociedade como um todo.                

Sendo essa uma discussão filosófica e ideológica, pautamos também os conflitos sociais de classe e               

a relação entre ser humano, trabalho e educação. Enfatizamos a escolha de diálogos com autores               

que pensam sobre uma sociedade forjada na luta de classes, e no trabalho como algo inerente ao ser                  

humano. Este que, ao se relacionar com a natureza e outros seres humanos, se torna pertencente a                 

um grupo humano com identidade e interesses a serem defendidos, ser este feito de contradições e                

entraves entre os seus pares. 

Para tal trabalho buscamos a definição de Escola - enquanto uma instituição - a definição da                

etapa educacional Ensino Médio e principalmente o conceito de Juventude, o público alvo dessa              

etapa educacional. Tais definições estão citadas abaixo conforme a ordem do desenvolvimento            

deste trabalho. 

Juventude é uma categoria que se define como um ser humano em um estágio que não se                 

configura como infância, mas que também não acessa diretos e participação na vida social como os                

cidadãos adultos. O cerne da discussão sobre essa fase tão peculiar vem, primeiramente dos              

movimentos culturais e políticos que esses propõem e participam (ABRAMO, 2008) e a pesquisa se               

amplia na necessidade de estudar diferentes situações de vulnerabilidade da juventude. Entre estas             

pesquisas, ressaltamos principalmente a evasão, a perda de interesse nas atividades escolares e a              

repetência desses jovens na escola. Categorizar a juventude não é algo fácil, pois os jovens são                
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seres plurais em seus gêneros, classes sociais e tribos (SPOSITO, 2009). Mas perceber suas              

motivações para estarem na escola, a estreita relação com o mercado de trabalho e a possibilidade                

de mudança de classe social nos ajuda a entender como estas expectativas são, muitas vezes,               

frustradas.  Assim, podemos entender como é construída a relação entre estes alunos e a escola. 

 

A Escola é um estabelecimento de educação em massa idealizada durante o século XIX.              

Com o capitalismo em construção e as grandes máquinas criadas durante a Revolução Industrial              

nasce também a necessidade de consolidar uma sociedade pautada na modernidade e nos princípios              

democráticos pregados pelo iluminismo. A escola no momento de sua concepção ilustrava o sonho              

e a expectativa de um novo mundo e da redenção da barbárie para os seres humanos. Através da                  

educação, estes seriam cidadãos aptos a atender as demandas de um mundo modernizado e              

democrático (PATTO, 1993). O surgimento da Primeira Guerra Mundial fez com que os             

intelectuais perdessem expectativas em tal espaço, pois mesmo com a educação escolar, os seres              

humanos foram capazes de se enfrentar numa grande guerra. Intelectuais começam a se debruçar              

sobre uma nova forma de fazer escola e ao longo da história da humanidade diversos discursos e                 

formas de escola foram criados. Tal sessão se debruça sobre as diversas pedagogias e filosofias nas                

quais a instituição escolar se baseia ao longo da história até nossos tempos. A partir disso,                

definiremos qual é o papel da escola em nossos tempos e quais são as batalhas travadas dentro da                  

instituição. 

 

O Ensino Médio, de acordo com as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é                

definido como uma etapa da educação básica. Tal etapa é essencial para a formação do cidadão                

brasileiro e compulsória para aqueles que são menores de 18 anos. Apesar de ser requisito mínimo                

no mercado de trabalho em nossos dias, o acesso a esta modalidade de educação foi restrito por                 
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muito tempo às classes mais privilegiadas. Desde os tempos coloniais os estudos a fim de acessar a                 

universidade, sempre foram ministrados para os privilegiados filhos dos barões do café ou para a               

nobreza, enquanto o ensino rudimentar de leitura e escrita, ou simplesmente a preparação para o               

trabalho bastou para os pobres e escravizados deste país. Tais tendências seguiram principalmente             

nos anos de 1930, onde havia uma pedagogia que propunha uma educação de qualidade a todos,                

mas que também fundou diversos cursos de capacitação para o trabalho que se destinava às classes                

mais baixas. Essa dualidade é alvo de nosso debate, e principalmente como esta atinge jovens e                

adolescentes em sua jornada escolar. 

 

1.4-PROBLEMATIZAÇÃO 

 

As discussões geradas a partir deste trabalho buscam entender às seguintes questões: 

 

A) Sobre os jovens: O que eles desejam, em quais condições vivem, em que condições estes se                

escolarizam, são questionamentos fundamentais a fim de entender o público alvo do Ensino             

Médio; 

 

B) Sobre a escola: A escola é um estabelecimento de equidade nas oportunidades?; Quais são              

os públicos que por ela são excluídos? 

 

C) E sobre o Ensino Médio: Ainda estamos presos ao seu modelo excludente? Estudar sobre o               

passado de tal modalidade e como essa se constitui no país nos ajuda a revisar e redesenhar                 

um novo futuro para tal modalidade. Uma escola de fato inclusiva com políticas públicas              

que permitam ao jovem cidadão participar plenamente de uma nova construção social. 
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1.5-OBJETIVOS 

 

Nossa principal meta foi refletir sobre o fracasso escolar e as altas taxas de evasão no                

Ensino Médio do Brasil. Como objetivos específicos, reiteramos: 

 

- Verificar os principais motivos da evasão e fracasso escolar na instituição; 
- Observar as relações entre desigualdade social e dificuldades de permanência no ensino            

médio. 
- Analisar através do estudo de dados e bibliografias já consolidadas sobre o assunto, a              

relação entre jovem, escola e o Ensino Médio em suas modalidades na educação básica. A               
partir destes recortes, tecer uma discussão sobre os significados destes na vida dos             
estudantes. 

- Refletir sobre os impactos da COVID 19 na vida do estudante e como isso acentua as                
desigualdades sociais, que tendem a se transformar em desigualdades escolares. 

 

Para alcançar tais objetivos, este trabalho foi desenvolvido em três capítulos. O primeiro             

capítulo apresenta uma discussão sobre ser jovem no Brasil. O segundo, analisa à luz da perspectiva                

histórica-crítica a instituição Escola e seu papel social. O último é dedicado à análise de dados                

coletados através de um questionário aplicado a estudantes do ensino Médio. Assim, neste estudo,              

analisamos criticamente a questão da escola e do fracasso escolar, e como estes afetam os jovens                

brasileiros em suas diferentes condições de vida.  
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2.JUVENTUDE: VIDA E ESCOLARIZAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Pesquisar o Ensino Médio e suas particularidades exige uma análise do público que o              

frequenta. Discutir sobre a juventude se torna imprescindível para investigar a escola na qual eles se                

inserem e se preparam para a vida adulta 

O Ensino Médio, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2017, p.35), constitui              

a última etapa de formação da educação básica. Tal etapa da educação básica, definida como um                

direito público subjetivo de todo cidadão brasileiro pelo documento, mas o próprio diz que seu               

acesso é restrito na realidade das escolas brasileiras. 

 
A realidade educacional do País tem mostrado que essa etapa representa um            
gargalo na garantia do direito à educação. Entre os fatores que explicam esse             
cenário, destacam-se o desempenho insuficiente dos alunos nos anos finais do           
Ensino Fundamental, a organização curricular do Ensino Médio vigente, com          
excesso de componentes curriculares, e uma abordagem pedagógica distante das          
culturas juvenis e do mundo do trabalho.  

 

De acordo com a base curricular vigente nesse país, por mais que tenhamos avançado em               

contextos de acesso à escola, o Ensino Médio continua de portas fechadas a muitos. Neste capítulo                

temos a necessidade de explicitar quem são aqueles que evadem da escola, por que motivo eles                

saem, o que (des)motiva estes alunos na instituição escolar. Portanto é imprescindível compreender             

quem é o jovem que frequenta esta escola. 

Para iniciar nosso diálogo, compreendemos esses tais jovens como adolescentes e adultos            

entre 15 e 25 anos que têm uma visão de escola e de mundo, e, portanto, existem e resistem de                    2

maneira singular no Brasil. Neste capítulo, buscamos conceituar juventude para compreender seu            

perfil, seus anseios e tentar entender, principalmente, suas adversidades no espaço escolar.            

2 Idade baseada nas análises estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. 
 



20 

Posteriormente, procuramos entender o jovem e juventude, de acordo com suas especificidades,            

com a história e com o cruzamento de dados e estudos sociológicos sobre estes.  

Também buscamos discutir sobre as juventudes. Optamos por fazer um recorte ao investigar             

tal tema. Decidimos nos debruçar sobre os jovens da classe trabalhadora por opção política- numa               

tentativa de entender o que significa para a classe trabalhadora ter seus filhos na escola a fim de                  

ascender socialmente e o quão a escola acaba sendo um problema por conta das dissonâncias               

encontradas pelos mesmos neste espaço – que, muitas vezes, não é mais de aprendizado e sim de                 

aprisionamento (FOUCAULT, 1987) e de expressão da lógica burguesa de estratificação social que             

transforma as desigualdades sociais em desigualdades escolares (NOGUEIRA & NOGUEIRA,          

2002; BOURDIEU, 1992)  

 

2.1-DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE JUVENTUDE: 

 

Segundo o dicionário, temos a seguinte definição do termo Jovem: 

Jovem 
adjetivo e substantivo de dois gêneros 

1.que ou aquele que se encontra na juventude; adolescente. 
2.adjetivo de dois gêneros: 
diz-se de indivíduo que ainda não alcançou seu pleno  desenvolvimento. 
3.adjetivo de dois gêneros: 
próprio da juventude. 
4.adjetivo de dois gêneros: 
que existe há pouco tempo; recente. 
5.adjetivo de dois gêneros: 
que se compõe de jovens  (FERREIRA, 2001, p.408). 

 

A definição de jovem e da categoria de análise juventude é uma proposta nova dentro dos                 

campos das ciências sociais, assim como a necessidade de se preocupar com políticas públicas para               

tais grupos. Neste contexto , a socióloga Helena Wendel Abramo, em seu texto Condição Juvenil               

no Brasil Contemporâneo, já aponta o movimento do conceito de juventude- e também sua              
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insuficiência em um campo de estudos dentro da academia- mostrando uma discussão que se              

encerra nos “deslizes, os acobertamentos, as disparidades e mistificações que o conceito            

encerra”(ABRAMO, 2008, p.37).  

A necessidade de estudar o conceito de jovem e juventude nasceu da inquietude de um               

movimento que emerge dentro dos grêmios estudantis. “Pelo menos até os anos 1960, a visibilidade               

da juventude no Brasil ficou restrita a jovens escolarizados da classe média” (ABRAMO, 2008,              

p.38). Para os intelectuais a classe juventude se referia aos estudantes secundaristas e universitários              

que lutavam contra a repressão da ditadura Civil-Militar (1964 a 1985) no país, ou o movimento dos                 

caras pintadas (1992)  por exemplo.  3

Hoje o conceito de juventude como campo de estudos e coleta de dados não só se pauta no                   

vigor político da massa jovem do país, mas também como uma classe específica de pessoas: com                

suas particularidades social e economicamente. Particularidades estas que torna os jovens           

brasileiros vítimas de delicados problemas sociais: mortalidade e desemprego são as maiores delas,             

além de uma maior taxa de evasão escolar. 

A juventude ainda aparece como alvo de vícios em narcóticos, número um nos casos de               

violência e população carcerária. Ainda existem os grandes problemas com a gravidez precoce,             

além das dificuldades acerca de futuro, carreira, planejamento familiar e etc. Dessa forma, a autora               

aponta a necessidade das políticas públicas se voltarem para o público juvenil, e com estas, se                

intensificaram as pesquisas com e para os jovens com a finalidade de coletar dados destes. Dados                

estes que são escassos nas pesquisas elaboradas próprio instituto de geografia e estatística  4

3 Os caras-pintadas foi o movimento estudantil brasileiro realizado no decorrer do ano de 1992 que teve, como objetivo 
principal, o impeachment do presidente do Brasil na época, Fernando Collor de Mello. Tal protesto foi provocado pelo 
polêmico plano econômico que acabou gerando uma crise econômica, e prejudicando a renda de muitos brasileiros: O 
plano Collor. 
4 A última pesquisa encontrada sobre a juventude brasileira pelo IBGE data de 1999. Devido aos ataques à informação 
e, portanto, à tal instituição pelo próprio governo federal e com a pandemia de COVID 19, também tivemos uma 
escassez de dados devido ao censo de 2020 não ser realizado. 
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Para buscar entender sobre quais contextos estes jovens vivem e atuam, Abramo coordena             

um estudo entrevistando jovens denominado projeto juventude. Por meio deste, o livro Retratos da              

juventude brasileira foi consolidado e neste o artigo supracitado configura uma amarra às pesquisas              

feitas para o livro. Em conjunto com o projeto Juventude e dados do IBGE, temos as informações                 

que vamos discorrer. Enfocamos em tais recortes. 

