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RESUMO

A pesquisa analisa a implementação do novo Ensino Médio integral, mais especificamente a
oferta do Ensino Técnico em Administração com ênfase em Empreendedorismo, no Colégio
Estadual José do Patrocínio, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, na perspectiva dos
alunos. Esta implementação teve início no ano de 2019, a partir da proposta de Reforma do
Ensino Médio, que visa uma nova organização curricular e o aumento da carga horária. Desta
forma, verificou-se as expectativas desta implementação, aliado ao contexto cultural, regional
e socioeconômico da comunidade escolar, levando em consideração a conjuntura educacional
e política nacional. Afim de obter estes dados, a pesquisa contou com a observação participante
do ambiente escolar e da sala de aula e, ainda, a realização de entrevistas com os discentes.
Esses dados coletados foram combinados com a revisão bibliográfica da literatura e a legislação
pertinentes ao assunto. Portanto, de acordo com os dados obtidos, foi possível perceber que a
reforma educacional para o Ensino Médio, proposta pelo governo, não levou em consideração
o contexto e a realidade da escola e dos discentes no ensino técnico integral. Ademais, nota-se
como o neoliberalismo está sendo disseminado no campo educacional, tendo em vista a
internalização da subjetividade neoliberal analisada por Dardot e Laval (2016) e que também
segue a lógica do capital humano, conforme definida por Foucault (2018). Portanto, tem-se uma
reflexão acerca de como esta internalização da formação para o empreendedorismo, a partir do
novo capitalismo, tem estado presente na vida dos discentes da escola, sem que eles sequer
percebam.

Palavras-chave: Neoliberalismo. Empreendedorismo. Educação. Ensino Médio.



ABSTRACT

The research analyzes the implementation of the new integral High School, more specifically
the offer of the Technical Education in Administration with emphasis in Entrepreneurship, in
the State College José do Patrocínio, in the city of Campos dos Goytacazes / RJ, from the
students perspective. This implementation began in 2019, from the proposal of High School
Reform, which aims at a new curricular organization and the increase of the workload. Thus,
the expectations of this implementation were verified, allied to the cultural, regional and
socioeconomic context of the school community, taking into consideration the educational
conjuncture and national politics. In order to obtain these data, the research included participant
observation of the school environment and the classroom and also conducting interviews with
students. These collected data were combined with the literature review and the relevant
legislation. Therefore, according to the data obtained, it was possible to realize that the
educational reform for high school, proposed by the government, did not take into consideration
the context and reality of the school and students in integral technical education. Moreover, it
is noted how neoliberalism is being disseminated in the educational field, considering the
internalization of neoliberal subjectivity analyzed by Dardot and Laval (2016) and also follows
the logic of human capital, as defined by Foucault (2018). Therefore, there is a reflection on
how this internalization of training for entrepreneurship, from the new capitalism, has been
present in the lives of school students, without them even realizing it.

Keywords: Neoliberalism. Entrepreneurship. Education. High school.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa analisa a implementação do novo Ensino Médio Integral, na

perspectiva dos discentes, a partir do Ensino Técnico em Administração com ênfase em

Empreendedorismo, ofertado em um Colégio Estadual localizado no Parque Leopoldina, na

cidade de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.

A Lei Nº 13.415/2017, que institui a Política de Fomento à implementação de Escolas

de Ensino Médio em Tempo Integral, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDBEN), estabeleceu mudanças na estruturação do Ensino Médio, definindo uma

nova organização curricular, com a proposta de ser mais flexível a partir da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) e que ofereça diferentes possibilidades na escolha das áreas de

conhecimentos, entre elas as áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas

e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias e linguagens e suas tecnologias, contando,

também, com a formação técnica e profissional.

Desta forma, a pesquisa analisa em que medida esta reforma impacta no ambiente

escolar do Colégio Estadual José do Patrocínio (CEJOPA) a partir da perspectiva dos discentes,

levando em consideração as suas especificidades e a conjuntura política e educacional atual do

Brasil. Outro aspecto é compreender as influências do neoliberalismo no campo educacional, a

partir do caso específico do colégo analisado, tendo em vista o modelo de escola neoliberal

proposto por Laval (2004). Desta maneira, faz-se necessário observar como esta reforma e,

especialmente, o curso técnico oferecido, está considerando as novas demandas e

complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade, a partir da nova razão do mundo

propostas por Dardot e Laval (2016).

Considerando estes aspectos iniciais, o objetivo geral da pesquisa é compreender como

o novo Ensino Médio Técnico e Integral, que é uma política educacional do Estado, está sendo

implementado, verificando quais são as expectativas dos discentes frente ao curso e a sua

formação, aliado ao perfil socioeconômico dos mesmos.

Como objetivos específicos a pesquisa busca:

1. Analisar as condições de oferta do novo Ensino Médio bem como a estrutura da escola,

e como isso interfere na realidade escolar e no perfil dos discentes diante do contexto

cultural, regional e socioeconômico;

2. Verificar como a conjuntura política contribui para a formação de novos trabalhadores
frente às reestruturações e demandas advindas do novo capitalismo;
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3. Analisar a existência de influência da internalização da subjetividade neoliberal e do
discurso empreendedor junto aos estudantes e no ambiente escolar como um todo;

4. Analisar as expectativas de formação da juventude frente a um novo modelo de
trabalhador aliado a percepções de futuro e direitos.

A pesquisa se justifica devido à importância de analisar a implementação de políticas

públicas educacionais para assim comprender se os propositores dessas políticas conhecem a

realidade onde elas serão implementadas e se elas se aplicam ao público das escolas públicas

onde se destinam. Neste quesito, vale ressaltar qual o tipo de formação que as classes

dominantes estão interessadas que as classes dominadas tenham. Para além disso, esta pesquisa

é importante para pensar como a educação é pensada para jovens e quais são as oportunidades

apresentadas a eles como caminho após a formação, conhecendo o ponto de vista destes jovens

sobre estas políticas públicas. Também é essencial pensar a lógica do empreendedorismo frente

às mudanças do mundo do trabalho e ao novo capitalismo, bem como a internalização do

neoliberalismo a partir da educação.

Este projeto é uma investigação empírica que se caracteriza por um estudo de caso.

Considerando a natureza da pesquisa que se pretende desenvolver, esse estudo utilizou o método

quantitativo com a finalidade de responder aos objetivos estabelecidos. Para tanto, foi utilizada a

entrevista (semi-estruturada), que foi realizada com os discentes do colégio, com o intuito de

considerar as perspectivas e experiências individuais sobre o novo modelo de ensino médio. Além

disso, a pesquisa contou com a observação participante do ambiente escolar e das aulas do curso

técnico oferecido. Estes métodos foram fundamentais para compreender a percepção acerca do

empreendedorismo para os discentes e, também, para investigar, por meio das subjetividades dos

estudantes, as suas perspectivas de futuro, se o curso oferecido supre as suas necessidades e como

ele impacta na sua formação.

Acerca das entrevistas foi realizado um roteiro de perguntas afim de identificar o perfil

básico dos discentes como: sexo, idade, raça, localidade, profissão e escolaridade dos pais. Em

seguida, foram feitas questões sobre a trajetória e socialização escolar e, por fim, perguntas

relacionadas ao novo Ensino Médio e ao curso técnico. As entrevistas foram realizadas durante

dois meses com alunos das quatro turmas de primeiro ano do Ensino Médio. A escolha dos

alunos entrevistados respeitou a questão da igualdade de gênero e buscou-se alunos de grupos

de socialização diferentes. Vale ressaltar que duas das turmas tiveram mais entrevistados,

devido a um contato melhor e ao interesse dos alunos em participar da pesquisa. Assim, foi

aplicado um pré teste com quatro alunos, no sentido de validar o instrumento de coleta de dados

e, em seguida, foram realizadas todas as entrevistas distribuídas em vários dias. A recepção dos
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alunos para a entrevista se deu de maneira bem tranquila e possibilitou até um contato maior

com eles para além da pesquisa. Vale ressaltar que os nomes dos entrevistados foram

modificados afim de preservar a individualidade dos que contribuíram para a pesquisa.

Além disso, a observação participante do ambiente escolar, das aulas de

empreendedorismo e demais locais da escola, foi importante para compreender o envolvimento

da escola e dos servidores no sentido da implementação do novo Ensino Médio.

A base teórica da pesquisa foi feita por meio de uma revisão na literatura sobre o novo

ensino médio e o que ele representa para a educação, afim de compreender como esta nova

experiência se mostra para a vida dos alunos, qual o tipo de formação este pretende e se este

modelo continua seguindo a lógica do mercado ou se impulsiona o aluno a querer uma

continuidade nos estudos e se contribui com uma formação para a cidadania.

Desta maneira, este trabalho está organizado em dois capítulos. No primeiro é

apresentado um contexto geral sobre o colégio, bem como informações importantes para

entender o campo escolhido e como se deu a inserção. Em seguida, tem-se uma análise da

conjuntura política e educacional do país para ilustrar o cenário em que a reforma analisada foi

aprovada. Neste mesmo capítulo é explicado como se deu a implementação do novo ensino

médio no colégio analisado. Por fim, é apresentado o referencial teórico que foi utilizado para

a realização das análises da pesquisa.

No segundo capítulo, dois o foco é especificamente compreender a percepção dos

discentes acerca da implementação do novo Ensino Médio, desta forma é analisado o perfil

socieconômico dos alunos, que deve ser levada em consideração para entender a socialização

escolar, como também as diferenças entre as turmas pesquisadas. Aliado a isso, é exposto como

tem ocorrido a internalização do capital humano, a partir das atividades e mudanças do curso.

Ao final deste capítulo é apresentado o que os alunos estão achando do novo Ensino Médio e

suas perspetivas e percepções sobre empreendedorismo e os direitos. Após estas análises são

apresentas as considerações finais, com destaque para os achados mais relevantes da pesquisa,

tal como discussões futuras.

1. “EMPREENDER PARA ALCANÇAR O MUNDO”!? O COLÉGIO ESTADUAL

JOSÉ DO PATROCÍNIO E A IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM

EMPREENDEDORISMO A PARTIR DA REFORMA DO ENSINOMÉDIO
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Com o objetivo de analisar e compreender a implementação de uma política pública é

fundamental conhecer o local onde ela é aplicada/direcionada, o público para o qual ela se

destina e, principalmente, a conjuntura política e, neste caso, educacional. A descrição destes

elementos ficou por conta dos dois primeiros tópicos deste capítulo.

Tão importante quanto conhecer é verificar como a implementação está ocorrendo na

prática, quais as ações e discursos estão sendo mobilizados a fim de se atingir o objetivo de

ofertar um curso novo, a partir de uma nova percepção educacional empreendedora para os

jovens. Tudo isto está exposto no terceiro tópico deste capítulo, de forma descritiva e detalhada

a fim de garantir ao leitor uma imersão no campo de pesquisa.

Cabe salientar que nos tópicos sobre a conjuntura política e educacional e a

implementação na prática do novo Ensino Médio são utilizados o embasamento teórico para

realizar algumas análises.

No último tópico, visando auxiliar esta pesquisa, apresenta-se o referencial teórico, que

ajuda a compreender as constatações verificadas para analisar a conjuntura atual e,

principalmente, a proposta de reestruturação do Ensino Médio.

1.1 O COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO, SUA COMUNIDADE ESCOLAR
E SUA LOCALIDADE.

O acesso ao Colégio, onde a pesquisa foi realizada, se deu a partir da participação da

pesquisadora como bolsista do Programa de Residência Pedagógica (PIRP), uma das ações que

integram a Política Nacional de Formação de Professores, que é um projeto de extensão com

financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES),

remunerado, que visa contribuir para a formação de futuros docentes, com o intuito de

aproximar a formação acadêmica com a realidade da escola pública. O programa tem como

objetivo aperfeiçoar a formação prática nos cursos de licenciatura, desta maneira é realizada

uma série de atividades como regência de sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas

por um professor da Educação Básica e orientado por um docente da Instituição formadora do

Ensino Superior.

Desta maneira, a pesquisadora está vinculada ao projeto desde o mês de agosto do ano

de 2018, mesmo período em que a pesquisa começou a ser realizada. Assim, vale destacar a

importância da Residência Pedagógica para além do auxílio na formação de professores, tendo

em vista que o campo foi identificado através da inserção da pesquisadora no projeto. Com isso,
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salienta-se um debate bastante pertinente acerca dos professores que também são

pesquisadores, pois essas duas funções, na maioria das vezes, se entrelaçam.