No assunto sobre as principais preocupações pessoais desses entrevistados temos: a entrada            

no mercado de trabalho, junto a questão sobre segurança pública e também educação. Destaque aos               

assuntos emprego e educação onde “é possível dizer que a educação interessa bastante, mas que o                

emprego interessa e preocupa bastante” (ABRAMO, 2008, p.62). É interessante também analisar o             

trecho sobre as questões que os jovens mais debatem no âmbito público segundo estatísticas feitas               

pela autora: 

Para discutir publicamente com a sociedade, temas que têm uma dimensão política:            
Educação (50%), Desigualdade Social e pobreza (45%) e Drogas (42%) na segunda            
bateria: Violência (65%) Cidadania e direitos humanos (58%) e globalização (44%)           
(ABRAMO, 2008, p.63- 64). 

 

Ao perguntar aos jovens sobre quais direitos deveriam ser garantidos a eles em políticas              

governamentais, o direito ao emprego e à educação aparecem respectivamente em primeiros            

lugares. A autora ressalta que tais preocupações atingem todas as classes sociais e gêneros sendo o                

trabalho como problemática central algo preocupante de tal geração. Tanto que estes afirmam a              

necessidade de políticas públicas para tal. O lazer e a cultura por exemplo, não são tão ressaltados                 

nas entrevistas. Aliás enxergam esses jovens lazer e cultura como direito também? A autora acredita               

que não: 

Cabe assinalar que cultura e lazer, dimensão valorizada da condição juvenil,           
assunto de bastante interesse e campo de desejo dos jovens não aparece como tema              
de direito, o que pode refletir na sua desvalorização social geral como assunto de              
resolução pública (ABRAMO, 2008, p.66). 
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Destaque também para a sessão denominada “ fatores importantes da vida” como jovem,             

para o futuro e para a garantia de direitos: 

 

Para a vida como jovem (...) de quase metade dos jovens pesquisados é o apoio da                
família. Já para melhorar de vida, a resposta dada por um contingente quase igual é               
o esforço pessoal; e para a garantia de direitos o fator que aparece com mais               
respostas é política de governo 
(ABRAMO, 2008, p.65). 

 

Em tal destaque, ressalto que tais jovens acreditam que o esforço individual os farão              

melhorar de vida, mas que a garantia de direitos se dá diante a políticas públicas governamentais.                

Esse resultado da pesquisa traz a discussão da meritocracia- observado em nossos tempos- mas              

também a garantia de direitos no plano político. Porém tais jovens têm ciência de que esforço                

pessoal é diferente dos direitos garantidos por lei. O apoio familiar ilustra o papel familiar como                

instituição de referência e moral para a vida destes jovens. 

 

2.2- EXPECTATIVAS JUVENIS 

 

A pesquisa de Helena Abramo diz muito sobre a personalidade dos jovens adultos e              

adolescentes brasileiros. Com isso podemos tirar algumas conclusões: 

- A juventude se centraliza numa vida em uma relação de dependência da estrutura familiar,              

afetiva e financeiramente. 

- Elementos fortemente elencados à condição jovem são: estudo, trabalho e lazer. Sendo o             

estudo condição exclusiva da adolescência e trabalho dos maiores de 18 anos. Quanto maior              

a idade do jovem, mais interesse no trabalho, quanto menor a renda, menor a escolarização               

do mesmo. 
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- Lazer e cultura para maior parte dos jovens não é um direito, porém trabalho e educação                

são. O acesso ao trabalho é garantidor de uma cidadania e certa emancipação da idade               

infantil e, portanto, porta de independência para estes jovens. 

- Entre os círculos de trabalho, lazer e educação, os jovens acessam tais direitos de formas               

completamente desiguais. O acesso a maior escolarização, melhores postos e condições de            

trabalho transitam entre as classes mais abastadas. 

- Quanto mais velhos (principalmente entre os jovens de 20 anos) há uma maior preocupação              

com os direitos sociais (moradia, alimentação, trabalho) do que com os direitos individuais             

(o direito à liberdade, por exemplo, ansiado pelos adolescentes). 

 

Partindo desta premissa, o grande desejo entre os jovens circundam a garantia de seus              

direitos como estudantes e trabalhadores majoritariamente. Direito esses que garantem liberdade,           

mobilidade social e cidadania a estas pessoas. Percebemos, portanto, tais expectativas intimamente            

ligadas. 

 

2.2.1- EXPECTATIVAS DOS JOVENS SOBRE A ESCOLA E A ESCOLARIZAÇÃO COMO           

MOBILIZADORA SOCIAL 

 

Ao perguntar aos jovens sobre quais direitos deveriam ser cruciais em políticas            

governamentais, o direito ao emprego e à educação aparecem respectivamente em primeiros            

lugares, sendo estes direitos individuais os mais exaltados pelos jovens de classes baixas, vindo              

após os sociais e políticos. Ao focar na educação para a empregabilidade, a certificação como saída                

e exaltação dos direitos individuais no que diz respeito à renda e segurança, identificamos o               

atravessamento do discurso meritocrata típico do neoliberalismo e que causa um sentimento de             
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culpabilização da pobreza como ilustra a socióloga Dalila Andrade Oliveira em seu livro “Educação              

Básica e gestão da pobreza”: 

O discurso moderno, situando-se em torno das exigências de um novo perfil de             
trabalhador apto e adaptável às mudanças frequentes no processo do          
trabalhador(…) nesse contexto em que se amplia a demanda por educação básica            
para todos ao mesmo tempo em que se diminuem os postos de trabalho, uma fase               
perversa (…) onde a escola é destinada a um papel de seleção dos mais educáveis  
(OLIVEIRA, 2000, p. 233). 

 

As pesquisas efetivadas por Juarez Dayrell em que investigou a relação entre jovens da               

periferia de Belo Horizonte e a instituição escolar traz alguns relatos dos mesmos que são               

fundamentais para a nossa pesquisa. O autor nos mostra, como é importante para as famílias que os                 

jovens seguissem na escola, pois, os pais possuíam reduzida escolaridade por conta de abandono da               

escola para auxílio no sustento da família. O seguinte depoimento nos mostra como a escola é                

importante para os pais desses estudantes, ainda que eles não consigam explicitar aos filhos a               

importância de uma longevidade escolar: “A minha mãe obrigava a gente a ir à escola e eu já sabia                   

que tinha que ir, mas não entendia o porquê! ” (Dayrell,2011, p. 311). 

Quando este se depara com o mercado de trabalho, se tiver abandonado precocemente a              

escola, ou mesmo tido uma escolarização que tenha deixado muitas lacunas em relação aos              

conteúdos escolares, a tendência é esse jovem ocupar os piores postos de trabalho. Sabe-se que a                

escolarização é garantidora de melhores cargos e até mesmo da asseguração de direitos desse              

trabalhador. O fetiche do mercado e do pleno emprego, neste contexto, acaba se tornando também o                

fetiche da certificação, dos que têm mais cursos e mais qualificações atendendo, portanto, a              

corrente ideológica que chamamos de teoria do capital humano, teoria essa desenvolvida no final              

dos anos 70 pelo economista Theodore Schultz, e explicitada por Gaudêncio Frigotto da seguinte              

forma: 
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Partindo do pressuposto de que o componente da produção que decorre da            
instrução é um investimento em habilidades e conhecimentos que aumenta as           
rendas futuras semelhante a qualquer outro investimento em bens de produção,           
Schultz define o ‘capital humano’ como o montante de investimento que uma            
nação ou indivíduos fazem na expectativa de retornos adicionais futuros          
(FRIGOTTO, 2009 ). 5

 

Para a socióloga Dalila Andrade Oliveira, “a crença na educação como forma de resolução              

dos problemas causados pela redistribuição de renda desigual vem se enfraquecendo”, e ainda             

afirma que:  

Embora empiricamente não se constate uma relação direta com o emprego e a             
escola, ainda é uma demasiada esperança depositada na educação como mecanismo           
dos indivíduos no processo produtivo e na vida social contemporânea          
(OLIVEIRA,2009, p. 191). 

 

O discurso latente de empregabilidade que teve seu início nos anos 70 com os estudos de                

Schultz, influenciou toda uma sociedade. Sua ideologia pautada na individualidade e esforço            

próprio, também será forte na escola que tenderá a ignorar toda uma dissonância existente entre o                

mundo escolar e o mundo do aluno .“A educação neste cenário é compreendida como um               

instrumento para promover o crescimento e reduzir a pobreza” (OLIVEIRA, 2009, p. 191), mas a               

grande questão que se perdura é: Como reduzir a pobreza e fazer com que se tenha empregos                 

melhores sem uma garantia de democratização dos espaços escolares pelos alunos? 

  

5 Verbete do dicionário da Educação Profissional de saúde, disponível em 
<http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/caphum.html#:~:text=Partindo%20do%20pressuposto
%20de%20que,que%20uma%20na%C3%A7%C3%A3o%20ou%20indiv%C3%ADduos> (Acessado dia 
04/12/2020). 
 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/caphum.html#:~:text=Partindo%20do%20pressuposto%20de%20que,que%20uma%20na%C3%A7%C3%A3o%20ou%20indiv%C3%ADduos
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/caphum.html#:~:text=Partindo%20do%20pressuposto%20de%20que,que%20uma%20na%C3%A7%C3%A3o%20ou%20indiv%C3%ADduos
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2.3- DILEMAS JUVENIS: CONTRASTES E CONTRADIÇÕES 

 

Para Marilia Pontes Sposito, a condição juvenil sempre foi caracterizada pela forte            

influência da família e da escola. Em seu artigo “Algumas reflexões e muitas indagações sobre as                

relações entre juventude e escola no Brasil” as duas instituições são agentes essenciais de um               

mecanismo de reprodução das relações sociais. Apesar de carregarem o nome de reprodutora a              

autora também aponta um paradoxo entre a modernização de tais instituições e suas formas              

tradicionais de existência. Tais formas de existir são questionadas a todo tempo pelo jovem como               

membro familiar ou aluno. Mas também são tais moldes que formam tais mentes. 

Para a autora, para examinar a condição dos jovens e adolescentes brasileiros é necessário              

situar esse jovem a partir de três perspectivas: 

A primeira diz respeito a uma compreensão dos processos de mutação dessas            
agências clássicas- escola e família (...) a segunda situaria a necessidade de            
considerarmos a confluência de vários processos socializadores na experiência         
juvenil(...). Em terceiro lugar, seria necessário investigar os sentidos que os jovens            
atribuem as suas relações com essas agências para além de uma submissão aos             
modelos normativos e hegemônicos da reprodução cultural ou de uma situação           
meramente instrumental de seu modo de funcionamento (SPOSITO, 2008, p.          
95-96). 

 

Este trabalho visa principalmente perceber a contradição encontrada nas condições juvenis           

sobre trabalho e educação, pois de acordo com os próprios jovens, são grandes motivos de               

preocupação. E de acordo com essa visão, a relação entre os jovens e a escolarização e o desejo do                   

bom posto de emprego é algo conturbado. 

De acordo com o PNAD/IBGE, apesar da matrícula na educação básica ter crescido e 78%               

dos alunos de 15 a 17 anos se dedicarem exclusivamente a sua educação, mais da metade dos                 

adultos, cerca de 52% não terminaram a etapa do ensino médio. E alguns destes abandonaram os                

estudos em alguma etapa da educação básica, chegando a 20%, sendo pretos e pardos os que mais                 

abandonam a escola, numa porcentagem de 71,1%. As principais motivações para os jovens de 18 a                
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25 anos terem abandonado a escola era a necessidade de trabalhar (39%) seguido de um não                

interesse em continuar a escola (29%). Para os homens, a principal motivação para o abandono era                

o primeiro fator, ou seja, a necessidade de trabalhar, entre as mulheres o segundo fator, o não                 

interesse em continuar a escola foram os mais populares. 

Tendo essas informações é importante refletir sobre tais relações entre o trabalho e a escola.               

A prerrogativa de que a escola é um instrumento de mobilidade e melhores postos de trabalho caem                 

por terra quando é impossível frequentá-la. A frequência de tal aluno se torna impossível pelo               

tempo que este gasta trabalhando. A necessidade de sustento da família e de si próprio se torna                 

indispensável, e a escola deixa de ser um direito para se transformar em algo distante a ser                 

alcançado. Porém se a escolarização de tal aluno é indispensável para um país deixar de ser terceiro                 

mundo, como alcançá-la se ela não está disponível?  

E sobre as escolas, estariam elas adequadas a atender esses alunos? Complicações dentro da              

estrutura curricular e física da escola também fazem com que os jovens desistam da escolarização.               