O Colégio analisado é uma das escolas que faz parte deste projeto da atualidade e a

professora e preceptora de sociologia do Ensino Médio, Amanda Lima, foi fundamental para a

inserção da pesquisadora no campo. O contato com a escola e com os alunos foi muito mais

rico e acolhedor a partir da ajuda da docente, que sempre esteve apta a sanar dúvidas e criar

novos laços. Acerca da inserção no campo vale ainda enfatizar o quanto o contato com o

colégio, tanto na residência quanto na pesquisa, foi afetuoso para com a pesquisadora, tendo

em vista que a escola pesquisada apresenta caraterísticas muito semelhantes à da escola de sua

formação, isso foi um aspecto crucial para o desenvolvimentos das análises que, muitas das

vezes, foram feitas de maneira bem sensível e com contato direto com as memórias discentes.

O Colégio Estadual José do Patrocínio, conhecido como CEJOPA, está localizado no

Bairro Parque Leopoldina, aproximadamente três quilômetros do centro do Município de

Campos dos Goytacazes/RJ. Este Colégio fica próximo a uma das avenidas mais importantes

da cidade, a Avenida Alberto Torres, e estando próximo aos bairros Pecuária e Nova Brasília.

Observa-se que no Bairro existem alguns comércios como padaria, farmácia, mercadinho,

churrasquinho, em geral de pequenos comerciantes. Encontra-se, ainda, vários tipos de imóveis

residenciais, desde casas visualmente bem estruturadas a casas simples, algumas construções

precisando de reformas, bem como prédios populares semelhantes aos conjuntos habitacionais.

No bairro existem alguns templos religiosos de manifestação católica, evangélica e de

religiões de matrizes africanas. Tem-se próximo ao Colégio um campo de futebol, pertencente

ao clube Campos Atlético Associação, mais conhecido como Roxinho e, na mesma rua do

Colégio, encontra-se uma instituição particular de educação, que oferece desde o ensino infantil

até a pós-graduação.

Além disso, neste bairro, a algumas quadras do colégio, está localizada a intitulada por

seus moradores “comunidade baleeira” e vista, também, como “favela baleeira” por uma

expressiva parte da cidade. Nota-se então, a partir deste cenário, que coexistem nesse bairro

pessoas de classes sociais e econômicas distintas, muitas delas estudam e fazem parte da

comunidade escolar do CEJOPA. Desta maneira, vale ressaltar que o Parque Leopoldina não é

considerado pela população da cidade como um bairro de prestígio, tendo em vista a

proximidade da comunidade\favela baleeira à estrutura dos imóveis e seus pequenos comércios.

É considerado, em determinada medida, um bairro desvalorizado, porém não tanto quanto os

bairros muito mais distantes do Centro, como alguns que chegam a estar a 45 km de distância,

como o Farol ou como o subdistrito de Guarus e seus bairros, que mesmo sendo alguns deles
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próximos ao Centro da cidade, porém divididos por um rio, sofrem então com a segregação

sócio-espacial.

O CEJOPA possui 1072 (um mil e setenta e dois) alunos, de acordo com as informações

repassadas pela direção da escola, que foram atualizadas em vinte e quatro de junho deste ano.

O Colégio funciona em todos os turnos (manhã, tarde e noite), ofertando Ensino Fundamental

II, Ensino Médio e EJA. Possui aproximadamente 120 (cento e vinte) funcionários, entre

professores e outros servidores da educação. Em 2019 o Colégio implementou a proposta do

Novo Ensino Médio Integral, ofertando o Curso Técnico em Administração, com ênfase em

Empreendedorismo, para os alunos do 1ºano.

O Colégio tem amplo espaço, a sua infraestrutura conta com quadra, dois prédios,

refeitório, pátio, biblioteca, sala da direção, sala dos professores, auditório e sala de multimídia.

Anteriormente ele tinha três prédios, mas recentemente um deles foi destinado ao DEGASE

(Departamento Geral de Ações Socioeducativas), que implementou uma unidade do CRIADD

(Instituição para menores infratores em regime semiaberto), o que causou bastante debate

dentro do Colégio e com a comunidade escolar. Devido a isso, muitos pais de alunos, alunos e

docentes ficaram inconformados e com receio da imagem que fariam da escola tendo este

projeto funcionando ao lado, mesmo com muros separando a escola deste setor e câmaras

monitorando o local. Este debate chegou aos meios de comunicação, como jornais, com

posições favoráveis e desfavoráveis. Nota-se que este dado é importante para a pesquisa, visto

que a implantação do novo Ensino Médio no Colégio inicia no mesmo período em que o

DEGASE se instala ao lado.

Desta maneira, a implementação do Novo Ensino Médio no Colégio foi associada a um

ponto positivo, a implementação do DEGASE foi vista como negativa. Vale ressaltar que estas

análises foram frutos da observação participante da pesquisadora a partir dos relatos escutados

na escola e não da instituição ao lado. Assim, vale acusar uma melhor análise sobre este aspecto

em pesquisas futuras. Nas figuras 1 e 2 abaixo pode ser observado o muro que foi construído

após a implementação do DEGASE, com as câmeras instaladas.
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Figura 1 - Muro instalado para separar o Colégio do DEGASE e as câmeras de monitoramento.
Fonte: A autora

Figura 2 - Vista parcial do muro, do lado de cá o Colégio e do lado de lá o DEGASE.
Fonte: a autora

A maioria dos alunos que frequenta a escola pertence ao Bairro onde está localizado o

Colégio ou mora na Baleeira. Além disso, existem muitos alunos de localidades próximas,

como: Nova Brasília, Pecuária e no conjunto habitacional, conhecido como Pombal, localizado

na Pecuária. Ademais, também existem alunos de localidades mais distantes, que procuram o

colégio por vários motivos, como, por exemplo, o fato dele oferecer ensino médio em três

turnos. Nota-se que grande parte dos alunos relata que estuda e trabalha ou cuida de seus irmãos

mais novos, podendo assim permanecer na escola apenas em um turno. Pode-se observar que a

maioria dos alunos são de classe baixa ou pobres e, majoritariamente, negros. Estes dados serão

melhor expostos mais a frente, na realização da análise do perfil dos discentes entrevistados.
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1.2 AS POSSÍVEIS INFLUÊNCIAS DA CONJUNTURA POLÍTICA E EDUCACIONAL

Para esta pesquisa é importante analisar a conjuntura política nacional em que o Brasil

vive atualmente e como ela afeta ou se relaciona com a educação. Desde o segundo mandato

da presidente Dilma Rousseff, o país vem sendo afetado por uma crise econômica que repercute

em várias áreas e, principalmente, na educação. Desde então, após o impeachment, que foi

marcado por uma forte divisão de opiniões e polarizações, nota-se uma forte onda neoliberal

que perpassou o projeto do governo de Michel Temer e se alavancou com os discursos do atual

presidente Jair Bolsonaro, orientando e orientado por um neoliberalismo hiperautoritário como

aponta Cristhian Laval (2018), em uma entrevista realizada para o Blog Boitempo 1. Vale

pontuar que a onda neoliberal presente no mundo e no país está presente antes mesmo do

governo de Temer mas, devido à pesquisa ter como foco este período, foi feito um recorte de

análise apenas da conjuntura em que a reforma do Ensino Médio se instala.

Durante este período, foram aprovadas duas reformas: a trabalhista e a da previdência,

que representam grandes retrocessos, tendo em vista os vários direitos que haviam sido

conquistados pela classe trabalhadora e que caíram por terra como, por exemplo, a criação de

contratos intermitentes e a ampliação das terceirizações, bem como o aumento da idade mínima

para a aposentadoria. Nota-se que essas reformas nada ajudaram para reverter a forte onda de

desemprego no país e só contribuem mais para o surgimento dos trabalhos informais, que não

necessariamente asseguram direitos previstos pela constituição, como carteira assinada e

jornadas de trabalho. Assim, estratégias frente a uma nova fase do capitalismo vêm se

destacando no país, como a lógica do empreendedorismo. Vale destacar que esta lógica se

mostra presente, conforme contribuições de Dardot e Laval (2016) acerca da nova razão do

mundo neoliberal, que a partir do neoliberalismo propõe uma nova norma de vida política,

econômica, social e subjetiva, que por meio do mercado determina as relações sociais e assim

as políticas públicas e educacionais de um país.

Aliado a isso, como aponta Costa (2009) a partir das ideias de Foucault, o neoliberalismo

como forma de governar transcende as relações sociais e até os comportamentos individuais,

fazendo assim com que os indivíduos incorporem a lógica do capital humano e comecem a se

ver como microempresas. O autor diz que “em momentos históricos cuja organização social é

marcada por problemas como o desemprego, a má distribuição de renda, a desigualdade de

1A entrevista está disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2018/10/29/o-momento-hiperautoritario-do-
neoliberalismo/>. Acesso em: 15 ago. 2019.

https://blogdaboitempo.com.br/2018/10/29/o-momento-hiperautoritario-do-neoliberalismo/
https://blogdaboitempo.com.br/2018/10/29/o-momento-hiperautoritario-do-neoliberalismo/
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oportunidades e a violência, investir no empreendedorismo parece ser a melhor solução”

(p.181).

Desta maneira, as perspetivas educacionais também são influenciadas pelo

neoliberalismo, como aponta Laval (2004) quando diz que estamos passando por um novo

modelo escolar onde o mundo das escolas já se confundem com o mundo dos mercados. Assim

sendo, este modelo de educação é de interesse das classes dominantes e é neste cenário que as

atuais reformas educacionais são propostas e aprovadas.

Foi nesta conjuntura que no dia 8 de fevereiro de 2017 a Lei Nº 13.415, enviada pelo

executivo federal ao congresso nacional, foi aprovada, alterando a LDBEN e estabelecendo

mudanças na estrutura do ensino médio, como dito anteriormente, mais conhecida como o Novo

Ensino Médio, tem como objetivo considerar as novas demandas e complexidades do mundo

do trabalho e da vida em sociedade.

Mas é importante salientar que a proposta aprovada do Novo Ensino Médio, como

argumenta Correa e Garcia (2018), não leva em consideração as demandas dos principais

interessados em pensar o ensino médio, como intelectuais da academia, fóruns estaduais de

alguns estados e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED);

bem como os próprios estudantes secundaristas, que durante o período ocuparam diversas

escolas no país e se manifestaram contra às propostas de mudanças. Segundo as autoras, esta

reforma foi considerada impositiva, antidemocrática e sem diálogos com os maiores

interessados nas questões educacionais.

Além da reforma ter sido decidida de maneira impositiva, ela apresenta uma série de

questionamentos, como: sua carga horária, organização curricular e investimento. Nota-se que

as escolas terão o prazo de 5 (cinco) anos para aumentar a carga horária, das 800 (oitocentos)

horas atuais por ano, para 1.000 (mil) horas, como destacam Correa e Garcia (2018), isso

implica na questão do investimento, visto que a implementação da reforma tem um

investimento inicial, mas depende de um investimento futuro, conforme o orçamento do país.

Assim como mostra Dantas (2018, p. 107), que pode encontrar grandes barreiras com a

aprovação da Emenda Constitucional (EC) nº 95, ocorrida em dezembro de 2016, que restringe

o teto dos gastos públicos em educação e saúde por 20 anos, sem falar que os royalties do Pré-

Sal já não podem mais ser contabilizados em termos de financiamento para a Educação Pública,

como preconizava o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024).

Também é questionamento dos autores que o modelo de escola integral não é uma

novidade no âmbito educacional e já foi alvo de críticas no período da ditadura militar. Além

disso, a proposta não leva em consideração a realidade do perfil dos alunos da escola, que
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muitas das vezes trabalham e estudam. Outro fator é pensar na organização curricular da

proposta, que deve levar em consideração a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que

divide o currículo por área de conhecimentos: I - linguagens e suas tecnologias; II - matemática

e suas tecnologias; III - ciências da natureza e suas tecnologias; IV - ciências humanas e sociais

aplicadas; V - formação técnica e profissional. Sendo assim, o aluno deverá escolher qual área

pretende se especializar, mas é necessário pensar uma formação técnica que leve em

consideração o seu contexto. Além disso, tem-se a problemática da proposta de retirada de

algumas disciplinas do currículo, como a Sociologia e a Filosofia que, como afirma Dantas

(2018), estão “associadas a uma perspectiva ontológica e, portanto, reflexiva e investigativa

sobre a sociedade que vivemos, podem perder espaços relevantes numa composição curricular

enxuta e mais preocupada com a leitura, escrita e ciências gerais” (p.108).

Aliado à Reforma do Ensino Médio, podemos observar as ideias do “Escola sem

Partido” que assombra muitos docentes e profissionais da educação, visto que alega uma escola

com neutralidade, mas que ataca apenas o campo e ideias do socialismo e, em contrapartida,

defende um projeto de escola bem marcado por uma ideologia dominante, como aponta

Friogotto (2017) que a “Escola Sem Partido” defende uma escola do partido absoluto e único,

por interesses hegemônicos que não tolera visões de mundo diferentes. Por fim, para o autor a

Reforma do Ensino Médio e outras questões da conjuntura educacional apontam para uma

legalização da existência de uma escola da diferença, com projetos elaborados por quem

pretende dirigir a sociedade.

1.3 IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO INTEGRAL NO COLÉGIO

ESTADUAL JOSÉ DO PATROCÍNIO

Tendo em vista que a Reforma do Ensino Médio Integral deva ser realizada levando em

consideração a BNCC, cada estado deve fazer a mudança de acordo com a sua realidade e

contexto, assim a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro lançou, em 2018, a

proposta de Ensino Médio Profissionalizante, com a oferta do Curso Técnico de Administração

com ênfase em Empreendedorismo em tempo integral, para as escolas públicas do Estado.

Nota-se que foi realizado uma pré-matrícula para as escolas interessadas em receber este novo

projeto e o Colégio analisado foi um dos selecionados para começar com este novo projeto de

ensino médio no ano letivo de 2019.

Desde então, no final do ano de 2018, a Direção da Escola apresentou para a população

e pais dos alunos o que esta nova proposta representaria para o Colégio e para a vida dos alunos.
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Ocorreu um evento num sábado pela manhã, no auditório do Colégio, onde houve uma

apresentação do projeto. Além desta iniciativa, foi colocado um outdoor no muro principal do

Colégio (Figura 3) convidando a população a se matricular no novo Ensino Médio, que iria ser

ofertado para as turmas de 1º ano do Ensino Médio, no ano de 2019. Além disso, como mostra

a figura 4 abaixo, a escola estava de “cara nova” e também mudou o uniforme dos alunos do

curso técnico integral.

Figura 3 – Outdoor no Colégio sobre o Ensino Médio Profissionalizante em Empreendedorismo.
Fonte: A autora

Figura 4- Imagem do Colégio após nova pintura.
Fonte: A autora.

A partir das imagens e mudanças do colégio para o ano de 2019, nota-se que o estado

do Rio de Janeiro e a comunidade escolar possivelmente passam a acreditar no

empreendedorismo como uma saída para a formação educacional e para o mercado de trabalho,

tendo em vista o cenário de crises e desemprego no país. Na figura 5 abaixo apresenta uma das
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faixas na porta do Colégio, que possui os dizeres “empreender para alcançar o mundo”. Isso

demonstra que a escola possivelmente acredita que o empreendedorismo é uma das saídas para

a conjuntura atual. Desta maneira, destaca-se mais uma vez o que Laval (2004) chama a atenção

sobre a escola neoliberal pautada na lógica do mercado, voltada para a formação de um capital

humano com interesses na competitividade do sistema econômico e social. Aliado a isso, vale

ressaltar o argumento de Costa (2009) quando diz que as instituições educacionais podem

colaborar nas soluções dessas dificuldades socioeconômicas “preparando pessoas para

empreender, gerar empregos, criar riquezas para o país” (p.181).

Figura 5- Faixa sobre o empreendedorismo colocada na porta do Colégio.
Fonte: A autora

Outro aspecto de mudança foram as carteiras das salas de aula e suas disposições, que a

partir do novo Ensino Médio passam a ser mesas redondas e grandes e divididas por grupos,

pois além das disciplinas ofertadas diretamente pelo Ensino Técnico as outras disciplinas

também foram influenciadas a incorporar a coletividade em suas dinâmicas. Por um lado esta

experiência de influenciar a coletividade pode ser vista como positiva, visto que auxilia o

trabalho em grupo mas, em contrapartida, como coloca Costa (2009), embora o

empreendedorismo tenha um discurso pautado na coletividade e espírito de parceria e equipe,

na prática ele se mostra de forma individualizada, uma vez que cada indivíduo se gerencia como

se ele mesmo fosse seu próprio negócio. Segundo este autor “isso concorre para tornar as

relações de sociabilidade frágeis, fugazes e movidas pela concorrência e por cálculos racionais

frios, haja vista que implicam investimentos” (p.182).

Acerca da organização curricular a escola mantém todas as disciplinas básicas e

principalmente aquelas que estavam ameaçadas de serem retiradas do currículo nas propostas

do Novo Ensino Médio, como a sociologia, a filosofia, as artes, o inglês e a educação física,
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que são referenciadas como importantes para a formação dos alunos. Desta maneira, o currículo

se divide em disciplinas regulares e são acrescentadas quatro disciplinas direcionadas para o

curso técnico que são: Projeto de vida e mundo do trabalho, Estudos orientados, Projeto de

intervenção e pesquisa e Empreendedorismo. Nota-se que os professores dessas disciplinas são

os mesmos que lecionam as disciplinas regulares, o que pode ser problemático tendo em vista

que durante as observações e a partir de alguns relatos eles ainda se encontram “perdidos” e

sem saber como funciona este novo modelo.

Vale destacar, ainda, que estes docentes não são especializados nas áreas destacadas

acima para ministrar as aulas, mas ocorre uma formação continuada à distância fornecida pela

Secretaria de Educação (SEEDUC) para o aperfeiçoamento. Isso pode acarretar em uma

sobrecarga aos docentes e uma insegurança para abordar assuntos que não são de sua

especialidade. Durante o período da pesquisa não foi possível ter maior acesso a informações

acerca da formação que estes professores estão tendo e nem das temáticas que são abordadas

nas disciplinas, tendo em vista que o foco foi direcionado a percepção dos discentes. Mas

ocorreu um contato maior com a professora de empreendedorismo, que permitiu a presença em

suas aulas durante o período que ela estava na escola, pois na metade do ano, ela precisou se

afastar com uma licença médica.

Desta maneira, foi possível um contato maior com as turmas e principalmente com os

alunos da turma 1004 devido ao fato de eles serem a única turma de primeiro ano que foi

acompanhada pelo programa de residência pedagógica de sociologia, devido a distribuição de

turmas que a professora acompanha no ano letivo de 2019. Ademais, foi percebido a

internalização da lógica do empreendedorismo e dos sujeitos se entenderem como uma

microempresa em vários momentos na formação educacional, exemplo disso foi uma feira de

empreendedorismo realizada no CEJOPA como uma atividade do curso técnico. Nesta feira,

organizada pelos alunos do curso técnico e professores, cada turma ficou responsável por

organizar sua própria barraca de vendas como: brechós, açaí, picolé, cachorro-quente, bolos e

doces. Além disso, foram realizadas apresentações artísticas de dança pelos próprios alunos do

Colégio. Segue abaixo, nas figuras 6 e 7, uma ilustração da I Feira do Empreendedorismo do

CEJOPA, que aconteceu em maio de 2019.
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Figura 6 - Barracas da I Feira do Empreendedorismo do CEJOPA.
Fonte: A autora.

Figura 7 - Barracas da I Feira do Empreendedorismo do CEJOPA.Fonte:
A autora.

Em conversas mantidas com os alunos e professores, durante a I Feira do

Empreendedorismo do CEJOPA, foi observado que a internalização do capital humano e a

cultura do empreendedorismo não estão desvinculadas, e o neoliberalismo como uma forma de

governar transcende o Estado, atravessando as relações sociais e os projetos de educação.

Ressalta-se que mais a frente os acontecimentos da feira e sua associação com a internalização

do discurso empreendedor serão abordados levantando análises a partir da fala dos discentes.

É importante salientar que existe uma certa preocupação no ambiente escolar com o

novo modelo de Ensino Médio, tendo em vista que alguns professores apresentam suas

dificuldades e obstáculos para se adaptarem às mudanças, diante de suas condições de trabalho

e capacitação e, também, é presente uma sinalização, por parte de alguns inspetores, de evasão

de alunos, pois muitos trabalham e estudam e não conseguem se manter em tempo integral.
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Aliado a isso, alguns pais e alunos fazem questionamentos acerca da certificação e credibilidade

do curso, visto a preocupação com o futuro no mercado de trabalho.

1.4 REFERENCIAL TEÓRICO

Como embasamento teórico a pesquisa contou com as contribuições de Dantas (2018)

que ajuda a compreender a reforma do Ensino Médio, levando em conta os movimentos

ultraconservadores na atual conjuntura brasileira. Aliado a isso, Correa e Garcia (2018)

questionam a reforma, que foi realizada e aprovada de forma impositiva e antidemocrática, que

desconsidera os principais movimentos que tem como pauta o Ensino Médio no Brasil, bem

como os estudantes secundaristas e, também, que não dialoga com a população. Ademais, elas

também levantam problemáticas acerca da organização curricular a partir da BNCC,

recentemente aprovada, e a questão do aumento da carga horária para um ensino integral.

Como já foi dito, para compreender a implementação faz-se necessário analisar o perfil

da escola e dos alunos de acordo com o ponto de vista socioeconômico, racial, de gênero,

territorial, a religião e o contexto familiar. Para tais análises a pesquisa contou com as

contribuições de Dayrell e Jesus (2016) que pensam os contextos sociais e as relações das

famílias com os estudos e a escola para assim compreender os impactos das desigualdades na

trajetória escolar. A fim de compreender as questões territoriais, vale destacar a pesquisa de

Siqueira (2016) que estuda os territórios e as percepções das fronteiras na cidade a partir das

disputas de facções existentes na cidade e analisa os impactos disso na juventude pertencente a

estes espaços. Este aspecto é importante, pois a escola fica localizada um pouco distante da

região central da cidade e está próxima a uma comunidade, que os moradores a reconhecem

como sendo pertencente a uma das facções da cidade.

Frigotto (2017) também discute a Reforma do Ensino Médio, problematiza a conjuntura

educacional, a partir do projeto Escola sem partido, e assinala um modelo de educação

neoliberal que está associado à lógica do mercado e que influencia o empreendedorismo, visto

que para ele em vez de se afirmar que o emprego é um direito em uma sociedade, o novo

capitalismo induz que cada indivíduo deva produzir sua própria empregabilidade. Outra autora

que contribui com a discussão de escola e empreendedorismo é Cantini (2019), que analisa a

educação e empreendedorismo na atualidade através de projetos educacionais não formais. A

sua análise será importante para compreender os efeitos da lógica do empreendedorismo na

gestão educacional.
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Em sintonia com esta discussão está Costa (2009) que, a partir das ideias de Foucault,

busca compreender a educação aliada à governamentalidade neoliberal associada à

internalização do capital humano que influencia os indivíduos a se comportarem como micro

empresas. Aliado a isso, tem-se as contribuições de Laval (2004) que, a partir de seus estudos

sobre as escolas francesas, reflete como o neoliberalismo está presente na lógica educacional.

Desta maneira, este autor pensa também na produção do capital humano a serviço das empresas,

a escola sobre um dogma de mercado e o poder de gerenciamento da escola neoliberal.

Em um panorama mais geral, Dardot e Laval (2016) analisam o neoliberalismo e

auxiliam para pensar a internalização da subjetividade neoliberal, tendo em vista que para eles

o neoliberalismo define uma norma de vida nas sociedades que tange as dimensões políticas,

sociais, econômicas e subjetivas que são complementares para a nova razão do mundo. Assim,

o neoliberalismo é uma estratégia universal que transcende o âmbito político. Ele se tornou uma

forma de governar as sociedades e o mercado controla o Estado, por isso o seu poder tem muita

influência no governo, nos projetos educacionais e nas relações pessoais. Desta maneira, os

autores auxiliam para pensar o sujeito neoliberal que se torna a cada dia mais competidor e usa

seu máximo esforço para atingir o melhor desempenho possível e assumir sozinho a

responsabilidade por seus eventuais fracassos. Os autores alegam que com a acirrada

competição os indivíduos se tornam “empreendedores de si mesmo” e se veem como uma

empresa que vende serviços ao mercado.

Desta forma, as reflexões de Dardot e Laval (2016) são fundamentais para identificar a

existência dessa internalização na implementação do curso técnico investigado. Para além

disso, é importante verificar se o discurso empreendedor e meritocrático está presente nas

diferentes turmas de alunos matriculados no curso, tendo em vista as turmas de prestígio e

desprestigio. Para esta análise, recorremos ao estudo de Costa e Koslinski (2006) que fazem um

estudo acerca do mérito escolar e discutem as rotulações dos alunos a partir das interações de

sala de aula e, ainda, entre as diferentes turmas que influenciam nas performances e aspirações

que ao longo do tempo os alunos vão se conformando com os rótulos que lhes são atribuídos.

Isso é fundamental para pensar o discurso neoliberal aliado às desigualdades presentes entre as

turmas e que influenciam no sucesso ou no fracasso.