De acordo com Sposito, a partir dos anos 2000, o acesso aos jovens à educação básica aumentou                 

graças a uma política de alterações curriculares e correção de retenções. Por outro lado, tais               

políticas educacionais trazem à tona uma escola “desprovida de qualidade e de condições materiais              

e humanas de funcionamento” (SPOSITO, 2008, p.97). De fato, a Pesquisa Nacional por Amostra              

domiciliar mais recente, feita em 2019, mostra uma grande porcentagem de jovens matriculados na              

educação básica. Porém, tais amostras quantitativas ainda não são o suficiente para explicar a falta               

de interesse na escola, sendo a análise qualitativa uma aliada necessária. Para além disso, quais são                

os signos que tais jovens estabelecem com a escola? Seriam esses propulsores ou não de tais                

abandonos? E seus currículos: seria suficiente a estes jovens que a escola fosse um mero local de                 

certificação ou instrumentalização para o trabalho? 
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Tais questionamentos apontam para uma posição de fragilidade do conceito de escola como             

equalizadora. E demonstra ser só o início de uma discussão entre a relação entre os jovens alunos e                  

a instituição escolar.  

 

2.3.1- A RACHADURA DA ESCOLA  EQUALIZADORA. 

 

Entender o que a legislação brasileira atualmente entende como educação se faz necessário             

para entender também onde tal conceito se concretiza, ou se perde. Ao buscar na legislação               

brasileira o que é educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente define a educação como direito                 

social: 

Art. 6o: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a              
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à             
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta           
Constituição  (BRASIL, 1988). 

 

E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira define tal conceito de educação nos                

quais: 

Art. 1o A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida             
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,            
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações           
culturais.  
Art. 2o A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de              
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno            
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua            
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

 

Como já citado, a juventude apesar de ver a escola como um instrumento de equalização               

social tem dificuldades de permanecer nela. Seja pela negação do direito de frequentá-la, seja pelo               

desinteresse pontuado por alguns estudantes que a abandonam. Para continuar a discussão, há uma              

importante análise qualitativa do sociólogo Juarez Dayrell sobre as condições juvenis no mundo do              

trabalho, da socialização e da escola. Ao entrevistar três jovens de classes populares, é perceptível               
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que a escola não se apresenta mais como uma instituição única de formação e garantia de trabalho.                 

O sociólogo aponta para as diferentes tribos em que esses adolescentes e jovens adultos são               

inseridos em seus grupos sociais como grandes dinamizadores de integração social - papel             

primordial da escola. Tais grupos podem afastar ou alinhar seus interesses com os escolares. A               

narrativa presente nos depoimentos dos jovens entrevistados é cirúrgica: a escola não tem nenhum              

sentido a se atribuir. “O cotidiano escolar é lembrado como algo chato, que não os envolvia, com os                  

conteúdos escolares distantes da sua realidade” (DAYRELL, 2012, p. 306). De acordo com um              

dos participantes da entrevista, a escola só passa a ter sentido com a chegada do vestibular- e então                  

a escola passa a ter um sentido instrumental, não social ou moralizante. O depoimento de um dos                 

jovens, denominado Miguel também ilustra tal conceito: 

 

A minha mãe obrigava a gente a ir à escola, eu ia e sabia que tinha que ir, mas eu                    
não entendia para quê… que eu tinha que aprender, para ter um futuro melhor(...)              
nessa época, ela [a mãe] não tinha essa dimensão do para que era importante              
estudar sabe? (...) Eles [jovens de classe média] sabem porque eles estão            
estudando, por que os pais deles ‘tão’ investindo pesado, é caro entendeu? Eles têm              
essa cobrança, têm esse investimento (DAYRELL, 2012, p. 311-312). 
 

E na falta de lógica na escola, o trabalho começa a se tornar mais atrativo, suprindo                

demandas imediatas sobre independência financeira e das próprias vivências da cultura jovem. O             

próprio mercado de trabalho estabelece uma relação instrumentalizadora com a escola, tal lugar não              

teria uma dimensão de formação humana. Mas curiosamente para esses jovens, o trabalho se torna               

um ambiente educativo. É no trabalho que estes jovens conhecem novas culturas e pessoas, onde se                

reconhecem pertencentes a uma classe, e também onde tiram sustento para novas ideias de cultura e                

lazer. O depoimento do jovem Lin traz tais condições: O jovem ao iniciar seu trabalho como office                 

boy, conheceu um grupo de pichadores, e, portanto, seu talento na arte do grafite. 

A escola por si mesma não traz diálogo e pertencimento a estes jovens, porém muitas vezes                

fazer parte de um grupo pode trazer os mesmos, tal trajetória é descrita pelo jovem Rodrigo: 
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Quando comecei a gostar de grafite, conheci o pessoal do alto e me envolvi com o                
movimento Hip-Hop do Alto Vera Cruz. Aí o Alex me exigia estudar, a ler, a               
participar de todas as atividades que aconteciam lá. Eu a princípio ia meio forçado,              
mas gostava de grafite, tinha que participar. Se eu queria conviver com eles, tinha              
no mínimo saber do que estavam falando né? (...). Comecei a entrar nisso e              
gostando disso, aí tomei consciência que eu precisava de estudar né? Pelo menos             
terminar o ensino médio (DAYRELL,  2012, p. 317). 

 

A instituição escolar entra em contradição quanto a sua concepção e idealização. Tal             

conceito se perde na realidade dos alunos junto a sua organização individualista e certificadora. Tais               

contrastes promovem rachaduras na relação dos alunos com a escola e seus funcionários. Saviani              

em seu livro “Escola e Democracia” demonstra que, apesar das legislações brasileiras apontar de              

fato para o acesso democrático ao ensino e a educação como um processo holístico, existem               

dificuldades para tirarmos nosso país, junto com outros da América Latina do mapa do              

analfabetismo e dos péssimos resultados em avaliações internacionais. 

Os “maus” alunos, para essas escolas - aqueles que evadem ou tem um grande histórico de                

repetência também se tornam um problema para as escolas. Principalmente para as escolas públicas,              

constantemente mal avaliadas em escala nacional. Avaliações feitas com base num desempenho            

esperado de um aluno idealizado: notas altas, hábito de leitura, habilidoso com a norma culta da                

língua e com grande boa vontade de estar no espaço escolar. Deste modo, podemos concluir que                

aqueles que frequentam as escolas públicas, sofrem por não corresponderem a um determinado             

padrão de comportamento, gostos e sentimentos que são considerados fundamentais para o sucesso             

na vida, fracassando, portanto, na escola- que não é feita para e nem por eles.  

A cultura escolar acaba por se tornar algo destoante da vida dos alunos. Em seus estudos                

sobre a instituição escolar, Pierre Bourdieu (2003) aponta que entre os desfavorecidos, o             

desencorajamento se prossegue entre seus iguais. O nível de instrução dos parentes, o meio social               

onde estabelecem contatos, todos estes influenciam na visão de mundo do indivíduo e lhe dão               

características que mesmo sendo consideradas individuais, são, na verdade, peculiares ao seu grupo             
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de pertencimento (quanto a gênero, raça e classe), constituindo o que o autor chama de habitus. Este                 

atravessa o ser humano e seu contato com o mundo, como suas manifestações linguísticas (oral,               

postura corpórea, timbre e altura de voz). Apesar da grande propaganda em torno da importância da                

certificação escolar para que estes jovens entrem no mercado de trabalho e para obterem o aval de                 

empregável, nem sempre os jovens trabalhadores encontram condições suficientemente boas para           

prosseguirem na escola. 

Mesmo sendo um espaço de opressão, a instituição escolar não é somente um lugar que não                

faz sentido, ou mera instrumentalização dos jovens. É importante reiterar a fala do jovem Miguel,               

que volta a estudar influenciado por seu grupo de grafiteiros. A escola o libertou e significou algo a                  

ele quando se encontrou naquele grupo de arte e resistência. Apesar dos estudos por si próprios não                 

terem nenhum impacto na vida daquele jovem, o pertencimento a um certo grupo serviu de estímulo                

para o retorno a esta instituição. As razões pelas quais os jovens de classes populares vêm                

significado no trabalho- portanto no trabalho de estudar - é também uma emancipação da condição               

de um “aluno subordinado” pela escola por um “aluno consciente” de seu trabalho naquele              

ambiente. Fica claro que a escola não é apenas aquilo que o mundo capitalista delimita dentro de                 

seus parâmetros de qualidade, de bons e maus alunos, também é um lugar de resistência contra tais                 

definições. Resistências essas que são construídas diariamente pelos estudantes e pela comunidade            

escolar. 

Portanto, acreditamos que a condição da juventude no contexto brasileiro se baseia na             

constante luta pela emancipação, seja pela independência financeira, seja pela afirmação de            

cidadania. Os jovens buscam seu espaço no mundo em seus grupos e tribos diversos, e também no                 

mundo do trabalho. Estes acreditam que a escolarização trará melhores condições de vida, mesmo              

muitas vezes tendo o direito à educação negligenciado, ou sucateado. O trabalho para muitos jovens               

das classes populares, é a forma que eles encontram até mesmo de acessar a juventude e outros                 
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grupos para além de seus entornos familiares; é o que garante independência e lazer, mas também                

garante participação em diversas frentes sociais. No início da adolescência, o espaço escolar é tido               

como ponto de encontro e formação de amizades para além do convívio familiar, conforme mais               

velhos a necessidade de ser independente surge e cada vez mais essa escola significa menos. Em                

contrapartida, o trabalho dignifica tais pessoas, e até podem proporcionar um estímulo a volta aos               

estudos; seja para ingressar em melhores postos de trabalho, seja pela influência do grupo no qual                

esse jovem faça parte. 

Compreender tais aspectos da juventude faz com que possamos responder com precisão às             

altas repetências e desistências acometidas no final do Ensino Fundamental e também, durante o              

Ensino Médio. E a partir disso discutir que tipo de escola esses jovens frequentam, a quais                

fragilidades estes estão expostos, que tipo de educação básica estamos construindo para eles. E              

também refletir em como estes constroem também seus próprios significados com a instituição, e              

constituem suas próprias narrativas no mundo.  
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3- O QUE É ESCOLA? SURGIMENTO DA INSTITUIÇÃO E SUAS          

FUNCIONALIDADES  

 

A evasão, os problemas de distorção idade-série e principalmente as dificuldades em ler,             

escrever e utilizar operações matemáticas básicas são situações constantes nas escolas públicas            

brasileiras. Ressalta-se que tais instituições são ocupadas majoritariamente pelas classes mais           

pobres economicamente. Como chegamos a esses resultados e porquê? 

Acreditamos que a instituição escolar tem um papel fundante dentro de todas as esferas              

sociais, e esta tem sua ótica de concepção mudada e moldada de acordo com os embates e interesses                  

das divergentes classes sociais. Sua fundação mobiliza o sonho utópico da igualdade a fim de               

ensinar os mesmos conteúdos para qualquer indivíduo independente de classe, raça e gênero. Porém              

como a história e as correntes ideológicas interpretam o funcionamento das unidades? E como a               

instituição escolar interpreta o fracasso- objeto de estudo destes escritos? 

A fim de investigar sobre tal fenômeno recorremos a história da constituição do sistema              

escolar e da escola, e, portanto, dos conceitos de sucesso e fracasso, durante a construção da                

ideologia capitalista através das correntes iluministas a fim de podermos analisar a atual conjuntura              

do que é escola hoje definindo qual o papel das relações entre professor-aluno e              

currículo-aprendizagem. Tudo isso desemboca na relação entre trabalho, sociedade e educação. 

O movimento da história a partir das relações entre ser humano- trabalho - sociedade nos               

ajuda a entender a formação da instituição em questão e os debates e embates em torno desta. O                  

primeiro tópico deste capítulo busca exclusivamente indicar as concepções de educação escolar            

desde sua concepção, junto a noção de sociedade e trabalho durante o nascimento de uma nova                

ordem social: o capitalismo. Nestes termos a escola nasce junto com o sonho dos primeiros               
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capitalistas de combate à barbárie e na formação do ser humano esclarecido, racional e              

democrático. 

Compondo um segundo tópico, discutiremos sobre as funções da escola na perspectiva da             

marginalidade: qual é o perfil de padrão do aluno exemplar? De onde nasce tal perfil e como é                  

traçado? Como o currículo e as correntes ideológicas contribuem com tal lugar de julgamento; e               

principalmente a quem interessa a relação excludente da lógica escolar? A partir das análises              

históricas anteriormente feitas, buscamos responder a essas perguntas. 

 

3.1- HISTÓRIA E ESCOLA- A COMPREENSÃO DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO TEMPO 

 

Com o intuito de compreender a “filiação histórica das ideias” a psicóloga Maria de Souza               

Patto traz em sua obra A produção do fracasso escolar- histórias de submissão e rebeldia as raízes                 

escolares um corte epistêmico embasador da instituição. “Captar a essência do modo de produção              

capitalista e das ideias produzidas em seu âmbito, condições necessárias para que se faça a crítica                

destas ideias” (PATTO, 1993, p.10).  

Durante o século XVIII e XIX, duas revoluções marcaram o contexto europeu: a revolução              

francesa (1789-1799) e a revolução industrial inglesa (por volta de 1820-1840). Estes eventos se              

tornam o estopim da criação de uma nova organização social e trabalhista, onde a produção               

artesanal se torna cada vez mais obsoleta e a aristocracia disputa poder com a classe ascendente de                 

mercadores e funcionários de estado chamados de burgueses.  

A coexistência da nobreza com esse novo homem empreendedor que apostava no            
processo econômico e científico não se dava sem antagonismos. A medida em que             
o anacronismo da produção agrária diminuía seus rendimentos a aristocracia          
procurava ocupar os altos cargos governamentais (...) frequentemente esbarravam         
com os ‘mal-nascidos’ (....) que já ocupavam muitos postos na máquina estatal            
(PATTO ,1993, p.12- 13). 
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Os esforços da aristocracia para expulsar burgueses do aparelho estatal ficou conhecido            

como revolução feudal. O que posteriormente propulsionou o movimento contra a monarquia            

conhecida como revolução francesa, guiado por ideias iluministas de igualdade, liberdade e            

fraternidade e pela sede de progresso e desenvolvimento social. 

A revolução francesa foi uma reação política da burguesia, cujos líderes mais            
radicais, militantes e instruídos - os jacobinos - tornam-se porta-vozes dos           
trabalhadores pobres da cidade e de um campesinato insatisfeito e revolucionário           
(...) formados por trabalhadores pobres, pequenos artesãos, lojistas, artífices,         
pequenos empresários, etc. Formavam a linha de frente das manifestações e           
barricadas  (PATTO, 1993, p.14).  

 
A partir do declínio dos feudos, da agricultura e da cultura da manufatura, a nova conjuntura                

dispõe de grandes áreas urbanas, e de uma ruína do trabalho artesanal. Sai de cena, portanto, a era                  

dos feudos e dos nobres donos das terras e de trabalhadores artesãos e entra a sociedade capitalista                 

de grandes máquinas e dos grandes burgueses donos dos meios de produção e dos trabalhadores que                

vendem sua mão de obra para tais. 

De acordo com a autora, durante o século XVIII a burguesia foi “porta voz do sonho                

humano de um mundo igualitário, fraterno e livre” (PATTO, 1994, p.24) mas que durante o século                

XIX se esvai de sentido à classe trabalhadora. O sonho longe de igualdade para os trabalhadores                

proletários traz um cenário de luta entre as classes trabalhadoras contra a elite vigente, na qual                

sociólogos da época e estudiosos debruçados sobre tal conjuntura expõem suas teorias. Enquanto             

levantes operários buscam a liberdade e a igualdade prometidas durante a revolução, a estrutura              

capitalista era dissecada pelos sociólogos vigentes- principalmente pelos escritos de Marx e Engels             

em O capital e a Ideologia Alemã e, desde então, as grandes falhas do sonho burguês se                 

apresentam. 

Mesmo com uma área urbana crescendo desordenadamente e milhares de seres humanos            

trabalhando por várias horas em busca de um salário de subsistência e com trabalhadores alienados               

do processo produtivo de seu próprio trabalho, a ideologia liberal era a saída para os tempos                
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feudais. A filosofia instaurada no século XVIII - conhecida como liberalismo clássico- se fomenta              

com um discurso em que a liberdade e a igualdade imperava nos homens e nas autoridades.                

Mecanismos garantidores desta nova ordem eram os sistemas judiciários, parlamentares e políticos            

e sobretudo a defesa da educação escolar- propulsora do progresso e da ciência. De acordo com                

Patto, a necessidade de uma política educacional se consolida em três pilares: “a crença no poder da                 

razão e da ciência”, o projeto liberal de igualdades e oportunidades, e a implementação da               

“ideologia nacionalista”. 

A escola como um mecanismo de condicionador social aparece somente na segunda metade             

do século XIX, sendo implementada em países que prosperavam a partir da industrialização. A              

instituição é idealizada sobretudo por intelectuais e burgueses em ascensão, e apesar de maior parte               

da população no mundo ser analfabeta até os anos de 1870, a escola parece ser um bom negócio a                   

todos: 

A escola é valorizada como instrumento real de ascensão e de prestígio social pelas              
classes médias e pelas elites emergentes (...) De modo a racionalizar a produção ela              
interessa aos empresários. Como manutenção do sonho de deixar a condição de            
trabalhador braçal e de vencer na vida ela é almejada pela grande massa de              
trabalhadores (PATTO, 1994, p.26). 

 

Na instituição escolar via-se um caráter messiânico, no qual a escola era uma espécie de               

redenção da humanidade- da barbárie da ignorância ao humano racional- além de ajudar a promover               

uma cultura nacional ao criar estados-nação fortes e progressistas. Aos profissionais formados nas             

escolas normais se nomeava o caráter de apóstolos e propulsores de uma cultura racional,              

nacionalista e unificada. 

Porém o sonho da instituição escola desmorona durante a 1ª Guerra Mundial. Quando a              

educação não foi capaz de fazer com que a barbárie e a miséria se desvinculasse da humanidade e                  

“deferiu um grande golpe nos liberais que acreditam nos superpoderes da escola” (PATTO, 1994,              

p.27). As teorias que formavam alunos com base na memorização de conteúdos e uma              
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normatização de comportamentos dá lugar a “uma pedagogia calcada nos conhecimentos           

acumulados pela psicologia nascente a respeito da natureza do desenvolvimento infantil”(Idem,           

p.27) Centrada no desenvolvimento do aluno e na capacidade cognitiva de cada um dos educandos               

e buscando adequá-los a um lugar na sociedade, nasce o movimento que ficou conhecido como               

Escola Nova.  

A Escola Nova, possui como centro as pesquisas de psicólogos e médicos sobre crianças              

deficientes ou anormais na sociedade e na natureza infantil, demonstrando respeito a cada etapa de               

crescimento. De acordo com Demerval Saviani, no texto as teorias da educação e o problema da                

marginalidade, de sua obra Escola e Democracia, a teoria escolanovista incute uma psicologização             

da sociedade, da educação e da escola. O espaço da escola deveria, portanto, ser um estimulador do                 

conhecimento, onde o professor se torna um orientador em um ambiente que fomente e estimule a                

pesquisa e o conhecimento, e onde a relação entre professor e aluno seja uma relação de construção                 

de sua aprendizagem. Em termos práticos, a pedagogia nova declinou em relação a escola              

tradicional pelos seus custos altos principalmente em regiões como a América Latina. 

O manifesto dos pioneiros, documento assinado por diversos intelectuais brasileiros em           

1932, deu início a importantes reformas educacionais no país e ilustra o pensamento dos educadores               

quanto ao papel renovador deste movimento em vista da pedagogia tradicional: 

 

A escola tradicional, instalada para uma concepção burguesa, vinha mantendo o           
indivíduo na sua autonomia isolada e estéril, resultante da doutrina do           
individualismo libertário, que teve, aliás, seu papel na formação das democracias e            
sem cujo assalto não se teriam quebrado os quadros rígidos da vida social. A escola               
socializada, reconstituída sobre a base da atividade e da produção, em que se             
considera o trabalho como a melhor maneira de estudar a realidade em geral             
(aquisição ativa da cultura) e a melhor maneira de estudar o trabalho em si mesmo,               
como fundamento da sociedade humana, se organizou para remontar a corrente e            
restabelecer, entre os homens, o espírito de disciplina, solidariedade e cooperação,           
por uma profunda obra social que ultrapassa largamente o quadro estreito dos            
interesses de classes (AZEVEDO et al, 2010, p. 411). 
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O escolanovismo ainda mantinha, assim como na escola tradicional, um desejo de mudança             

social pelas vias educacionais e a necessidade da escola pública, porém enfatizava que havia um               

lugar para todos na sociedade- até mesmo os considerados desajustados. Reformas na educação             

pública no Rio de Janeiro coordenadas por Anísio Teixeira e Fernando Azevedo, foram importantes              

para fomentar a pedagogia nova no país, que se deu de forma isolada nos pontos mais ricos como na                   

capital do país. Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, a pedagogia nova ganha adeptos               

pela promessa de progresso -carro chefe da campanha do governo vigente- porém esta não              

consegue atingir a maior parte do povo brasileiro, que permanece analfabeto e muito menos              

fomenta um sistema de educação centralizado com enfoque em uma nação desenvolvimentista no             

país . Aos poucos o sonho de uma escola pública, gratuita e laica não se torna um sonho acessível a                   6

todas as camadas sociais- tal qual o sonho da escola burguesa- a maior escola do trabalhador ainda                 

era a fábrica, o lugar onde o trabalhador aprendia suas funções e na igreja seu carácter moralizante.                 

Portanto uma educação de qualidade em larga escala e laica além de ser contra os propósitos das                 

fábricas com seus longos horários de trabalho disputava também com a educação religiosa. Nesta              

cultura de preparação para o trabalho e aprimoramento da técnica, surge a pedagogia que mais se                

propagou no país como política pública nos sistemas educacionais brasileiros- a pedagogia que é              

chamada de tecnicista. 

A pedagogia tecnicista se mostra forte em diversos momentos da história brasileira, sendo             

esses durante o período chamado de Estado Novo, durante o terceiro período de Getúlio Vargas no                

poder após um golpe de estado, e o período compreendido entre 1964 e 1985 onde foi instaurada a                  

ditadura empresarial-militar no país. Esta tem o seu enfoque na busca de resultados e produtividade               

6 O documento Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova mostra um posicionamento positivo sobre a               
coordenação entre a União e os Estados, porém defende uma política descentralizadora e de autonomia entre                
estes, contrariando por exemplo o próprio sonho do estado-nação centralizado pela burguesia trazido no              
iluminismo e pela consolidação da república no Brasil no século XIX. 
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com certo padrão de qualidade- assim como nas indústrias - como ilustra Demerval Saviani na               

seguinte citação após o colapso do escolanovismo do país: 

Assim de um lado, surgiam tentativas de desenvolver uma espécie de ‘Escola Nova             
popular’, cujos exemplos mais significativos são a pedagogia de Freinet e de Paulo             
Freire; de outro lado, radicalizava-se a preocupação com os métodos pedagógicos           
presentes no escolanovismo que acaba por desembocar na eficiência instrumental.          
Articula-se aqui uma nova teoria educacional: a pedagogia tecnicista (SAVIANI,          
2012,  p.11). 

 

Nesta tendência pedagógica em que o professor e aluno são elementos que ocupam             

diferentes lugares na máquina educativa, o principal é a demonstração de resultados tanto por parte               

dos professores que difundem a ciência acumulada até o momento e tanto os alunos por dominarem                

satisfatoriamente este conteúdo. Este modus-operandi na educação traduz um forte movimento           

ocorrido após a Segunda Guerra Mundial rumo ao progresso e a retomada de uma nação               

desenvolvida e fortalecida.  

Na obra A produtividade da escola improdutiva, Gaudêncio Frigotto disseca o           

funcionamento da escola pautada na técnica e nos procedimentos e sua relação estrita com as               

produções capitalistas. A partir deste referencial, observamos que após a Segunda Guerra mundial,             

com o sentimento de polarização do mundo entre os Estados Unidos e União Soviética se constitui                

uma teoria como pano de fundo para esta cena educacional: a teoria do capital humano. Essa,                

concebida pelo economista Theodore Schultz em 1956-57, delineia um conceito de individualização            

da aprendizagem, onde aquele que mais investe em educação mais se torna rentável na cadeia               

produtiva. O discurso de rentabilidade se popularizou entre países subdesenvolvidos principalmente           

e, portanto, estes compravam todos os procedimentos educacionais para serem tão prósperos quanto             

a grande potência dos Estados Unidos da América. 

 

A retomada da prosperidade econômica no fim da década permite aos EUA entrar             
na década de 60- sob o governo Kennedy- com a proposta para o atingimento de               
uma “nova fronteira” que tem como meta a busca de uma melhoria das condições              
das nações subdesenvolvidas. A questão do desenvolvimento, da modernização,         
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passa a ser investigada através da ajuda financeira americana, além da           
intensificação de acordos de cooperação técnica (FRIGOTTO, 1989, p.125). 