Vale destacar que Foucault (2008) foi um dos pioneiros ao tratar da política neoliberal

como lógica de governo que está incorporada nos indivíduos em forma de capital humano. Ele

aborda a governança que consiste na regulação do neoliberalismo na lógica do mercado que

perpassa o âmbito da política. Contribui para pensar no trabalhador visto como uma renda e

dessa maneira ele ultrapassa os pensamentos de Marx, defendendo que o trabalhador não só
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vende a sua força de trabalho, mas também investe em si mesmo, por meio do

empreendedorismo de si e do capital humano.

O autor defende que o trabalhador é um “homo economicus” sendo seu próprio capital

e que tem uma duração de vida. Ademais, chama a atenção que o discurso neoliberal e o

neoliberalismo não estão preocupados com as desigualdades das classes e sim internalizam a

prática de investimentos que são adquiridos de maneira inata de forma hereditária ou adquirida

ao longo do tempo. Nota-se que isso ocorre de maneira que privilegia a individualidade e

concorrência no mercado, essas noções são importantes para a pesquisa, considerando que ela

visa analisar a formação de um novo modelo de trabalhador.

Ainda sobre a questão do trabalho, tem-se as contribuições de Sennet (1999), que chama

a atenção para a flexibilização do trabalho que quebra a rotina do trabalho formal e visa um

trabalho informal, onde o trabalhador passa a ser seu próprio empreendedor e transcende as

relações pessoais e de trabalho. Na sua análise sobre o novo capitalismo ele aponta que acontece

uma reestruturação do tempo que torna as instituições mais flexíveis, criando novas formas de

poder e controle. Costa (2009) também preocupa-se com estas colocações e aborda algumas

características desse novo tipo de trabalhador que tem alguns traços como “proativos,

inovadores, inventivos, flexíveis, com senso de oportunidade e com notável capacidade de

promover mudanças” (p.181).

Ademais, Sennet (1999) alega que esta nova ordem concentra-se na capacidade imediata

e não leva em consideração os direitos das pessoas, dessa maneira o capitalismo prefere os

indivíduos mais adaptáveis às formas flexíveis de trabalho. Considerando estas discussões,

estes autores serão fundamentais para pensar a educação na lógica de mercado e também para

compreender a percepção de futuro dos discentes que cursam o novo ensino médio integral

concomitante com o ensino técnico em empreendedorismo, para assim pensar se a formação

educacional da juventude está direcionando para o mercado de trabalho ou também oferece

outras perspectivas, como a formação de uma consciência crítica ou outros tipos de formações

como a ampliação do conhecimento e formação por meio do acesso às universidades. Neste

sentido, vale destacar o trabalho de Fagiani e Previtali (2019) que pensam as reformas com o

alinhamento às políticas neoliberais e às influências na formação do jovem trabalhador

brasileiro, analisando as desigualdades de renda e a continuidade dos estudos desses jovens,

após a formação técnica do ensino médio.

Também preocupada com os novos trabalhadores e a questão dos direitos trabalhistas

temos as contribuições de Brown (2018) que analisa a governança neoliberal pautada em um

discurso de igualdade e liberdade, mas que na prática ela dá um direito de empreender e acentua
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as competições e desta maneira acarretam a responsabilização e sacrifícios individuais.

Segundo esta pensadora política, isso deslegitima as organizações populares e, principalmente,

substituem a consciência de classe pela consciência de equipe. Ela também aborda sobre a

sobrecarga que os indivíduos carregam culpabilizando a si próprios por falhas que são do

Estado. Aliado a isso, para ela as identidades passam a ser substituídas pelo capital humano,

por meio de um investimento próprio como mostra Foucault. A discussão de Brown nos ajuda

a compreender o que os alunos pensam acerca do empreendedorismo e dos direitos, tendo em

vista os ataques às conscientizações e ações coletivas.

Este arcabouço teórico contribui para a compreensão do impacto do novo ensino médio

na vida dos discentes, sob a sua perspectiva. Além disso, ajuda a pensar as possíveis

desigualdades, as noções acerca da coletividade, as mudanças no modelo de ensino médio

pensado pelo governo brasileiro, diante de uma conjuntura política com o caráter do

neoliberalismo totalitário de que trata Dardot e Laval que, segundo Cantini (2019), “espraia-se

por meio da formação para competição sem peias entre os sujeitos empresariais, mas também

entre empresas, corporações e entre as organizações da sociedade civil” (p.38), como, também,

entre as instituições educacionais.

Este estado da arte será incorporado na análise dos dados coletados no Colégio

investigado e, principalmente, para subsidiar a análise do ponto de vista dos discentes sobre o

Curso Técnico ofertado pelo Colégio e, ainda, sobre as suas perspectivas para o futuro.
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2 “FOCO, FORÇA DE VONTADE, ATENÇÃO E MUITA FÉ”: PERCEPÇÕES DOS
ALUNOS SOBRE O CURSO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO COM ÊNFASE EM
EMPREENDEDORISMO

Visando responder aos objetivos desta investigação, neste capítulo serão apresentados:

1. o perfil socioeconômico dos entrevistados; 2. a socialização escolar: relação entre as turmas

e a feira de empreendedorismo, descrevendo as percepções dos alunos frente às relações com

os colegas e funcionários da Escola e as atividades propostas e desenvolvidas no Curso Técnico

de Administração com ênfase em Empreendedorismo e 3. Ensino Médio integral e as

percepções sobre empreendedorismo e os direitos, neste tópico os sujeitos da pesquisa revelam

as expectativas sobre a sua formação, o empreendedorismo e sua relação com o mercado de

trabalho e, ainda, os seus direitos enquanto cidadãos e trabalhadores.

2.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ENTREVISTADOS

O Curso Técnico de Administração com ênfase em Empreendedorismo, em nível médio

integral, ofertado pelo Colégio Estadual José do Patrocínio teve 127 alunos matriculados, no

ano de 2019, e distribuídos em quatro turmas. Foram entrevistados um total de 19 alunos, como

mostra a tabela 1 abaixo. Vale destacar que em cada turma frequenta em média 20 alunos,

devido às evasões, dado que será discutido mais à frente.

Tabela 1 - Alunos matriculados no Curso Técnico de Administração com ênfase em Empreendedorismo e alunos
entrevistados em cada turma
TURMA MATRÍCULAS ENTREVISTAS

FEMININO MASCULINO TOTAL FEMININO MASCULINO TOTAL
1001 17 16 33 2 2 4
1002 19 14 34 2 2 4
1003 8 17 25 3 2 5
1004 21 15 36 3 3 6

TOTAL 65 62 127 10 9 19
Fonte: Elaboração da autora

No que se refere ao gênero, nota-se que o número de alunos do sexo masculino e

feminino, matriculados no curso, é semelhante, com a diferença de 3 mulheres a mais que

homens no total. Cabe ressaltar que essa igualdade é importante, tendo em vista o acesso das

mulheres na educação. Polo (2018) discute o acesso das mulheres à educação e a igualdade de

direitos de gênero, levando em consideração o percurso histórico de exclusão das mulheres do
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mundo público e da educação e como as ações do movimento feminista foram fundamentais

para o ingresso das mulheres nos espaços formais de educação.

Segundo Polo (op cit) existe uma hierarquização de gênero em nossa sociedade, que

acontece devido às relações de poder estabelecidas, por isso muitas das vezes, as possibilidades

de vida das mulheres ficavam restritas à vida privada, ou seja, doméstica, não sendo permitido

acessar o espaço público, que figurava como exclusivo dos homens. Dessa maneira, a educação

era voltada para ser mãe e boa dona de casa, mas isso se modifica com as lutas pela igualdade

de direitos e, por mais que as mulheres ainda sofram com as desigualdades de gênero,

conseguem um maior acesso à educação. Desse modo, é importante destacar a igualdade de

gênero no número de matriculados no curso e também a importância de as entrevistas ter

respeitado este aspecto. Assim sendo, na amostra entrevistada foram ouvidos 50% do sexo

feminino e 50% do masculino.

A idade média dos entrevistados é de 16 anos, que está na faixa etária compatível com

o nível de escolarização no qual se encontram matriculados. As pessoas mais jovens, dentre as

entrevistadas, tinham 15 anos, ao passo que a mais velha tinha 19 anos. Observa-se nesse

quesito que a faixa etária da escola e da amostra pesquisada é semelhante à da população em

geral, vinculada ao Ensino Médio, não observando, de tal forma, uma distorção entre idade e

série. O maior desafio que se coloca para esse nível de ensino diz respeito à necessidade de

ampliação da cobertura, conforme estabelece um dos objetivos da meta 3 do Plano Nacional de

Educação (PNE), segundo o qual até 2014 é necessário garantir:

que 85% dos jovens de 15 a 17 anos estejam no Ensino Médio.
Resultado parcial: 68,7% dos jovens de 15 a 17 anos cursavam essa etapa em 2018.
Desafios: tornar o Ensino Médio mais atrativo, com a diversificação do currículo,
implantar uma Base Nacional Comum Curricular que ajude a induzir uma melhor
qualidade e equidade e diminuir as taxas de evasão e abandono na etapa
(OBSERVATÓRIO PNE, 2019)2.

Em relação ao local de moradia, de acordo com os dados obtidos, a maioria dos alunos

é da própria região do entorno do Colégio, cinco deles moram no mesmo Bairro da Escola, dois

moram na Comunidade Baleeira, que fica perto da Escola. Outros bairros próximos que

apareceram foram: Parque Rodoviários, Corrientes, Pecuária e Nova Brasília. O Bairro mais

distante fica a nove quilômetros e moram dois entrevistados, que se deslocam para a Escola de

ônibus. Um aspecto que chamou a atenção foi o relato de um dos entrevistados que mora em

2 Disponível em: <https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/3-ensino-medio/indicadores>.
Acesso em: 14 out. 2019.

https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/3-ensino-medio/indicadores
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um bairro a sete quilômetros, quando questionado acerca de como era recebido na Escola,

respondeu que os alunos não sabem de onde ele vem, tendo em vista a existência da rivalidade

entre as duas facções na cidade. Desta maneira, vale destacar o estudo de Siquera (2016) sobre

os conflitos referentes a divisão das favelas e bairros periféricos em territórios de facções rivais

que são responsáveis pela comercialização de drogas ilegais na cidade.

O comércio de drogas ilegais na cidade de Campos dos Goytacazes é “dominado” por
dois grandes grupos estabelecidos na favela Baleeira e na Tira Gosto. A partir dos
anos 90, os mesmos se tornaram rivais e passaram a se identifica por duas facções,
Terceiro Comando Puro (TCP) e Amigo dos Amigos (ADA). Como consequência
desta rivalidade, que implica disputas pelo domínio de territórios de vendas de drogas,
emergem conflitos que incidem de modo diferenciado na vida e na rotina dos
moradores de bairros periféricos e das favelas, principalmente dos jovens
(SIQUEIRA, 2016, p.10).

Assim, podemos observar que estes conflitos também perpassam o ambiente escolar e

deve ser levado em consideração para a análise do perfil dos entrevistados. Do ponto de vista

étnico-racial, verifica-se dentre os estudantes entrevistados que 85% se autodeclaram negros,

10% brancos e 5% não souberam definir. Ressalta-se uma grande porcentagem de alunos que

se autodeclararam pretos e pardos, que representa a população negra3, percentual muito superior

ao do Brasil, cujos negros totalizavam em 2010, 55,4%4 e, também, da cidade de Campos dos

Goytacazes, que no senso de 2010 totalizavam 51,6%5.

Por meio de um exercício de heteroatribuição6 étnico-racial praticada pela pesquisadora,

foi possível observar que uma quantidade expressiva de alunos do Colégio e da amostra

investigada são negros. Entretanto, durante as entrevistas, percebeu-se grande dificuldade por

parte dos alunos em se autodeclararem como tal. Muita das vezes foi solicitado que a pergunta

fosse repetida ou mais bem explicada. Ademais, muitos se declararam morenos, também

apareceu a expressão “nem preto e nem branco”. Ainda sobre esta classificação, outro fator que

chamou bastante atenção foi o momento em que um dos alunos, antes de responder a pergunta,

ficou em silêncio, olhou para o seu braço e disse: “Sou negro né!?”. A dificuldade em lidar com

3 Conforme o inciso IV do art. 1º da Lei Nº 12.288 de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade
Racial, população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou
raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição
análoga (BRASIL, 2010).
4 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/populacao-que-se-declara-preta-mantem-tendencia-de-
crescimento-no-pais-aponta-ibge.ghtml>. Acesso em: 08. nov. 2019
5Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/home/pms/brasil>. Acesso em: 12. nov. 2019
6 Segundo Rafael Osorio (2003) existem três tipos de métodos de identificação racial que podem ser aplicados “O
segundo é a heteroatribuição de pertença, no qual outra pessoa define o grupo do sujeito” (p.8) Disponível em:
<http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/quesito-cor-IBGE.pdf>. Acesso em: 02. nov.
2019

https://g1.globo.com/economia/noticia/populacao-que-se-declara-preta-mantem-tendencia-de-crescimento-no-pais-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/populacao-que-se-declara-preta-mantem-tendencia-de-crescimento-no-pais-aponta-ibge.ghtml
https://sidra.ibge.gov.br/home/pms/brasil
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/quesito-cor-IBGE.pdf
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esta questão pode estar associada ao processo de construção da formação política e social do

Brasil, cujas bases se fundam na desigualdade. No que diz respeito à questão étnico-racial,

mesmo com o questionável fim da escravidão, o país conviveu e convive com a ideologia do

mito da democracia racial, da lavra de Gilberto Freyre. Esse mito sedimentou uma crença de

que em face da miscigenação, o Brasil seria uma referência em termos de harmonia nas relações

raciais. Reflete ainda as políticas de embranquecimento levadas à cabo pelo Estado brasileiro.