 

A teoria do capital humano, portanto, serve a dois propósitos: embasar a educação tecnicista              

focando a essência da aprendizagem do alunado nos processos educativos e a qualidade do              

professor no quanto ele segue de forma satisfatória os manuais. Os acordos MEC/USAID nos anos               

de 1960-70 ilustram claramente o tecnicismo americano imperando nas políticas públicas nacionais.            

Durante este período uma série de tratados entre Brasil e Estados Unidos foram assinados através               

dos institutos Ministério da Educação e Cultura e United States Agency for International             

Development (Agência Internacional para Desenvolvimento Internacional) respectivamente,       

adotando, portanto, uma série de medidas na educação brasileiras embasadas nos interesses do             

capitalismo internacional. Os acordos influenciaram medidas que impactaram a maneira como a            

escola de 1º e 2º grau se organizava e também a organização das universidades no país                7

estabelecendo, respectivamente, a formação técnica e profissionalizante e a criação do sistema de             

vestibular, a construção de uma grade curricular em disciplinas/créditos e caracterizar a            8

universidade como lugar da ciência e do preparo profissionalizante.  9

Com a redemocratização do país, em 1985, e a partir da definição de uma nova constituição                

para o país lançada em 1988 se restabelece o sentido de democracia no bojo político da nação. Esta                  

constituição colocou como discussão uma nova Lei de Diretrizes e Bases da educação que              

cultivasse o espírito democrático e a liberdade que pairava nestes tempos. Porém, as discussões e os                

7 1ª e 2º grau corresponde ao Ensino Fundamental e Médio de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
educação brasileira atualmente. 
8 No sistema universitário, cada disciplina corresponde a um crédito, ao completar os créditos o estudante 
está apto a se formar. 
9 A Lei nº 5.540/1968, corresponde a reforma universitária; a Lei nº 5.692/1971, corresponde a reforma no                 
ensino de 1º e 2º grau. Ambas encontradas na íntegra no acervo de História da Educação  
Faculdade de Educação da UNICAMP. Disponível em: 
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas_periodo_militar.html>  
(Acessado 07/04/2020)  
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embates sobre educação causaram uma rachadura entre intelectuais e empresários sobre a finalidade             

desta. 

Por mais que as leis dispostas no país favorecessem a implementação de uma pedagogia              

pautada na democracia, no respeito aos alunos e seus conhecimentos e na luta contra as               

desigualdades sociais na prática, a burocratização da pedagogia tecnicista ainda pairava sobre as             

políticas educacionais. Enquanto intelectuais defendiam um sistema educacional que respeitasse a           

demanda dos alunos e que re-pensasse sobre os conteúdos em sala de aula, institutos educacionais               

advogavam a implementação de sistemas educacionais tecnológicos futurísticos que acabariam de           

vez com a obsolescência da escola tradicional e, portanto, do fracasso que ela causa. 

Observamos que a educação escolar e seu currículo, desde a redemocratização se põe como              

um território em disputa, e que em nossas atividades contemporâneas a educação burocratizada e              

propulsora de processos mirabolantes, a verificar qualidade na educação nesse momento, se            

preservam. Diferente dos tempos de ditadura, as legislações atuais dão aberturas para que diferentes              

propostas educacionais convivam entre si. E, portanto, o currículo escolar ainda é alvo de embate de                

professores e intelectuais progressistas e de uma classe empresarial dita transformadora da            

educação. Mas quanto a política pública implementada nos sistemas educacionais, a tendência            

tecnicista perdura. 

Sendo essas as pedagogias postas como principais metodologias na educação escolar,           

introjetadas na legislação e currículo, podemos entender como cada uma dessas enxerga o fracasso              

e como explicam a exclusão de determinados alunos, ou seja, os grupos oprimidos socialmente.              

Além de servir como cenário para uma disputa de interesses divergentes entre as classes sociais. 
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3.2- ESCOLA E IDEAIS - EMBATES FILOSÓFICOS E TEÓRICOS  

 

Em cada etapa histórica da concepção e da ideia de escola, percebemos que a força motriz                

que a sustenta como ideologia são:  

A) A escola é uma ferramenta essencial para a igualdade social, pois a partir de uma boa                

educação os cidadãos poderão acessar melhores empregos e salários e para que estes             

homens de bem possam também fazer o bem àqueles que estão em posição marginalizada. 

B) A escola é essencial para a estruturação de uma sociedade longe de barbaridades e que               

supere todas as guerras, pois um homem bem-educado é a chave para uma convivência              

pacífica entre os povos. 

É com base nessas premissas que a função da escola se perpetua ao longo dos anos. A utopia                  

procurada através da educação gera um debate generalizado que se dá sob óticas diversas, seja por                

setores progressistas ou empresariais. A crença na escola é o que move o debate dentro das                

empresas em sua ordem educacional, as centrais sindicais, os professores e outros profissionais da              

educação, pais e alunos. A todos estes, de diversas formas, a escola interessa. Contudo, sob quais                

ideologias a escola funciona? E sob qual ótica essa enxerga o desempenho de seus alunos? 

Na obra Escola e democracia de Dermeval Saviani, há um indicativo importante para nossa              

análise sobre as diferentes óticas educacionais. Para este autor as teorias educacionais se dedicam a               

estudar e a explicar aqueles que são classificados como marginalizados. Estes, são todos aqueles              

que não tem acesso a escola ou a escola não os acessa. A obra, a qual se debruça sobre o estudo na                      

evasão e alta taxa de analfabetismo nos anos 70 e 80, nos ajuda a entender hoje a realidade sobre as                    

óticas das principais correntes educacionais que ainda perduram. 
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O autor chama atenção para dois grupos de interpretação da marginalidade da escola a partir               

de “determinada maneira de entender as relações entre educação e sociedade” (SAVIANI, 2012,             

p.4). A pedagogia tradicional, a Escola Nova e a pedagogia tecnicista fazem parte desta linha de                

pensamento. Em todas essas: 

 

A sociedade é concebida de maneira harmoniosa tendendo a integração de seus            
membros. A marginalidade é, pois, um fenômeno acidental que afeta          
individualmente um número maior ou menor de seus membros(...) constitui um           
desvio, uma distorção que não só pode como deve ser corrigida. A educação             
emerge aí como correção dessas distorções (...) Enquanto esta ainda existir, devem            
intensificar-se os esforços educativos (idem). 

 

Nessas teorias, portanto, percebemos que a educação é concebida como algo restaurador à             

sociedade. A fim de inculcar nos seres humanos os sentimentos de cidadania e democracia,              

derrotando mazelas sociais e a barbárie. De acordo sempre com as correntes ideológicas e              

científicas correspondentes a cada período histórico, as pedagogias se propõem a reparar tais             

problemas. Evidenciamos, portanto, a narrativa de cada corrente na qual o capitalismo e suas              

premissas de produtividade são postas em questão. Desta maneira, podemos, portanto, observar            

nessas teorias explicações para os problemas de exclusão educacional que o país vem enfrentando              

ao longo do tempo. Afinal, elas representam a maior parte das correntes e filosofias educacionais               

organizadas no país. 

No que aqui chamamos de pedagogia tradicional, criada junto com a concepção de             

escolarização e educação de massas, a escola era tida como o berço de uma nova civilização, essa                 

de acordo com Saviani deveria funcionar da seguinte forma: 

 

A escola organiza-se como uma agência centrada no professor, o qual transmite            
segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos(...) Assim as escolas            
eram organizadas na forma de classes, cada uma contando com um professor que             
expunha as lições, que os alunos seguiam atentamente, e aplicava os exercícios,            
que os alunos deveriam realizar atentamente  (SAVIANI,2012. p.6). 
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Nesse contexto a escola tradicional desapontou todos aqueles que acreditaram nela. Como já             

mencionado no último tópico ela não salvou a todos da ignorância nem da barbárie da guerra. O                 

acesso a esta escola era restrito: a maior parte dos países não conseguiam implementar um sistema                

educacional nem os trabalhadores tinham acesso à escola. Muito menos a ciência libertou o ser               

humano da decadência da guerra. Pelo contrário, a ciência serviu, e ainda serve, a interesses bélicos.                

Segundo Patto, mesmo onde se contavam com sistemas educacionais consolidados, a educação            

primária era negligenciada. “Onde existia limitava-se a ensinar rudimentos de leitura, aritmética e             

obediência moral” (PATTO, 1993, p.26). 

As críticas a esse tipo de escolarização se dá por estas não serem efetivas ao combate ao                 

analfabetismo e a ignorância. Teóricos defensores da Escola Nova, portanto, defendiam uma escola             

pautada nas pesquisas sobre a natureza infantil. Os estudos cognitivistas do biólogo Jean Piaget e da                

compreensão das crianças “anormais” da médica Maria Montessori foram essenciais para pautar            

esta pedagogia. Essa, se encaixava perfeitamente no discurso da família burguesa sobre a defesa da               

infância e seus cuidados específicos, se separando completamente da barbárie medieval cuja            

crianças eram tratadas como “adultos em miniatura”. Dessa forma, surge uma pedagogia que             

desloca “ do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o psicológico” (SAVIANI, 2012, p.                

8- 9). 

Como política pública, o escolanovismo no Brasil não foi implementado de forma            

satisfatória, porém é inegável sua contribuição para a concepção atual de educação. Apesar de um               

modelo caro de educação suas ideias serviram de incubadora para movimentos importantes na luta              

educacional. Para Saviani e Patto, as ideias da Escola Nova não ajudaram ou até atrapalham a                

educação escolar na América Latina para as classes proletárias. Destaco, pois, os pontos de vista               

negativos da escola nova, principalmente se tratando das classes populares: 
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Demerval Saviani aponta dois problemas: o primeiro são os custos desta escola, que             

demandam “pequenos grupos de alunos, bibliotecas e trabalhos em pequenos grupos”. Em países             

como o Brasil, esse modelo educacional resulta em “escolas experimentais ou núcleos muito raros              

muito bem equipados circunscritos a pequenos grupos de elite” (SAVIANI, 2012, p. 9- 10). Além de                

transportar um problema de âmbito político e sociológico para o âmbito de uma escola              

despreparada e professores desqualificados, sendo necessária reformulações nestes. 

 

Vê-se assim que, paradoxalmente, em lugar de resolver o problema da           
marginalidade, a ‘Escola Nova’ o agravou. Com efeito ao enfatizar a ‘qualidade do             
ensino’, ela deslocou o eixo de preocupação do âmbito político (relativo à            
sociedade e seu conjunto) para o âmbito técnico-pedagógico (relativo ao interior da            
escola) cumprindo uma dupla função: manter a expansão da escola em limites            
suportáveis pelas classes dominantes  (SAVIANI,2012, p. 10). 

 

Patto analisa o movimento escolanovista também como uma teoria educacional que           

pretendia ser ‘salvadora’ da então problemática educação brasileira. O documento “Manifesto dos            

Pioneiros da Educação Nova” defendia escola para todos, e então a demanda social aumenta. O               

escrito adentra campanhas políticas e o coração dos brasileiros demandando, dessa forma, mais             

escolas. Junto a isso, problemáticas justificativas sobre o acesso desigual à escola pelo povo              

brasileiro e pelos desempenhos desiguais dos alunos. Por que a escola para todos não era de todos? 

Como já explicitado, tal movimento escolanovista moveu e move com seu discurso            

professores, gestores, pedagogos e curriculistas. Educação de qualidade, equidade no acesso e            

sucesso garantido a aqueles que se esforçam ecoa nos ouvidos de professores e alunos no país.                

Ainda sobre a ótica de Maria de Souza Patto, analisamos o efeito de tal teoria educacional em                 

relação à solução de problemas de repetência escolar. Para isso, a autora usa fragmentos de uma                

publicação especial da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Tal revista, pertencente ao INEP,             

publicou uma edição na qual educadores e intelectuais de todo país, se dedicaram às temáticas da                
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psicologia infantil e teorias construtivistas de educação- principais interesses da tendência           

escolanovista. 

O texto o qual a autora se dedica se chama “O problema da repetência na escola primária”,                 

escrito pela psicóloga Ofélia Cardoso. O texto, originalmente publicado em 1949, teve sua reedição              

no ano de 1984 em comemoração aos 40 anos da revista. Tal obra fazia parte de uma coletânea de                   

textos bem-sucedidos da revista, os quais, Patto também analisa. Tal texto escolhido aqui, tem              

influências de uma parte da teoria escolanovista que não pode deixar de ser explorado: o caráter                

condenatório da pobreza. 

Em tal artigo analisado, a autora aborda o problema da escola primária em quatro partes.               

“Ela qualificava como estados de calamidades no qual a escola se encontrava: pedagógicos, sociais,              

médicos e psicológicos” (PATTO, 1993, p. 88). 