De tal forma, mesmo que tenha havido muitas lutas dos movimentos sociais negros,

combatendo essa ideologia, denunciando o racismo e defendendo políticas de promoção da

igualdade racial, há ainda muito tabu em torno dessa questão.

Neste contexto, vale chamar a atenção para a necessidade de se colocar em prática o que

dispõe a Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, o que traduziria numa contribuição nesta

perspectiva. Essa Lei alterou a LDBEN (Lei Nº 9.394/1996) estabelecendo a obrigatoriedade

do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas e a inclusão desta temática nos

currículos dos ensinos fundamental e médio, representando um importante avanço. A adequada

abordagem do que propõe essa lei poderia se converter, no Colégio investigado, uma

contribuição importante para a elevação da autoestima da população negra, assim como uma

estratégia de combate ao preconceito racial.

Outro aspecto relevante para caracterizar o perfil dos alunos que estão cursando o novo

ensino médio é discutir sobre a escolaridade de seus responsáveis e suas respectivas profissões,

para assim compreender a qual classe pertencem e como a família influencia no âmbito

educacional, como mostra o Gráfico 1 abaixo:
Gráfico 1: Escolaridade dos Responsáveis.



35

Fonte: Elaboração da autora

Nota-se que as mães têm um grau de escolaridade mais elevado dos que os pais,

principalmente no Ensino Médio, o que vai ao encontro com as pesquisas realizadas pelo

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” Instituto (INEP)7 que

demonstra que as mulheres são maioria em 73,4%. Vale destacar que mesmo que as mulheres

tenham um grau de escolaridade maior e estejam inseridas no mercado de trabalho elas ainda

recebem menos que os homens. Então temos uma contradição no que tange ao debate de

igualdade de gênero. Aliado a isso, destaca-se que de todas as configurações familiares que

apareceram na pesquisa, a maioria das famílias são compostas por mães como responsáveis

pela economia da casa, devido à ausência dos pais, quando questionado acerca da escolaridade.

Isso vai de encontro ao que debatem Dayrell e Jesus (2016) quando explicam os impactos das

desigualdades no ensino chamam a atenção que as mães apresentam escolaridade mais alta, o

que aponta uma maior presença da mãe na socialização dos jovens.

Aliado à escolaridade dos responsáveis é importante analisar também as profissões,

observa-se um baixo índice de responsáveis com acesso ao ensino superior, desta maneira as

profissões com remuneração baixas apareceram nas respostas. Assim, foi classificado as

profissões formais, sendo as que possuem carteira assinada e que possuem grau de escolaridade

mais elevado e as não formais que são consideradas flexíveis e com baixo grau de escolaridade.

Dentre as formais apareceram: professora, enfermeira, secretária, policial, porteiro de escola,

soldador e embarcado. Já as não formais foram: cuidadora, doméstica, músicos, caminhoneiro,

limpeza e autônomos (vendedor de marmita de comida e donos de vidraçaria). Também foi

apresentado um elevado número de pessoas desempregadas ou que os entrevistados não

souberam responder a profissão dos pais, totalizando sete pais e cinco mães sem uma profissão.

Acerca das profissões, vale destacar que o neoliberalismo como bem coloca Dardot e

Laval (2016) ordena as relações por meio do mercado, aprofunda as desigualdades e faz com

que o indivíduo se conceba como sua própria empresa, cada dia mais individualizado (p.16).

Isso explica a precariedade das profissões que aparecem nas entrevistas. Alerta, ainda, para os

novos tipos de profissões flexíveis, que como mostra Sennet (1999) o novo trabalhador do novo

capitalismo está preparado para novos tipos de rotinas, como exemplo temos as profissões

autônomas, caminhoneiros e cuidadora que flexibilizam o seu tempo de trabalho. Isso só

reafirma uma lógica do individualismo que o neoliberalismo traz, com uma forte

7Autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).
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responsabilização do indivíduo como alega Brown (2018) que faz com que o trabalhador não

questione os seus direitos básicos e desta forma se sacrificam em nome do crescimento

econômico. Vale salientar, então, que esta lógica pode ser reproduzida ao longo da família de

acordo com as “oportunidades” que terão seus filhos.

Com base nestes dados, pode-se constatar que o perfil dos entrevistados se trata de

alunos pertencentes de classes baixas e com diferentes contextos familiares, como no caso de

uma entrevistada que tem dez irmãos e um outro que mora com a irmã, prima, tias e avó. Desta

forma, semelhante ao trabalho de Dayrell e Jesus (2016) “a idade, o gênero, a raça, o fato de

serem filhos, na sua maioria, de trabalhadores desqualificados, grande parte dos quais com

pouca escolaridade, entre outros aspectos, são dimensões que vão interferir na trajetória escolar

de cada um deles” (p.409). Assim, vale destacar, que o curso técnico de empreendedorismo é

oferecido para este tipo de perfil socioeconômico e suas especificidades e este contexto deve

ser levado em consideração ao tratar do tema, como será visto a seguir.

2.2 SOCIALIZAÇÃO ESCOLAR: RELAÇÃO ENTRE AS TURMAS E A FEIRA DE

EMPREENDEDORISMO.

A fim de compreender a percepção dos alunos sobre a escola e a relação deles com os

demais colegas e funcionários foi notado que, de maneira geral, afirmam gostar do ambiente

escolar e ter uma boa relação com os colegas. O que chamou a atenção foi sobre a internalização

do que chama Laval (2004) da subjetividade neoliberal, que é a internalização de normas e

condutas neoliberais onde os indivíduos se auto gerenciam como miniempresas buscando o

sucesso pessoal individual, produzindo assim uma nova subjetividade. Esse aspecto foi

observado na fala de uma aluna da turma 1002, quando questionada sobre a experiência de

estudar na escola: “O ensino é bom. Basta você querer se esforçar e se dedicar ao estudo porque

é bom” (Aluna Aruana, 17 anos).

Desta maneira podemos perceber como o discurso e a internalização do neoliberalismo

está presente nas instituições sociais como um todo e, também, no ambiente escolar, como já

observado por Lima (2019) em uma escola no mesmo munícipio, onde a autora analisa a

construção da subjetividade neoliberal dos estudantes de uma outra escola e observou que “o

esforço próprio e a determinação são apresentadas como maiores responsáveis pelo sucesso

futuro, para os discentes” (p.34). Assim, podemos notar que muitos alunos acreditam que para

ter sucesso escolar só depende deles, tornando-se assim seus próprios investidores. Como

mostra Foucault (2008) quando alega que o indivíduo passa a ser “empreendedor de si”. Isso
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também vai de encontro com o que coloca Dayrell e Jesus (2016) que a escola parece um

adiantamento de recompensas e um investimento para o futuro “e o seu sentido no presente é

dado pela possibilidade de projetar no futuro uma possível recompensa aos esforços realizados”

(p.412).

Outro aspecto relevante acerca da socialização escolar associada ao “sucesso” e

“fracasso” está na divisão das turmas, tendo em vista as quatro turmas acompanhadas e

observadas na pesquisa. Desta maneira, foi observado que a turma 1001 e 1002 são

consideradas de maior prestígio e a 1003 e 1004 com menor, com atenção principal à 1004, que

foi a turma com maior internalização dos estigmas. Isso foi percebido por meio da fala dos

alunos, quando questionados sobre o que achavam da turma deles e das demais:

Tem gente que fala que a 1004 é uma turma muito bagunceira, que a 1003 tem umas
pessoas que falam muito nas aulas e fazem paredão8direto” (Kauê, 16 anos, 1001).
A gente se junta muito com a 1004 eu não aguento mais olhar para a cara deles. Tem
gente lá que é muito chata, tem outras pessoas que até coisa, mas tem muita gente
insuportável naquela sala (Tuane, 15 anos, 1003)
Nossa turma é definida como preguiçosa por todos os professores (Raoni, 16 anos,1004)
Eu acho que dentro das outras turmas a nossa é a pior(...) Muita falta de interesse por
parte dos alunos, as outras turmas se esforçam um pouco mais (Iara, 16 anos, 1004).

Assim, observa-se que, sob o ponto de vista dos entrevistados, a turma 1004 é a mais

estigmatizada pelas outras turmas e, além disso, a própria turma reconhece este estigma. Sobre

esta questão, Costa e Koslinki (2016) fazem um estudo acerca do mérito escolar e alegam que

ocorre uma rotulação de alunos a partir das interações de sala de aula e que elas influenciam na

performances e aspirações e que, ao longo do tempo, os alunos vão se conformando com os

rótulos que lhes são atribuídos. Estes autores também abordam alguns possíveis motivos que

contribuem para essas rotulações e performances, como por exemplo, “muitas escolas dividem

suas turmas de acordo com a idade dos alunos, sob argumentação de que alunos se desenvolvem

melhor com colegas da mesma idade e em conformidade com preceitos pedagógicos em voga”

(p.141). Costa e Koslinki (op cit) alegam que esta prática é informal e surgiu em pesquisa

realizada por estes autores, onde uma diretora de escola coloca que os alunos de bom

rendimento são encaminhados para a turma 01. Essa questão também aparece nesta pesquisa

quando uma professora, que leciona para as quatro turmas, relata:

A 1004 a junção da turma são alunos fora de idade. São alunos repetentes e mais
velhos, extremamente desmotivados e aí assim a percepção da escola foi fazer

8 Termo usado pelos alunos quando a turma inteira falta a aula.
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uma turma para eles, pois tem a mesma faixa etária tem basicamente a mesma
história, muitas são mães. Então assim é uma turma bem mais madura de lidar,
mas também mais sofrida, mais desestimulada, desacreditada demais, já levou
porrada demais da vida entendeu? E aí você tem a 1001/1002 que é a turma mais
agitada que foram aqueles alunos, os que tiraram boas notas desde sempre, aquela
turma mais proativa né e a 1003 que está entre uma coisa e outra (Iracema, 57 anos -
grifos da autora).

Pode-se notar que é uma estratégia da escola pesquisada organizar as turmas da mesma

maneira da pesquisa apontada por Costa e Koslinki (2016). Talvez essa prática contribua para

que os alunos internalizem os rótulos que lhes são designados, isso pode influenciar no

desempenho e também nas perspectivas acerca do futuro, como será visto mais adiante. Vale

destacar que isso não é um fator definitivo, pois a pesquisa não foi tão a fundo na questão, mas

é fundamental para compreender a competição calcada pelo Curso Técnico de Administração

com ênfase em Empreendedorismo, tendo em vista a feira de empreendedorismo e a festa junina

que foram atividades deste Curso.

Ao longo das entrevistas foi perguntado aos alunos sobre as experiências de participação

nestas atividades. Nas respostas foi notado o que Laval (2004) chama a atenção quando diz que

um dos objetivos da escola neoliberal é formar o capital humano com interesses voltados para

a competitividade da economia de mercado. Segundo ele, a escola está cada dia mais

semelhante às empresas voltadas para interesses amplos de uma clientela. Nota-se abaixo a

partir da entrevista com a aluna Iara, de 16 anos, da 1004, a internalização deste capital humano

e a competitividade entre as turmas:

Pesquisadora: Você participou da feira de empreendedorismo? Como foi a
experiência?
Iara: Participei. Foi interessante participar de todos os processos assim, porque tem o
processo de pensar, no que você pensa financeiramente, aí tem a organização, a
produção só que tem todo esse processo que é legal a gente ir vendo e fazendo.
Pesquisadora: E você acha que teve alguma turma que se destacou mais que a outra?
Iara: Eu acho que a 1003 se destacou.
Pesquisadora: Por quê?
Iara: Organização mesmo, eles tiveram mais lucro também.