Em relação à questão pedagógica, a calamidade principal era o despreparo dos professores-             

por sua falta de vocação ao chamado pedagógico- que levava os alunos ao desinteresse. No fator                

social, as famílias e suas linhagens eram as principais culpadas pelos maus modos e desinteresse               

dos alunos. “O que a escola produz, a família destrói” a imoralidade está na “carne e no sangue das                   

crianças” (CARDOSO apud  PATTO, 1993. p. 89- 90). 

A escola aconselha boas maneiras, procura difundir hábitos sociais de polidez.            

Mas no morro, na casa de cômodos, isso nada exprime e até se torna ridículo               

empregar “com licença”, “desculpe”, “muito obrigado” (CARDOSO apud        

PATTO, 1993. p. 90). 

 

De nenhum modo neste trabalho nego a importância do movimento Escola Nova, do             

Manifesto dos Pioneiros ou do respeito às ciências psicológicas da infância. Porém através desses              

escritos, o discurso médico e psicológico empregado se torna um arrogante argumento contra as              

classes menos favorecidas. Como pode o espírito infantil ser cultivado para a democracia e              
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liberdade somente em escolas caras? Como pode somente as crianças faveladas serem alvo da              

corrupção? Realmente seriam seus corpos o problema? 

São esses questionamentos que muitos intelectuais e pedagogos deixaram de lado, e            

buscaram no discurso médico soluções. Discurso médico este que considerava a normalidade            

infantil a criança que acessava alimentos, saúde e educação de qualidade. Quanto às outras              

realidades, elas deveriam ser repreendidas e corrigidas, porém nunca questionadas ou mudadas. A             

imagem deste estudante ideal ainda circula pela cabeça de muitos profissionais da educação. O              

resultado é o desencontro e não entendimento de seu estudante real, que é atravessado por suas                

condições de gênero, raça e classe. Tal desentendimento deságua num currículo insensível e numa              

escola que continua a produzir desigualdades ao contrapor o estudante real ao estudante ideal. 

Segundo Saviani (2012), o discurso escolanovista não produziu só um discurso moralista            

culpabilizando minorias. Alguns movimentos importantíssimos para a educação brasileira também          

surgiram inspirados no ensino que centraliza a aprendizagem do aluno. Estes movimentos levam em              

consideração sobretudo a realidade do aluno para construir um conhecimento, uma crítica e,             

portanto, uma leitura de mundo. O autor chama de ‘Escolanovismo Popular’ os movimentos de              

Paulo Freire e programas como o ‘De pé no chão também se aprende a ler’- da prefeitura de Natal                   

(RN) . Tais movimentos trazem à tona o embate junto ao movimento escolanovista vigente nas              10

políticas públicas nacionais . O desejo de uma educação crítica, consciente e com base nos saberes                

populares disputavam com uma filosofia que se preocupava cada vez mais com testes de QI,               

designação social de trabalhos e nos resultados da aprendizagem.  

10 Nos anos de 1960 houve movimentos liderados por estudantes secundaristas, universitários e católicos              
reformistas com o intuito de valorização da cultura popular e a favor da educação dos trabalhadores. Tais                 
movimentos se traduzem no grupo de professores liderados por Paulo Freire em Angicos(RN) que              
alfabetizou trabalhadores do local; e também o programa pelo prefeito de Natal(RN) Djalma Maranhão.              
Ambos utilizavam a cultura local e o trabalho no campo como tema gerador de seus currículos a fim de                   
desenvolver a leitura, a escrita e a reflexão sobre a sociedade.  
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A disparidade entre os dois discursos esteve presente nas políticas públicas aplicadas na             

educação brasileira. De um lado, pequenas escolas com baixos custos e construções locais e              

projetos de extensões universitárias, de outro, reformas administrativas garantidoras de uma escola            

dual- uma a formar massa trabalhadora e outra a elite. De um lado um currículo de letras,                 

matemática e geografia, mas também de cultura do trabalhador local. Por outro, a escola que deve                

garantir o progresso do Brasil, e, portanto, qualificar a mão de obra. De um lado o pensamento                 

crítico que parte da realidade concreta ao questionamento de mundo. E por outro, uma preocupação               

com a boa formação da massa trabalhadora focada em executar tarefas de forma satisfatória. Eis a                

grande dicotomia da educação brasileira perpassada por tais correntes. 

A dicotomia indicada não quer dizer que a educação brasileira foi construída somente por              

tais filosofias, mas tal embate serve como ilustração da revolução educacional que deu origem à               

escola brasileira como conhecemos - em sua organização, origem e filosofia - origem na qual o                

capítulo se propõe a estudar. Entre as décadas de 1930 a 1960 aproximadamente, o coração e alma                 

dos educadores eram tomados por tais discussões. 

Entretanto, a partir da década de 1970, novos rumos foram tomados, a educação a qual               

chamamos de tecnicista dominou as escolas. Tal filosofia se resume em formar estudantes             

semelhantes a um produto manufaturado em uma fábrica. As pesquisas e teorias educacionais se              

voltavam para forjar um estudante qualificado tecnicamente. Estimulados pela teoria do capital            

humano, quanto mais qualificado for indivíduo, maior sua mobilidade social e, portanto, maior sua              

qualidade de vida. As pesquisas durante essa época se pautavam numa gestão competente de alunos               

e professores. Tal filosofia perdura até os anos atuais com mecanismos avaliativos como Prova              

Brasil e IDEB e uma preocupação governamental com os resultados gerados- seguindo os padrões              

internacionais como o PISA. 
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Na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional            
dos meios, ocupando o professor e o aluno a posição secundária, relegados à             
condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento,         
coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados,          
neutros, imparciais(...) A educação estará contribuindo para superar o problema da           
marginalidade na medida em que formar indivíduos eficientes (SAVIANI, 2012, p.           
12-13, grifo nosso). 

 

A ciência pedagógica neutra é um discurso que perpassa todas as esferas de educadores e               

curriculistas, tanto em tempos de ditadura quanto em nossos tempos neoliberais. 

Tal corrente se torna alvo de crítica ao ignorar algo que é intrínseco à educação: a                

subjetividade dos envolvidos no processo educacional. A educação que não vê alunos e professores,              

mas números de matrícula, que produzirão números avaliativos. Tais números avaliativos produzem            

reações a estimular resultados ou mantê-los. E assim tais resultados definirão os trabalhadores da              

grande linha de montagem capitalista. Gaudêncio Frigotto descreve tal escola como um apêndice             

das grandes corporações capitalistas, é neste espaço que se define o trabalhador capacitado para a               

execução de tarefas; algo que o autor chama em sua obra de produtividade improdutiva. 

Ao falar das políticas públicas atuais, é importante dizer que: os territórios filosóficos e os               

debates sobre educação que habitam a utopia e os corações dos professores é vasta. Mas ao olhar                 

para as escolas de nossos tempos, a conservação de seu funcionamento permanece assim como seus               

dilemas em relação à desigualdade de acesso e permanência na mesma. Ao analisar tais reformas,               

tais formas de resolução de problemas nos deparamos com as seguintes questões:  

- Se a escola é um lugar de preparação para a sociedade, ela é um lugar também de                 

padronização dos cidadãos para tal sociedade? 

- A escola promete mobilidade social, melhores empregos e portanto qualidade de vida. Por             

que tal lugar ainda é espaço de desigualdade de acesso? Por que as camadas populares ainda                

são alvo de repetência, evasão e má qualidade de ensino? 
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A busca por tais respostas, acreditamos que se faz na reflexão crítica sobre o papel da escola                 

e na análise das leis que organizam o ensino no país. Com a finalidade de desconstruí-las no debate                  

e lutar por uma escola plural, crítica e com profunda conexão com as questões humanas. Só ao                 

estudar a escola real, acreditamos ser possível alcançar a utopia.  
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4-OS DESAFIOS DA PERMANÊNCIA NO ENSINO MÉDIO 

 

4.1- A PROBLEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO 

 

O ensino médio no Brasil sempre teve um caráter de preparação das elites para as               

universidades. Maria Ciavatta e Marise Ramos (2011) reiteram a dualidade da educação brasileira             

desde seus primeiros passos como país - no império- adentrando o período republicano. Tal              

educação que predestinava “escravos e, depois, os trabalhadores livres para a aprendizagem dos             

ofícios manuais” e os “filhos das elites para as funções de mando e os estudos superiores”(idem, p.                 

29). 

A Lei 9394/96 garante o Ensino Médio como uma etapa da educação básica. Mas de acordo                

com o IBGE, jovens de até 25 anos em maioria não terminaram as etapas da educação básica,                 

aqueles que concluíram o Ensino Médio são cerca de 48% no país (PNAD/IBGE 2019). Tal               

amostragem, analisa um grupo que segundo o IBGE já deveria terminar ao menos a etapa básica da                 

educação de acordo com sua faixa etária. Os níveis de escolarização desses jovens adultos se               

concentram exatamente no Ensino Fundamental completo. E quando olhamos para a questão de             

concentração de renda, quanto mais se tem renda mais se avança na escolarização. É neste ponto                

que observamos que a escolarização ainda é um ponto crucial na manutenção de desigualdades no               

país. E o acesso a tal direito sem grandes dificuldades faz com que o destino das minorias seja um                   

confronto constante com a instituição escolar. 

Tendendo sempre a um projeto dual, a escola dita as posições sociais através de seus               

currículos diferenciados às classes sociais. As políticas públicas aplicadas na educação brasileira            

ilustram tal tendência a dualidade educacional citada pelas autoras acima. Do início da colonização              
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até o processo de independência e república, as legislações sempre favoreceram tal dualismo na              

formação da classe trabalhadora e dos donos dos meios de produção. Durante a era Vargas, onde as                 

primeiras formulações de organização de currículos, escolas e ensinos foram formuladas temos as             

seguintes premissas: 

 

As Leis Orgânicas do Ensino Industrial e do Ensino Secundário e a criação do              
Senai, em 1942, determinam a não equivalência entre os cursos propedêuticos e os             
técnicos, associando os currículos enciclopédicos à formação geral como expressão          
concreta de uma distinção social mediada pela educação (CIAVATTA E RAMOS,           
2011, p. 29-30). 

 

Aqueles, portanto, que saíssem da educação primária, escolheriam entre obter uma formação            

profissional ou prosseguir com os estudos a fim de se prepararem para o nível superior. Tal lei só                  

foi revogada nos meados dos anos de 1950, quando a industrialização do país gerou a necessidade                

de mão de obra mais qualificada. 

 

Com a industrialização, acentuou-se, porém, a necessidade de se preparar as           
pessoas para a produção, predominando a função profissionalizante desse nível de           
ensino, apesar da permanente tensão com sua função propedêutica. Por força da            
pressão dos setores populares organizados, ao longo dos anos 1950, aprovaram-se           
as Leis de Equivalência entre os cursos técnicos e o ensino secundário ou médio –               
parciais em 1950, 1953, 1959 e plena com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação                
Nacional (LDB – Lei nº 4.024/1961) (CIAVATTA, 2009 apud. CIAVATTA E           
MARISE, 2011, p. 30).  

 

O Brasil viveu um período chamado “milagre econômico” entre os anos de 1968 a 1973. As                

autoras ressaltam que durante essa fase de pleno emprego, a finalidade do Ensino Médio foi de                

realmente preparar seus estudantes para o mercado de trabalho. E, dessa forma, aquele ensino que               

“prepara” seus alunos para o Ensino Superior não se tornava uma demanda- visto que a classe                

trabalhadora se encontrava com condições de manter seus empregos apenas com o nível técnico de               
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escolarização. Porém, tal caráter de preparação para o vestibular retornou ao Ensino Médio quando              

a taxa de desemprego sobe e as exigências capitalistas começam a mudar também.  

 

Com a crise dos empregos e mediante um novo padrão de sociabilidade capitalista,             
caracterizado pela desregulamentação da economia e pela flexibilização das         
relações e dos direitos sociais, fracassou a tentativa de se integrar projetos pessoais             
a um projeto de nação e de sociedade. (CIAVATTA E MARISE, 2011, p. 30) 

 

A formação técnica do Ensino Médio começa a não ser suficiente para a categoria              

trabalhadora. O conceito de que quanto maior o nível de ensino e maior investimento em educação,                

como já vimos anteriormente na Teoria do Capital Humano, faz com que as qualificações menores               

percam seu valor como certificado diminui, despencando também o piso salarial de tal trabalhador.              

Porém, a falta de condições de acesso à educação se torna uma dificuldade para os pertencentes à                 

classe trabalhadora. Desse modo um movimento de insatisfação e pedidos por educação de             

qualidade cresce no país principalmente no final dos anos de 1980. Intelectuais e professores              

lutaram por uma educação igualitária e de qualidade a todos, que o acesso fosse universal. Tais                

esforços pressionaram pela discussão e tramitação por uma nova Lei de Diretrizes e Bases da               

Educação, com políticas públicas que atendessem a essas demandas. 

No governo Fernando Henrique Cardoso temos a aprovação da lei nº 9394/96. Tal lei muda               

a concepção de educação, vista antes como uma preparação para o mercado de trabalho e concebe a                 

educação como uma preparação para a vida, que significa “ desenvolver nas pessoas competências              

genéricas e flexíveis, de modo que elas pudessem se adaptar facilmente às incertezas do mundo               

contemporâneo” (CIAVATTA E MARISE, 2011, p. 30). Apesar do texto da Lei de Diretrizes              

afirmar a educação como um preparo amplo para a vida, tal texto prevê habilidades essenciais para                

o mercado de trabalho - as chamadas competências - nas quais os currículos do país foram                

elaborados. A própria Base Nacional Comum curricular é organizada em competências e            
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habilidades que os alunos devem atingir. Concordamos com as autoras que, tal organização se pauta               

em uma série de respostas esperadas do estudante, tal qual uma máquina. Eis aí uma reprodução de                 

uma educação baseada no modelo fordista e taylorista de produção, modelo esse chamado de              

educação tecnicista - já discutido neste trabalho - que destoa dos textos sobre preparação do               

estudante para a vida e cidadania. 

Baseando, portanto, a educação básica num grande sistema fabril de perguntas e respostas             

cujo bom estudante é aquele que dá as respostas certas. A parcela incapaz de responder a tais                 

estímulos também segue inapta a produzir melhores resultados, e, dessa forma, melhores colocações             

nos postos de emprego. A mobilidade social é vetada a tais sujeitos, que não se adequam a escola. O                   

sonho de educação igualitária se perde no momento em que os alunos deixam de ser alunos e se                  

tornam algo a ser moldado. Quais são os moldes que não se encaixam nesta grande forma? 

O conceito de empregabilidade faz com que a culpa de fracassar seja responsabilidade             

exclusiva do estudante. Portanto, se tal aluno não é apto a seguir com seus estudos, o jeito é tentar                   

se qualificar no nível mais simples para o mercado de trabalho. Hoje a educação profissional               

aparece, portanto, como uma solução àqueles que não acessam o Ensino Superior. Em alguns casos,               

certas profissões permitem que o estudante não precise acessar o Ensino Médio para garanti-las .              11

E, dessa forma, os cursos profissionalizantes continuam sendo o caminho que a classe trabalhadora              

encontra para enfrentar o mercado de trabalho, com certa qualificação. 

Tais condições apresentam dois dilemas a ser discutido sobre a estreita relação do Ensino              

Médio com o mercado de trabalho. O primeiro se encontra numa distorção do conceito de educação                

previsto pela Lei e demandado por intelectuais, professores e pelos próprios alunos: a educação              

como preparação para a vida e cidadania. O outro dilema é que as qualificações não resolvem o                 

11 Ao acessar os sites da FAETEC e do sistema S (SENAI/SENAC/SENAR) alguns cursos apenas como pré 
requisito o fundamental completo ou incompleto. Exemplos: Curso de cabeleireiro, Alvenaria, Ajudante de 
cozinha, Carpinteiro ou Confeitaria. Confira um anúncio da FAETEC, disponível em  
<https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/81049/faetec-abre-inscricoes-para-1_420-vagas-em-cursos-profi
ssionalizantes > (acesso dia 16/11/2020) 
 

https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/81049/faetec-abre-inscricoes-para-1_420-vagas-em-cursos-profissionalizantes
https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/81049/faetec-abre-inscricoes-para-1_420-vagas-em-cursos-profissionalizantes
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problema do desemprego em massa, onde até o fim deste capítulo, a taxa de desempregados fechava                

em 14,1 milhões. Ao explicitar estes dilemas, percebe-se que a educação e o trabalho para a classe                 

trabalhadora são algo que deveria ser vital, mas se torna mecanismo de exclusão e que limita o                 

acesso a uma vida humanamente confortável e até mesmo o acesso à direitos pelas pessoas menos                

favorecidas. 

O Ensino Médio é um grande, e fundamental, instrumento de análise das condições de vida               

e acesso aos direitos básicos dos cidadãos brasileiros. Seu acesso acaba se tornando um privilégio,               

assim como completá-lo e seguir caminhos pelo Ensino Superior. É impossível esgotá-lo numa             

preparação para o mercado de trabalho, tal etapa merece um currículo que contemple uma formação               

holística, humanizada, culturalmente e instrumentalmente inclusivas. Sendo assim, este capítulo em           

questão é fruto da tentativa de compreender as condições objetivas de vida e a escolarização dos                

jovens brasileiros. 

 

4.2-ENSINO MÉDIO EM ANÁLISE: METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Esta pesquisa se baseou em dois grandes blocos: o primeiro constituindo uma pesquisa             

bibliográfica sobre fracasso escolar a fim de fomentar teoricamente a minha pesquisa empírica, e o               

segundo bloco por meio da pesquisa qualitativa a partir de entrevistas com alunos do Ensino Médio.                

Acreditamos que as narrativas das pessoas que estão vivenciando tal situação é essencial para que               

possamos compreender as questões explicitadas neste estudo. A escuta e a empatia também fazem              

parte de uma práxis pedagógica inclusiva na qual acreditamos. Durante este trabalho, vivemos             

tempos difíceis devido a pandemia da SARS-COVID-19. Tal acontecimento nos obrigou a escolher             

outros mecanismos para chegarmos até os estudantes e jovens a fim de ouvir suas narrativas sobre                

vivências na escola. 
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Dito isso, a solução encontrada para o impasse da pesquisa empírica com os alunos, foi               

chegar até eles por meio de redes sociais e convidá-los, estudantes de Ensino Médio e jovens que                 

estão preparando para prestar o ENCCEJA a responderem um questionário. Este questionário tem             

como principal intuito saber como esses jovens estão vivenciando a escola durante a pandemia. Tal               

questionário, por escolhas éticas, não busca revelar dados sociais dos alunos. Nos restringimos             

apenas à escola na qual esse frequenta, ou frequentou, se o estabelecimento é público ou privado, se                 

o aluno tem condições de participar das aulas online, ou mesmo se este já a abandonou.  

As primeiras perguntas se dirigem a aquele que está respondendo-a: se é responsável do              

estudante ou o próprio. Tal escolha se faz necessário pelos inúmeros grupos de pais e responsáveis                

que defendem a escola pública no facebook. A segunda, terceira e quarta pergunta correspondem              

respectivamente a qual nível de escolaridade que o estudante possui, em que série está e sobre o                 

estabelecimento de ensino, mais especificamente e se é pública ou privada. Essa pesquisa tem a               

intenção de atingir principalmente aqueles que frequentam diferentes escolas públicas - federais e             

estaduais - porém não restringimos a pesquisa, até mesmo para comparação das condições de vida               

de cada aluno. A quinta e a quarta questão dizem respeito ao acesso às atividades ou aulas remotas,                  

de onde e como estes as acessam. É imprescindível para os estudantes o acesso à internet e a                  

aparelhos que os conectam à rede. Por ser um questionário aplicado via internet, aqueles que não                

têm acesso aos aparelhos de internet e computadores são os maiores pontos cegos de nossa               

pesquisa. E por fim, temos as perguntas referentes ao acesso às atividades e questões de abandono                

ou dificuldades escolares e pedagógicas, nas quais os alunos têm a liberdade de escrever aquilo que                

os incomoda ou impede de seguir adiante na escola. 

 

 

 



58 

4.2.1- PRINCIPAIS DADOS COLETADOS ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO 

 

O questionário aplicado, nomeado de “Frequência dos Estudantes no Ensino Médio Durante            

a Pandemia” obteve 52 respostas de alunos e responsáveis. Essa amostragem é oriunda dos grupos               

de facebook das escolas estaduais e federais, e também dos grupos de responsáveis dos alunos- são                

eles Pais e responsáveis do Colégio Pedro II e Pais pela educação pública. As escolas são                

localizadas na região metropolitana e a maioria daqueles que responderam as questões eram os              

estudantes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Sobre o tipo de instituição, a maioria dos alunos está matriculado em escola pública              

estadual. Conforme o gráfico abaixo: 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando questionados sobre o acesso à internet e de onde os estudantes acessam suas aulas,               

temos as seguintes respostas: 
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Fonte: Dados da pesquisa  

 

No questionário acima sobre os aparelhos usados pelos estudantes, existe a opção de             

escrever outro aparelho que o aluno possa utilizar além dos convencionais. Nota-se que um dos               

alunos escreveu “ quando dá” nas respostas, explicitando, assim, uma resposta não esperada. Que              

talvez possa ser computada como aparelhos tecnológicos de terceiros, em que o aluno acessa              

quando é possível. Ou talvez seja alguma outra interpretação de tal questionamento, gerando uma              

confusão. 

A seguir temos duas questões sobre acesso dos alunos aos conteúdos escolares. Os alunos              

nos deram os seguintes dados ilustrados no gráfico: 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao questionar se os alunos conseguiam acessar as vídeo-aulas ou os conteúdos das             

disciplinas, a maioria responde que sim. Mas quando perguntados sobre aprendizagem, ou            

entendimento dos conteúdos em questões, a maior parte deles respondeu referente às escalas 1 e 2,                

ou seja, as escalas de menores entendimentos. Podemos interpretar tal dado como um possível              

choque com a nova tecnologia, a falta de familiaridade com os recursos tecnológicos e como uma                

dissonância da linguagem que a escola costuma usar com seus alunos. A maior parte dos jovens                
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acessam as redes sociais com grande facilidade e por elas se comunicam, então é provável que o                 

grande impeditivo não seja a navegação pela internet. Ao fazer um rápido cruzamento de dados,               

grande parte das pessoas que respondeu que a aprendizagem foi correspondente à escala 1 foram               

estudantes oriundos de escolas estaduais. 

Chamo atenção para o caso de um estudante específico, do Colégio Estadual Agostinho             

Porto em São João de Meriti- Rio de Janeiro. Este jovem acessa a internet do vizinho e respondeu                  

que não consegue acessar, nem acompanhar com frequência às aulas e conteúdos online. O aluno do                

segundo ano do Ensino Médio compartilha a realidade de muitas famílias brasileiras sem internet de               

qualidade em casa. 

As próximas respostas são discursivas, é possível, a partir delas narrar as experiências do              

que é cursar o Ensino Médio durante a pandemia. As perguntas são se o aluno abandonou a escola e                   

por qual motivo, e a outra sobre qual é a maior dificuldade de tal aluno no EAD.  

A maioria dos alunos, 48 deles, respondeu que nunca precisou abandonar a escola. Cinco              

deles precisaram abandonar. Três abandonaram por doença, dois por assuntos familiares e um por              

serviu ao exército brasileiro. Ao perguntar quais são as maiores dificuldades enfrentadas no ensino              

a distância, os alunos deram as mais variadas respostas: 

 

 

 
- O excesso de atividades lançadas em um curto período de tempo;  
-Prestar atenção no que os professores dizem; 
-Exatas e biologia; 
-A concentração; 
-Excesso de atividades na plataforma e prazo curto de entrega; 
-A atmosfera em si, me causa ansiedade, e a compreensão do conteúdo; 
-Português e física;  
-Foco no EAD; 
-Acredito que no momento atual, seja a comunicação. O Colégio tenta dar o seu              
melhor, mas acaba faltando comunicação entre os servidores do Campus e os alunos             
e nós acabamos descobrindo as coisas através das redes sociais e não diretamente             
pelo e-mail; 
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-Aprender à distância é difícil porque acho que presencialmente o ensino fica mais             
prático e gera mais interesse  (Trechos dos dados da pesquisa). 
 

Ao ler estes relatos percebe-se que poucos alunos têm problemas pedagógicos com alguma             

disciplina, dificuldades pontuais em matemática por exemplo. A maior reclamação dos alunos é             

com a tentativa de entregar as atividades em um curto prazo de tempo e a atenção e concentração.                  

As adaptações a um modelo remoto de ensino inserem os jovens em um desafio que é lidar com a                   

realidade a sua volta e com o tempo. A realidade escolar nos parece um estado de suspensão do                  

tempo e curso normais de vida, e por mais precarizado que seja tal espaço fisicamente, ainda assim                 

é um lugar com demandas e tempos próprios. Na modalidade remota não existe uma suspensão de                

tempo ou espaço para estes alunos, se a casa destes não for estruturada para criar um ambiente                 

propício à concentração dificilmente ele realizará as tarefas. Um exemplo claro é uma mesa de               

estudos ou um quarto silencioso, o que fazer quando o aluno divide o cômodo com várias pessoas, e                  

se não houver esse local de estudo? Seria este capaz de se concentrar?  