A fala desta aluna vai de encontro com o que aponta Costa (2016) quando analisa como

a cultura do empreendedorismo influencia no campo educacional, a partir de uma subjetividade

que transforma os sujeitos em micro-empresas. Para ele “a noção de capital humano refere-se

a um conjunto de habilidades, capacidades e destrezas que adquire valor de mercado e se

apresenta como forma de capital” (p.175). Neste caso, observa-se que a entrevistada fala de
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processos que vão desde pensar financeiramente até a produção e da competitividade quando

fala das turmas que tiveram maior destaque. Isso também se mostra presente na entrevista com

o aluno Kayke, de 15 anos, da Turma 1002:

Pesquisadora: Como foi a experiência de participar da feira de empreendedorismo?
Kayke: Foi legal, a minha turma ficou responsável pelo bazar e a gente que organizou
tudo então eu acho que foi bem legal a questão da administração.
Pesquisadora: Como foi a organização?
Kayke: Foi por horário, chegava no começo alguém montava e ficava de 1h em 1h e
depois trocava.
Pesquisadora: Teve alguma turma que se destacou mais que a outra?
Kayke: A 1001 eu acho que foi a que mais vendeu.
Pesquisadora: Por que você acha que eles se destacaram mais?
Kayke: Acho que é porque a turma deles é maior do que a nossa.
Pesquisadora: Você percebe que as outras turmas são menos unidas e tal?
Kayke: A nossa é a menos e a 1003 é a mais unida. A 1003 foi bem também mas as
coisas que a 1001 vendia favorecia mais também.

Pode-se observar que as turmas se estabelecem como equipes e é notado uma certa

concorrência, que acontece devido às características do neoliberalismo, que como coloca Costa

(2009) induz “os indivíduos a modificarem a percepção que têm de suas escolhas atitudes

referentes às suas próprias vidas e às de seus pares, de modo a que estabeleçam cada vez mais

entre si relação de concorrência” (p.178). Para além disso, é notável a incorporação do capital

humano, tendo em vista que segundo Costa (2009) a incorporação do empreendedorismo no

currículo escolar promove sua integração a partir de desenvolvimento de projetos conjuntos.

Afim de compreender melhor acerca da organização da feira e da festa junina realizadas

no Colégio pesquisado destaca-se mais algumas falas dos entrevistados:

Sinceramente, quando acabou a feira eu dei graças a deus e a festa também, porque
estava sendo muita pressão na nossa cabeça, estava dando vontade de surtar e se jogar
da janela. Muita pressão, aí ficava todo mundo: Não é porque vocês tem que fazer
isso, aquilo.. Beleza! A feira foi um teste a gente não podia pedir dinheiro grande pro
pessoal da sala. Eu como representante pedi 2,50 de cada um e falei que ia devolver o
dinheiro. Aí a gente investiu compramos as coisas. Nós conseguimos uma parceria
com um cara que vende picolé também, ai caso a gente conseguisse vender tudo ele
seria certo e pagaria depois, e caso tivesse tudo ok ele pegaria de volta. Ai a gente fez
açaí também, aí deu um problema que o liquidificador estragou e o açaí acabou
também. Aí eu tive que ir ao centro duas vezes comprar eu fui de bike. As turmas,
esse negócio de quem vendeu mais de dita forma, isso distância da questão de lucro,
porque teve uma galera que fez cachorro quente vendeu muito, mas se você for botar
na pauta o que eles gastaram eles gastaram muito também, então o lucro não foi isso
tudo. Então eles venderam mais porque foi algo salgado e a gente vendeu também
bem. O único pessoal que vendeu mal foi o pessoal da 1004 do misto quente, porque
a turma deles meio que racharam. Então a festa junina eu achei interessante também
foi um desafio a gente fez uma pescaria, mas ela foi como um ponto negativo, porque
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não deu muito certo mas os doces que a gente fez e a torta salgada deu bom e foi
interessante a experiência (Rudá, 16 anos, 1003).
Quando a gente começou o trabalho e a professora falou a gente pensou que não ia
dar certo, ai chegou o dia, organização zero, pesquisa de preço zero, ninguém tinha
feito nada. Todo mundo comprou alguma coisa de cada achando que não ia vender
nada. Quando chegou na hora tudo saiu assim (fez sinal de rápido com a mão). Aí a
organização que a gente precisava antes a gente teve que fazer ali na hora, faltou
organização, mas deu tudo certo e a gente conseguiu vender tudo. E a turma que mais
se destacou eu acho que foi a 1004, por causa do cachorro quente que eles venderam,
saíram bastante, eles foram inteligentes e eles não tiveram medo. Mas depois disso foi
uma experiência muito boa a feira, porque a gente já ficou ligado. Aprendemos a ser
mais confiantes, na festa junina foi uma coisa mais “Vamos fazer quantidade grande,
vamos fazer uma coisa maior” Mais confiança por conta da primeira experiência, mas
com mais organização (Maiara, 16 anos, 1003).

A partir destas colocações, parece que o Curso técnico oferecido é um projeto

educacional que prepara o aluno para o mercado de trabalho, que tem novas características,

tendo em vista as mudanças do capitalismo. É importante perceber como estes alunos se veem

como indivíduos micro-empresas, como aponta Costa (2009) que destaca alguns traços como:

“proativos, inovadores, inventivos, flexíveis, com senso de oportunidade e com notável

capacidade de promover mudanças” (p.181). Isso é notado na fala do aluno Rudá, quando conta

que foi ao centro duas vezes de bicicleta resolver os problemas que ocorreram no dia, isso

demonstra o que o novo capitalismo traz e que Sennet (1999) coloca muito bem, como a

flexibilização do trabalho, a partir da quebra da rotina este trabalhador deve ser adaptável às

circunstâncias. A aluna Maiara traz elementos próprios do discurso empreendedor, como não

ter medo e aprender a ser confiante, assim, percebe-se uma internalização deste modelo por

parte dos alunos. Carolina Cantini (2019), quando analisa a educação e empreendedorismo na

atualidade, através de projetos educacionais não formais, traz uma reflexão que também aparece

nesta pesquisa:

Pela mimese da produtividade empresarial, a lógica de gestão educacional com
estabelecimentos de metas, avaliação sistemática do rendimento escolar,
responsabilização individual pelo sucesso ou fracasso ampliou os resultados sobre o
processo, reduzindo o trabalho educativo ao produto, num movimento fetichista
bastante conhecido. Seus efeitos práticos são ainda mais perversos pela naturalização
de uma relação educativa que, em conjunto com a transferência da responsabilidade
dos direitos sociais para o setor privado, criou as bases para que a relação mercantil e
produtiva deixe de ser um simulacro e a subsunção da educação ao capital se dê
completamente (CANTINI, 2019, p.35).

É importante salientar então que a proposta do ensino técnico pesquisado, tendo em

vista que está sendo implementado em um contexto político em que o neoliberalismo se

aprofunda no país e no mundo, está sendo internalizada de várias formas no ambiente escolar.

Outro aspecto relevante é pensar na coletividade dentro e fora das turmas e seus sucessos e
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fracassos a partir deste novo modelo de ensino. Isso é percebido quando a professora explica

que a turma de maior desprestígio foi a que mais se destacou e, também, aborda um pouco sobre

a coletividade:

No empreendedorismo isso cai por terra, porque nós tivemos naquela feira que você
participou uma aula de cooperação e de compromisso da 1004. De maturidade da
1004. Então foi uma grande e grata surpresa, eles assimilaram com uma seriedade a
proposta muito bacana. A 1003 que está entre uma coisa e outra, tem pessoas e um
grupo da 1003, porque o que que acontece nas turmas, nós trabalhamos em times é
assim que eles pronunciam a terminologia. E dentro da turma cada um com seu time,
e acontece o que é natural tem gente que quer fazer o trabalho e tem gente que não
quer fazer, e aí acaba sobrecarregando uma pessoa. Então daqui a pouco esses times
são modificados ficou o time que executa, o time que é proativo e aquele que não
estão motivados ainda. Então acaba que esse time proativo acaba levando a turma,
boa parte da turma não se encontra envolvido. Então nosso desafio é que todos os
times se sintam representados. Não só em nota, não é só coisa da nota, mas que se
sintam com interesse, porque eu acho que é a grande oportunidade que eles podem ter
de estar refletindo sobre o próprio sistema de educação sobre si. Esse primeiro
momento do nosso programa é como colocar quase um espelho, é trabalhar com um
espelho é eles se alto perceberem a sua história, os seus gastos, de onde eles vieram.
É trabalhar o eu para depois trabalhar o coletivo (Iracema, 57 anos).

Com base na fala da professora observamos que a questão da coletividade é muito

importante para o empreendedorismo a se perpetuar na escola, como diz Costa (2009) o

discurso pautado na coletividade e espírito de parceria e equipe na prática se mostra de forma

individualizada onde cada um gerencia seu próprio negócio. Segundo ele “Isso ocorre para

tornar as relações de sociabilidade frágeis, fugazes e movidas pela concorrência e por cálculos

racionais frios, haja vista que implicam investimentos” (p.182). Mas, por outro lado, como

também analisa Lima (2019) que apesar das comprovações de internalização da lógica

neoliberal no ambiente escolar, existem contradições, pois em sua pesquisa ela encontra espaços

de solidariedade entre os discentes. No caso da presente pesquisa isso foi observado também,

tendo em vista o bom desempenho da turma de menor prestígio que se une em coletivo, mesmo

carregando estigmas e também por meio da modificação das carteiras em sala de aula.

Os alunos do primeiro ano que cursam o Técnico em Administração com ênfase em

Empreendedorismo têm uma nova disposição de carteiras em sala de aula, diferente daquela

que distribui as carteiras em fileiras, eles sentam em grupo de 3 a 5 alunos em uma mesa

redonda. Isso parece ter vários aspectos positivos, como eles próprios colocam quando

indagados acerca da experiência de sentar em grupo:

Porque assim a gente compartilha conhecimento a gente estuda em grupo. Eu acho
assim, quando eu aprendo alguma coisa eu não gosto de guardar só pra mim. Tipo a
meu amigo tá com dificuldade ai eu vou lá e não fico quieta eu vou lá e ajudo ele
porque assim eu aprendo duas vezes, por isso que gosto muito de ficar em grupo e
trabalho também (Nina, 15 anos, 1001).
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Tá sendomelhor, tá em grupo.Muita cabeça pensa melhor que uma né? Ai uma pessoa
tá em dúvida tem o grupo né que sabe. Tem como pesquisar ai o outro grupo não sabe
e pode ajudar não é só você por você. Você tá se interagindo com seus colegas
(Aruana, 17 anos, 1002).

Ressalta-se, então, que mudanças como essas podem ajudar bastante o ambiente escolar,

tendo em vista o seu ambiente normatizador e docilizador de corpos como mostra Foucault em

sua obra Vigiar e Punir (1975)9, quando questiona os sistemas educacionais rígidos que não

permite uma boa transferência de professor e aluno. Isso é observado durante o trabalho de

campo e principalmente pelas dificuldades dos alunos, tendo em vista a suas trajetórias e

contextos socioeconômicos, muitos apresentam lacunas do ensino-aprendizagem, por ter

sempre, em sua maioria, estudado em escola pública e, ainda, ter pais com baixa escolaridade,

não se veem muitos estimulados ao estudo e nem com percepções de futuro bem apuradas como

será mostrado mais à frente. Outros alunos compreendem a experiência de “sentar juntos” como

negativa, demonstrada nas falas abaixo:

É meio complicado porque nem sempre todo mundo do grupo ajuda, tem gente que
não faz nada, só quer copiar ou quer ganhar o ponto e quer ganhar o mérito por quem
fez, é difícil (Tainara, 15 anos, 1003).
Antigamente não tinha esse negócio de mesa junto. Eu particularmente não gosto. Por
exemplo. Prova? Vou fazer prova junto com as pessoas? Eu prefiro fazer prova
sozinho do que com muitas pessoas (Moacir, 16 anos, 1002).

Assim, em determinado momento a organização por equipes ajuda, tendo em vista a

troca entre eles, mas também, deve ser questionada, tendo em vista a internalização da

subjetividade neoliberal e o capital humano. É observado nessas falas algumas características

dessas internalizações, como a questão de mérito e individualidade. Costa (2009) destaca que

os trabalhos influenciados a ser feitos em equipes, mas o que tem se mostrado é uma

competitividade e segredos para um não roubar ideia do outro. Desta maneira, quando Laval

(2004) coloca que um dos motivos da escola neoliberal é formar “capital humano”, com

interesses voltados para a competitividade econômica de mercado, vai de encontro com os

relatos dos entrevistados.

Portanto, a coletividade é um método bem eficaz para a ajuda mútua dos discentes, mas

nota-se que ela deveria ser elaborada de maneira que enfatize uma educação questionadora e

conscientizadora, e não uma educação voltada apenas para o mercado de trabalho. Como aborda

Cantini (2019), “introduzir empreendedorismo no trabalho educativo é a solução para ensinar

9Michel Foucault publica em 1975 sua obra Vigiar e Punir: nascimento da prisão que examina mecanismos sociais
e teóricos que motivam mudanças nos sistemas penais ocidentais durante a era moderna a partir de uma análise de
vigilância e punição que se encontram em algumas instituições como hospitais, prisões e escolas.



43

pela prática que é natural aderir à competitividade para poder sobreviver: um ótimo método

para a pacificação social via assimilação individual ideológica” (p.37). Diante disso, é notado

como a socialização escolar, desde o que se espera da escola até a divisão de turmas e atividades

relacionadas ao curso técnico implementado pela reforma do ensino médio, estão diretamente

associadas aos interesses neoliberais, sejam mercadológicos ou políticos, tendo em vista que

um sobrepõe o outro.

2.3 ENSINOMÉDIO INTEGRAL E AS PERCEPÇÕES SOBRE EMPREENDEDORISMO E

OS DIREITOS

Outra coisa importante de se entender é o que os alunos estão achando da reforma do

ensino médio, bem como a percepção deles acerca do empreendedorismo. Aliado a isso, cabe

analisar quais são suas expectativas diante do curso e quais as percepções de futuro. Correa e

Garcia (2019) alegam que a reforma foi impositiva, pois não escutou as demandas dos

estudantes secundaristas, desta maneira vale destacar as falas dos alunos durante as entrevistas

sobre o que estão achando do novo ensino médio e estudar em tempo integral:

O novo ensino médio é bom. Mas o tempo mata, até você se acostumar também. Eu
também não tenho muita noção do curso porque agora a gente está sem professor de
empreendedorismo, que é o principal do curso e não tem professor (Pedro, 15 anos,
1001).

Este e vários outros alunos reclamam da falta de professores, que são fundamentais para

o curso técnico, além disso reclamam do tempo. Nota-se que foi verificado na secretaria da

escola que a professora que ministra a disciplina de Empreendedorismo estava de licença, mas

o que preocupa é a falta de um novo professor para substitui-la, em um curso voltado justamente

para este tema. Segundo Dantas (2019), as reformas educacionais estão sendo pensadas por

reformadores empresariais da educação que defendem seus interesses para pensar a realidade

do ensino público. Assim, “não consideram as condições concretas de realização das atividades

pedagógicas, tais como a infraestrutura das escolas e as condições de trabalho dos professores"

(p.108). Isso explica a falta de professores para serem substituídos e vários outros problemas

estruturais que a escola pública enfrenta em relação aos pensadores da educação.

Aliado a isso, muitos alunos reclamam do aumento da carga horária. Quando

questionados sobre o que mudaria na escola, quase todos os entrevistados falam que mudariam

o tempo ou que tivesse estrutura para eles permanecerem na escola neste tempo. Dantas (2019)

já trazia estas preocupações alegando que o aumento da carga horária encontraria grandes

barreiras, tendo em vista a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que congelava os gastos
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públicos em saúde e educação por 20 anos, fazendo assim com que ocorra problemas no repasse

de verbas e, por consequência, na estrutura das escolas. As entrevistadas Tainá e Tuane falam

sobre o que queriam que mudasse na escola e aparecem questões como o cansaço de estudar

em tempo integral e a falta de estrutura:

Eu mudaria o espaço tipo, a privacidade dos alunos do integral, tipo assim as vezes a
gente quer um lugar para descansar (Taina, 17 anos, 1001).
Ter pelo menos um horário pro primeiro ano descansar, ter mais esporte, mais
atividade e uma reforma na escola, porque começou, mas parou (Tuane, 15 anos,
1003).

Nota-se que elas propõem melhorias na estrutura para o descanso dos alunos, tendo em

vista que a falta de descanso atrapalha bastante no desempenho dos alunos, em especial os de

tempo integral, como foi observado durante o acompanhamento das aulas nos horários finais,

os alunos ficavam mais dispersos, cansados e muita das vezes se debruçavam nas carteiras, sem

muito estímulo para participar das aulas. Dessa forma, como aponta Correa e Garcia (2019),

“elevar o tempo de permanência dos alunos não significa, necessariamente, melhoria no ensino.

Além do tempo estendido faz-se necessário a garantia de outras condições, como formação

profissional, adequação do espaço físico, organização pedagógica, entre outros” (p.614).

Assim, observa-se que esta reforma não leva em consideração as demandas da escola pública,

tendo em vista que é pensada por classes dominantes e que estão ajustadas com as demandas

do mercado, como destaca Frigotto (2019).

Ainda sobre o que os alunos estão achando do “novo ensino”, foi destacado em várias

falas a questão do curso ser uma oportunidade, como foi respondido por Pedro, de 15 anos, da

turma 1001, quando diz que:

É uma oportunidade assim, porque tem muitos cursos aí hoje em dia que as pessoas
podem fazer pagando e esse tá indo de graça pra gente é uma oportunidade.

Nota-se que ele fala que o curso é gratuito, como se fosse uma oportunidade, e não

levando em consideração os direitos que garantem aos brasileiros pagam para ter uma acesso a

educação pública, gratuita e de qualidade.

Desta maneira, é importante destacar Brown (2019) que aponta sobre a

responsabilização do indivíduo que acontece devido às influências da governança neoliberal.

Segundo ela, essa responsabilização acontece por meio de uma sobrecarga moral que as pessoas

tem devido ao investimento que fazem em si próprias. Ainda segundo esta autora a

“responsabilização assinala um regime no qual a capacidade humana singular de se



45

responsabilizar torna-se um modo de administrar sujeito, um processo no qual estes são refeitos

e reorientados pela ordem neoliberal e através do qual sua conduta é mensurada” (p.39). Aliado

a isso, esta responsabilização vem acompanhada de uma culpabilização e os indivíduos são

duplamente responsabilizados “espera-se que cuidem de si mesmos (e são culpabilizados por

seu próprio fracasso em prosperar) e do bem-estar econômico (e são culpabilizados pelo

fracasso da economia em prosperar)” (p.40), Deste modo, quando o aluno relata que o curso é

uma oportunidade, liga-se ao que Brown (2019) diz acerca da culpabilização que os sujeitos

têm até pelas falhas do Estado. Isso fica bem claro ao observar as respostas de dois outros

alunos, quando questionados sobre o que estão achando do Curso Técnico oferecido:

Assim pra mim falando no dia a dia é muito complicado, mas em geral eu acho que é
bom porque muitos adolescentes não querem nada com nada e assim com isso eles
são obrigados eu acho bom (Iara, 16 anos, 1004).
Ah é uma boa para jovens que não tem o que fazer a tarde isso é uma boa ficar aqui
estudando um monte de palhaçada (Moacir, 16 anos, 1002).

Desta maneira, pode-se observar que os alunos não questionam muito a estrutura do

curso oferecido a partir da política pública do Estado, nem tampouco sobre o conteúdo

ministrado, mas acreditam que é uma oportunidade e que eles precisam estar aptos para fazer o

curso, tendo em vista os investimentos próprios em si mesmo, como aborda Foucault (2008).

Desse modo, segundo Brown (2019) ser flexível e responsável é ter capacidades de adaptação:

indivíduos responsabilizados são obrigados a sustentar a si mesmos, num contexto em
que poderes e contingências limitam radicalmente sua habilidade de fazê-lo. Mas eles
também são culpabilizados pelas desgraças de todo, e, mais importante, mesmo
quando se comportam adequadamente considera-se legítimo sacrificá-los pela
sobrevivência do todo (p.41).

Assim, pode-se dizer que os relatos dos referidos alunos no tocante a acreditarem que

os adolescentes “não querem nada com nada” ou que são jovens “que não tem o que fazer” vai

de encontro com as abordagens de Brown (2019), visto que se culpabilizam por achar que “não

querem nada” ou “não tem o que fazer” como se fosse uma responsabilidade deles e não

refletem sobre que é função do Estado assegurar políticas e amparos para a juventude brasileira

e, principalmente, que estão numa faixa etária em que devem estar na escola e interessados pelo

que estuda. Assim, vale destacar, também, que o curso oferecido é a única opção que o Estado

do Rio de Janeiro oferece, desta maneira é uma oportunidade única. Tendo em vista as práticas

neoliberais da conjuntura ultraconservadora, essa oportunidade pode ser vista como de caráter

impositivo. Em contrapartida, um dos alunos entrevistados leva em consideração outros pontos

de vista acerca do curso:
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Eu to gostando e tal, as matérias são interessantes e tal, mas só que essa questão do
curso eu não sou tão a fim não, porque eu acho que é meio não tem nada a ver comigo
e eu acho que de certa forma romantiza o desemprego. Lógico que a gente tem que
inovar sempre, porque hoje em dia tem muitas pessoas trabalhando em áreas que não
se trabalhava. Mas eu não quero ser um empreendedor e vender água e ganhar
dinheiro com isso não. Não! eu quero fazer minha faculdade e me formar no que
eu quero, minha vida. Lógico que infelizmente o capitalismo te obriga a viver por
dinheiro e fazer coisas que não é tanto sua cara, infelizmente isso. Mas esse lance do
curso eu estava até começando um negócio com uma amiga minha, vendendo um doce
umas paradas assim daora. Só que eu percebi que isso é você estar se tornando escravo
é a mesma coisa do lance do Uber de certa forma o cara que entrega as paradas para
as pessoas comer e o uber é empreendedor, mas eu não vejo como isso, pra mim ele é
escravo. Porque ele trabalha por hora, mas tipo assim esse cara é assim: O cara
chamou e ele tem que ir trabalhar (Rudá, 16 anos, 1003 - grifos da autora).

Ele levanta várias questões na fala dele que serão analisadas também ao longo do

trabalho, mas vale destacar a preocupação com a romantização do desemprego. Nota-se que o

desemprego no Brasil sempre foi uma problemática, mas na atual conjuntura isso se

intensificou. Neste contexto, Costa(2009) diz que “Em momentos históricos cuja a organização

social é marcada por problemas como o desemprego, a má distribuição de renda, a desigualdade

de oportunidades e a violência, investir no empreendedorismo parece ser a melhor solução”

(p.181). Assim, o aluno faz uma referência ao empreendedor que vende água e sinaliza que não

quer isso para sua vida, mesmo já tendo tido a experiência de vender alguns doces com sua

amiga.

Vale destacar, ainda, quais são as noções destes alunos acerca do que é

empreendedorismo, tendo em vista que a aluna Tuane de 15 anos, da turma 1003, diz que

Eu nunca parei para pensar que existe curso de empreendedorismo, tá sendo bom
porque a gente tá aprendendo, tem muita gente na minha sala que quer ter o seu
empreendimento e não sabia como fazer, agora está aprendendo.

A pergunta sobre “o que é o empreendedorismo” foi a que mais gerou dúvidas e que os

alunos mais tiveram dificuldades em responder. Apareceram muitas respostas como: “eu não

vou saber explicar, muito bom, mas não vou saber explicar”, “não entendo nada”, “agora em

mente, eu não sei dizer”. Isso está em harmonia com que destaca Dias (2018), o termo

empreendedorismo apresenta dificuldade em ser conceituado e, a partir dos estudos acerca dele,

pode ser entendido como o “fenômeno empreender”. Segundo ela, o empreendedorismo

acompanha a nova fase que o capitalismo entra, a partir do final dos anos de 1970, onde os

administradores do Estado elaboram “novos métodos apropriados à reprodução do capital para

conservar e restaurar o poder de classe” (p. 386). Dentro deste cenário vale destacar algumas
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noções do que seja empreendedorismo sob o ponto de vista de alguns alunos que o associam ao

termo inovação:

Inovar, algo assim nesse sentido. Fazer algo novo. Sei lá, de uma forma geral e não
só pra ganhar dinheiro. Não sei explicar (Rudá, 16 anos, 1003).
Então, eu entendo que o empreendedorismo ele ajuda muito as pessoas tipo tem
pessoas que não sabem o que fazer ai decide por empreendedorismo, vamos supor vou
falar: eles começam a ver o mundo de uma forma diferente, porque tudo que você
olha você vê. Ajuda em questão da gente pensar antes de fazer, ajuda também tipo a
gente fazer algumas coisas, as vezes eu sei fazer bolo e tenho sei lá eu acho que não
vou conseguir, mas isso ajuda a gente o empreendedorismo ajuda a gente ver que se
a gente for e botar a cara a gente vai conseguir, se a gente inovar uma coisa... Ser
diferente, acho que tem que ser diferente (Taina, 17 anos, 1001 – grifos da autora).
Empreendedorismo eu acho que depende da pessoa e depende da pessoa se ela quer
empreender ou se ela não quer (Iara, 16 anos, 1004).