Tais condições necessárias para o ato de estudar demandam determinadas condições de vida             

. Caso não as tenha, o estudante pode comprometer seu desempenho acadêmico pela falta de               

recursos ou investimentos em sua educação. A falta de concentração por estar num ambiente com               

muito barulho, a falta de um local para se concentrar nos estudos ou até mesmo a necessidade de                  

cuidar dos irmãos menores ou de seus próprios filhos gera uma tendência de infrequência na vida                

escolar. Uma boa internet e um lugar confortável para estudar são os novos códigos de exigência                

para uma boa educação. Quando tal boa educação não é alcançada por aqueles que não dominam                

tais códigos, principalmentes pelos custos ou pelas condições de vida desfavoráveis, podemos            

afirmar que as desigualdades sociais invadem e tomam corpo na vida escolar. Tal conceito              

atribui-se o nome de desigualdade escolar ( BOURDIEU, 1992 apud NOGUEIRA E NOGUEIRA,             

2002). 
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A desigualdade escolar, e a dissonância entre a linguagem estudantil e a escola, causam              

desinteresse e consequentemente abandonos e repetências. Na questão onde os estudantes dizem se             

já pensaram em sair da escola, encontramos muitas respostas positivas - cerca de 20 - enquanto                

outras ilustravam desilusão, descontentamento e ansiedade com a vida escolar: 

 

-Sim, porque é cansativo ter que dar conta de tudo, quando as aulas eram              
presenciais era bem mais fácil. A plataforma ao invés de ajudar, acaba com o              
psicológico de muitos; 
-Sim, porque estou emocionalmente abalada e a cobrança da escola só piora, pensei             
em desistir e repetir esse ano no ano que vem” (se a pandemia acabar); 
-Sim, porque a pressão às vezes é muito grande e temos pouco tempo pra aprender               
muita coisa, as vezes fica pesado demais; 
-Sim, Ataques de ansiedade (Trechos de relatos da pesquisa). 

 
 

Destaco três relatos: Um é de um estudante que não desistiu, mas se sente desmotivado e                

outro sobre duas alunas que fazem Formação de Professores. O primeiro ilustra bem o sentimento               

de angústia e cansaço dos alunos por bom desempenho e poucas inserções dos alunos à cultura de                 

aulas remotas. O estudante do Colégio Nossa Senhora das Dores - em São Gonçalo disse que nunca                 

pensou em abandonar a escola, mas se sente desmotivado a ter bons resultados. É interessante               

observar que a dificuldade e o cansaço mental por bom desempenho não atingem só alunos das                

classes populares, mas também aqueles que são de classe média. Estes alunos são cobrados pelo               

grande investimento que seus pais fazem em educação, a fim de garantir melhores postos de               

trabalho e ascender socialmente. A busca incessante por melhores postos de trabalho por meio de               

uma vida acadêmica impecável leva tal estudante a uma exaustão mental.O relato de estudantes que               

fazem curso de Formação de Professores nos traz outro panorama. A aluna do 3º ano do Colégio                 

Estadual Euclides da Cunha- da região de Teresópolis- ao ser questionada sobre desistir sair da               

escola, responde que sim. “Já pensei e penso nisso , eu faço CN (Curso Normal, conhecido como                 

Formação de Professores em nível médio). É bem complicado passar o dia todo na escola às vezes                 
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pensava em sair por conta que tenho que trabalhar”. A aluna em questão expõe a problemática do                 

tempo e da necessidade de ter um emprego. Explicitando um profundo contraste entre o aluno do                

Colégio Nossa Senhora das Dores, essa aluna diz que o tempo hábil para sua educação é escasso,                 

visto a necessidade de se empregar. Ilustra também a necessidade de cursos de formação rápida ou                

cursos técnicos - como a própria formação de professores - para uma melhor colocação no mercado                

de trabalho. Mas a necessidade de se empregar e de um salário para seu sustento pode acabar com                  

os planos de investir em educação. 

Apresentamos outro relato interessante de um estudante também do 3º ano dessa escola, que              

cursa a modalidade Normal. Quando questionado se já desejou sair da escola: 

 

Sim, na verdade eu queria era fazer o 3° ano presencial, pois faço formação de               
professores e queria realmente aprender bem nesse último ano, assim como nos            
outros dois. Porém não há essa possibilidade, e provavelmente eu passe sem            
aprender nada. Mas a vontade é grande de sair da escola, mas não saio pois sei que                 
é necessário. Porém depende de mim também. 

 

 

A preocupação com o tempo deste aluno é diferente, pois a necessidade deste é se formar                

com qualidade. Os tempos de pandemia, em sua visão o atrapalha, pois aprender é seu principal                

foco. Isso mostra que os alunos que frequentam as escolas públicas também anseiam por uma               

educação de qualidade, e investem nela visando a mobilidade social a partir de melhores colocações               

em postos de emprego e buscando o Ensino Superior. O mesmo desejo pode ser um propulsor para                 

o descontentamento com a escola, provocando uma rachadura entre a idealização estudantil e a dura               

realidade de sucateamento da escola pública brasileira. Seja por políticas públicas escassas ou, pelas              

condições de vida dos alunos, o sonho de mobilidade social parece estar cada vez mais longe para                 

estes jovens.  
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por hora, é chegada a parte de findar nossa discussão e entrelaçar os caminhos que levam os                 

estudantes do Ensino Médio a tal desilusão com a escola, onde a principal consequência é a                

repetência e o abandono do curso. Primeiro analisamos as condições dos jovens no país, depois em                

quais princípios a Escola se institui; por último , a busca de uma escuta daqueles que vivem tais                  

condições: os estudantes do Ensino Médio da região metropolitana do Rio de Janeiro.  

A sociedade em nosso tempo valoriza acima de qualquer coisa a produtividade de um              

indivíduo durante toda sua vida. Como estudante ou trabalhador, as pessoas buscam excelência e              

qualidade em tudo aquilo que fazem a todo momento. Numa sociedade pautada em boas              

performances, a educação formal não seria diferente: existe uma taxa de produtividade esperada dos              

alunos. Aqueles que não a alcançam fracassa, e aquele que não corrige seu fracasso, é excluído do                 

sistema educacional.  

Tais tempos só foram possíveis por conta de um sistema educacional que é baseado em uma                

filosofia liberal e positivista. Essa filosofia se baseia numa visão de mundo essencialista, onde o               

necessário para a sobrevivência da natureza humana é a única coisa que importa. A doutrina               

capitalista reitera tal filosofia principalmente para todos aqueles que vendem sua força de trabalho              

para os donos dos meios de produção. O trabalho desses existe para que os donos dos meios de                  

produção sobrevivam, portanto é necessário que se eduquem, que se mantenham sadios para             

assumir suas específicas funções no mundo. Funções essas que são especificadas por sua natureza              

ou talento, onde cabe a escola julgar as habilidades de cada um. 

Essas condições de produção e reprodução da vida atravessam, portanto, a escola:            

instituição que tende a não ressaltar a dimensão da cidadania. Ainda seguindo a lógica capitalista,               
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existe lugar para todos no mundo, mas os melhores lugares são reservados àqueles que mais se                

esforçam. Ciavatta e Ramos, alertam para uma tendência de ignorância às condições de vida da               

classe trabalhadora, e uma negligência às necessidades da mesma pela máquina estatal. 

 

Essa forma de conceber a realidade aplica-se pragmaticamente às políticas sociais,           

entre as quais, as da educação, quando se nega a totalidade das condições precárias              

em que as escolas se encontram, quando se ignora a desvalorização do trabalho             

docente, incluindo os baixos salários, compatíveis com as atividades mais rudes e            

de baixas exigências de qualificação  (CIAVATTA E RAMOS, 2011 p. 28). 

 

Para Saviani (2012), a escola traduz a cidadania e democracia num mundo que inicia sua               

industrialização no início do século XIX. Mas tal educação oferecida na delimitação de funções na               

sociedade capitalista entra num profundo contraste com o discurso de educação formal como             

equalizadora, que acabará com a barbárie humana. Tal contraste é visível durante as primeiras              

políticas educacionais da escola de massa no Brasil, iluminada pelo manifesto dos pioneiros da              

Escola Nova. Os escolanovistas se debruçaram mais na questão neurofisiológica da aprendizagem            

do que numa análise holística de sociedade, o que sempre traz a culpa do fracasso ao aluno, sem ao                   

menos questionar se o mesmo vive em condições necessárias para um bom desempenho escolar              

(PATTO, 1994; SAVIANI, 2012). A pobreza também é culpabilizada, relembrando que, no            

segundo capítulo deste trabalho, Patto reitera o quanto os artigos escolanovistas anunciavam que a              

família da favela e seus vícios atrapalhavam ou apagavam todas as boas maneiras que os alunos                

aprendiam na escola.  

O grande problema da escola atual é que a mesma tende ainda hoje a culpar crianças da                 

classe trabalhadora pelo seu mau desempenho na escola. Para Saviani, falta a escola “ a consciência                

dos condicionantes históricos-sociais da educação” (SAVIANI, 2012 p.63). Apesar de tal corrente            
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se apresentar como uma melhoria a uma aprendizagem mecânica e demasiadamente formal, tal             

escola formou duas tendências que imperam na educação brasileira: uma aprendizagem específica            

para cada classe e uma escola que exige orçamentos fora das disponíveis pela classe trabalhadora.               

Essas tendências hierarquizam as escolas e designam os filhos de cada classe social a uma               

escolarização e a um tipo de trabalho. Aquelas de maiores custos aos detentores do poder e as de                  

baixo custo para os filhos das classes trabalhadoras. 

Não obstante, as escolas acessadas pela classe trabalhadora tendem a exigir um padrão             

inatingível a muitos estudantes. A pandemia do novo Coronavírus traz à tona a angústia de vários                

alunos que devem fazer suas atividades em ensino remoto, mas as escolas não sabem nem quais são                 

aqueles que têm internet de qualidade e equipamentos para acessar as aulas. Tal situação faz com                

que os estudantes pensem em desistir do Ensino Médio neste momento, pois suas dificuldades como               

classe social menos favorecida os impede de acessar a escola de maneira satisfatória.  

Além do legado da Escola Nova, a pedagogia atual é pautada na avaliação da produtividade               

do sujeito, quanto mais produtivo, mais preparado para o mercado de trabalho este está. Tal               

pedagogia tecnicista não se importa com os fins ou com a concepção de escolarização, mas sim com                 

os resultados satisfatórios da produção escolar. Não precisamos ir muito longe para perceber os              

inúmeros cartazes de colégios privados que prometem uma educação de qualidade, pois sua taxa de               

aprovação nos vestibulares é alta. Mas questionamos se essa é de fato uma educação de qualidade,                

que revoluciona a sociedade, de onde nascem cidadãos reflexivos. Tal como Saviani, acreditamos             

em uma pedagogia revolucionária, tal pedagogia que tem como centro a “igualdade em termos reais               

e não apenas formais”. Que considera a “difusão de conteúdos, vivos e atualizados”, que é               

instrumento para que as pessoas entendam melhor sua relação com a natureza e com o trabalho.                

Que as situem no mundo, pois é estranho falar de “inserção no mercado de trabalho” ou na                 
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cidadania quando todos nós seres humanos nascemos e nos tornamos humanos a partir de nossas               

condições de vida e relação com os seres humanos. 

Encarar a escola como um dos vários instrumentos de inserção cultural, disciplinar e             

estruturante na sociedade é o primeiro passo. Esta não pode ser o onipotente espaço de               

aprendizagem no mundo, mas deve ser o espaço acolhedor das diferentes culturas e existência dos               

seres humanos, onde estes aprendem uns com os outros e se instrumentalizam nos códigos e               

linguagens formais criados pela sociedade. 

Nós reiteramos que acreditamos na educação como um potencializador dos estudantes.           

Lutamos para que todos eles o acessem com qualidade curricular, não só para a tão sonhada                

mobilidade social, mas para afirmá-la como um direito humano básico disponível a todos. Além              

disso, tal espaço deve ser inclusivo às culturas da classe trabalhadora, mais do que instalações de                

acessibilidade para aqueles com necessidades especiais. Os conteúdos dessa escola também devem            

chegar aos alunos de forma inteligível. Esse lugar de aprendizagem não pode ser um lugar de                

fabricação de bons resultados. A qualidade educacional deve ser debatida pelos educadores como             

um lugar para pensar sobre a humanidade e sua relação com o mundo. Deixo a seguir a frase do                   

mestre Paulo Freire que reafirma meus últimos escritos: "Ninguém educa ninguém, ninguém se             

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 1981 p. 81). 
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