A partir dessas noções de empreendedorismo, vale ressaltar o que Dias (2018)

compreende do termo, ela destaca que “entre seus vários significados o empreendedorismo

pode servir para requalificar o trabalhador informal”, já em outro significado “é a noção de

trabalhador ativo, que é capaz de criar inovação dentro do seu espaço de trabalho” (p.392).

Aliado a isso, essa autora também destaca que o termo pode ser associado a um “feeling”

pessoal de pessoas visionárias que conseguem enxergar oportunidades de negócios onde

ninguém havia percebido. Isso ilustra o que os alunos falam sobre “se a gente for e botar a

cara”, “o empreendedorismo depende da pessoa”, “fazer algo novo”. Também apareceram na

pesquisa noções acerca do empreendedorismo aliados às empresas, uma aluna alega que o

empreendedorismo está “relacionado as empresas e a questão da administração” e outros já

definem o termo com características de uma empresa:

Da gente empreender uma empresa. Criar algo pra gente mesmo. Saber lidar e
controlar aquilo que a gente está fazendo (Aruana, 17 anos, 1002 - grifos da autora).
Empreendedorismo é... ensina a gente a lidar com clientes, a saber vender, tabela
de preço, pesquisar preços mais baixos, ver a concorrência como anda e vê o que
você pode melhorar no seu. Acho que é isso (Tuane, 15 anos, 1003 - grifos da
autora).
Eu acho que é pra gente aprender como ser um empreendedor e ensinar como resolver
problemas assim, caso a gente queira um dia abrir uma empresa (Raoni, 16 anos,
1004 - grifos da autora).

A partir das falas, nota-se que o empreendedorismo também está ligado às noções de

empresa, mas, segundo Dias (2018), atualmente o empreendedorismo adquiriu sentido distinto

do empreendedor desbravador do começo da industrialização, que tem caraterísticas como

colocam os alunos acima. Para a autora “agora passa a ser internalizado pelo indivíduo enquanto
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empresário de si mesmo. O sujeito é motivado a cuidar de si como se fosse uma empresa, de

forma a estender a lógica da administração de um negócio da sua vida privada” (p.393).

Vale ressaltar, também, que em ambas as noções sobre empreendedorismo as falas dos

alunos se assemelham a um discurso meritocrático, tanto as que o veem como inovação quanto

as que veem como empresa. Então faz-se necessário questionar se o perfil socioeconômico dos

alunos, como mostrado no início deste capítulo, permitem com que eles invistam de maneira

adequada para conseguir “inovar” ou chegar a cargos altos de empresas. Nota-se que muitas

pessoas tem se destacado no empreendedorismo e são vistos como exemplos que deram certo,

mas até que ponto esta lógica deve ser levada em consideração, tendo em vista, como bem

coloca Brown (2018), que a governança neoliberal substitui a consciência de classe por

consciência de equipe que são substituições que legitimam várias desigualdades.

É necessário também analisar quais são as perspectivas de futuros dos discentes

entrevistados, aliado às expectativas do curso técnico oferecido. Para tal análise, os alunos

entrevistados foram questionados sobre: 1. o que querem fazer após concluir o ensino médio;

2. como o curso técnico poderia ajudar ao longo da vida; 3. se gostariam de ser empreendedores

e 4. como fariam isso. Dos 19 alunos entrevistados, cinco deles não querem ser empreendedores

e tem uma percepção de futuro mais ou menos definida como: ser jogador de basquete, policial

do FBI, faculdade de música, bombeiro e curso técnico em fisioterapia. Outros cinco querem

ser empreendedores, mas veem essa opção como um “plano B”, tendo em vista que alegam que

caso a primeira opção dê errado pensam em ser empreendedores. Neste caso, apareceram como

primeira opção a faculdade de medicina, educação física e design gráfico e um outro aluno disse

que quer seguir carreira de bombeiro. Observa-se abaixo, por meio das falas dos alunos, o

interesse pelo empreendedorismo, se a primeira opção não der certo:

Se eu não consegui fazer o que eu quero né que é Medicina que não tem tanto a ver
com isso a não ser que eu quisesse montar uma clínica ou algo do tipo, se eu precisar
de emprego mesmo que seja dentro de casa na internet eu preciso ter uma base nisso
ai ajuda (Nina, 15 anos, 1001).
Tem que pensar em várias coisas, se não der certo fazer a carreira de bombeiro, quem
sabe abrir uma empresa talvez, um próprio negócio. Abrir uma loja de eletrônicos
(Raoni, 16 anos, 1004).
A... tipo, talvez eu não tenha uma carreira bem-sucedida na medicina, eu posso ir pro
empreendedorismo e... como na crise todo mundo tá inventando coisas novas, então
dá uma inovada pra ver se dá certo (Marcos, 15 anos, 1003).

Acerca disso, vale destacar que Fagini e Previtali (2019) dizem que “no Brasil, país

periférico e subordinado no âmbito da divisão internacional do trabalho, as reformas

educacionais adotadas a partir da década de 1990 explicitam seu alinhamento às políticas
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neoliberais induzidas pelos países economicamente centrais” (p.348). Seguem dizendo que “as

políticas implementadas na educação básica privilegiam uma formação educacional voltada

para atender as necessidades do mercado de trabalho”, que tem como características a

flexibilidade, adaptabilidade e empregabilidade.

Assim, pode-se dizer que os alunos que mencionaram o empreendedorismo como

“plano B” são frutos dos tipos de políticas neoliberais que “nesse contexto, a nova educação

tem buscado a construção de um novo sujeito social, um novo tipo de trabalhador, que deverá

ser multifuncional, polivalente, flexível e capaz de agir diante das diversas situações no âmbito

do trabalho” (p. 349).

Assim sendo, também apareceram cinco alunos que demonstraram interesse em ser

empreendedores e foram classificados de diferentes maneiras: um que quer ser, mas não sabe

de qual maneira, nem como será o empreendimento; duas que já apontam o empreendedorismo

como uma saída após a formação do ensino médio; outra que pretende trabalhar em uma grande

empresa e se não der certo vê como possibilidade abrir um negócio. Dandara e Aruana são as

alunas que querem ser empreendedoras após concluírem o ensino médio quando questionadas

sobre como o curso pode ajudá-las ao longo da vida, Dandara de 19 anos diz que “pode me

ajudar a eu abrir a minha própria empresa, porque eu sempre quis abrir meu salão de beleza”.

Aruana faz um curso técnico em administração e diz que:

Porque eu converso com minha avó e eu já tô fazendo o curso fora daqui, aí vem esse
curso técnico ai minha avó fala quem sabe você não monta uma empresa que eu venda
bolo essas coisas assim.

Desta maneira, foi questionado o que seria necessário para ser empreendedora e ela

responde:

Foco! Determinação do que fazer, pensar bem, se eu quero fazer isso então eu tenho
que ter certeza e ter foco e acreditar que aquilo vai dar certo. E se tiver alguma coisa
de errado, procurar onde está o erro pra consertar. Não adianta você querer fazer
alguma coisa e deixar tipo tudo abanando e deixar a coisa tipo (...) deixar acontecer...
(Aruana, 17 anos, 1002).

Nota-se, então, uma formação de capital humano, que coaduna com o que Foucalt

(2008) aborda sobre os investimentos que o indivíduo faz nele próprio para gerar renda, a partir

da estrutura neoliberal, por meio de um discurso meritocrático. Esse autor esclarece que isso é

um “homo economicus” empresário de si mesmo, sendo seu próprio capital, seu produtor e sua

fonte de renda. Isso reverbera em uma saída do indivíduo que busca seu próprio sucesso sem



50

levar em consideração o Estado. Desta forma, são indivíduos aptos a investir neles mesmos,

mesmo com uma estrutura marcada por desigualdades. Pode-se identificar isso no relato da

aluna Aruana, quando ela fala sobre o foco e acreditar, como se fosse apenas essas coisas que

determinassem o sucesso no mercado de trabalho.

A aluna Taina, da turma 1001, quer ser empreendedora e também fazer faculdade de

Direito, afirma que o curso pode ajudar em bastante coisa, pois “eu fazendo esse curso técnico

de empreendedorismo eu posso me aprofundar mais, eu posso é começar a fazer algumas coisas

pra vender e pagar minha faculdade. Eu acho que isso pode me ajudar muito”. Ela segue dizendo

que tem vontade de ser empreendedora e relata “porque eu vejo novela e eu fico me imaginando

igual a Maria da Paz vendendo bolo”. E continua argumentando: “eu imagino eu vendendo uns

bolos para pagar a faculdade, na rua mesmo, sem vergonha”. A partir de então, foi questionado

como seria a sua rotina e o que ela acha que seria fundamental para o empreendimento dar certo

e ela diz:

Eu tenho dúvida se eu faria faculdade de manhã ou à noite. Mas se eu fosse fazer a
noite no caso eu venderia meus bolos ao longo do dia, de manhã eu saio pra vender e
ai eu venho almoço e volto e depois chego e vou pra faculdade (Taina, 17 anos, 1001).
Eu acho que o fato de você dar a louca e ir pra mim já é ótimo, porque as vezes a gente
quer fazer as coisas e a gente fica naquela “será que vai dar certo?” Eu acho que o
fundamental para dar certo é você tirar a dúvida da sua cabeça. É você ir e ir. (Taina,
17 anos, 1001)

Na fala da Taina destaca-se a flexibilidade que Dias (2018) mostra em seu estudo,

baseada nas ideias de Sennet, que diz que no contexto o trabalho flexível é moldado nummundo

de instabilidade, que se justifica pelas alterações constantes das necessidades do capital. Dito

isso, a primeira fala da aluna mostra a disponibilidade de ser flexível em sua rotina e na segunda

demonstra que para o empreendimento dar certo depende dela, essa afirmativa vai de encontro

com o tipo de pessoa visionária de que trata Dias. Outros quatro alunos entrevistados gostariam

de serem proprietários e empreendedores de grandes empresas, nota-se que eles pretendem

fazer faculdade de psicologia, programação e administração, uma aluna ainda está em dúvida.

Quando questionado em qual faculdade fariam ou se seria pública ou privada eles não sabiam

responder, mas quando foi perguntado sobre querer ser empreendedor responderam: “me vejo

como empreendedor de uma empresa grande”, “quer dirigir uma empresa”, “quero ser chefe de

uma empresa”. Uma aluna respondeu:

Eu me imagino chefe de uma empresa multimilionária, mandando em tudo, arrasando,
indo a várias conferências, explicando o que eu vendo e o que eu quero. Acho que eu
me imagino assim, sendo... como se diz? Não é exata. Aquele tipo pessoa que sabe o
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que quer e é isso e acabou. Acho que eu me vejo assim, menos indecisa (Tuane, 15
anos, 1003).

A partir dessa fala, observa-se como o discurso empreendedor está carregado de

confiança e também uma liberdade para ser o que quiser, isso é muito interessante, mas vale

levar em consideração o que aborda Brown (2018) acerca de uma falsa liberdade, que o

neoliberalismo propaga e que na verdade acontece o oposto para que os sujeitos sejam

governados por máximas normativas. Essas práticas acontecem com o intuito de desativar a

ideia de cidadania, afirma Brown e construir o que a autora chama de ‘cidadania sacrificial’ que

é a responsabilização que os indivíduos criam sob si mesmos fazendo sacrifícios que são de

responsabilidade do Estado. Dessa maneira, estes discursos parecem fazer com que as pessoas

tenham confiança, e como a autora diz: enquanto capitais humanos somos investidores

responsáveis pelos nossos sucessos e fracassos.

Considerando que muitos alunos demonstram interesse de diversas formas no

empreendedorismo, é importante compreender o que eles entendem e conhecem sobre os

direitos e, principalmente, os direitos trabalhistas, visto que Brown (2018) chama a atenção para

a questão dos direitos, argumentando que o indivíduo responsabilizado e culpabilizado não

questiona seus direitos. Assim, esta autora afirma que “enquanto a cidadania neoliberal deixa o

indivíduo livre para cuidar de si mesmo, ela também o compromete, discursivamente, com o

bem-estar geral demandando sua fidelidade e potencial sacrifício em nome da saúde nacional

ou do crescimento econômico (p.10). Por isso, aparece em várias falas dos alunos que depende

só deles próprios, isso demonstra indivíduos preocupados consigo mesmo acarretando uma

dificuldade de organização em defesa dos seus direitos e consolidando o hiperindividualismo.

Quando foi perguntado para os estudantes o que eles entendiam por direitos, foram

poucos que souberam responder, por isso vale pensar o perfil socioeconômico desses jovens

aliado ao acesso aos direitos que deveriam ser igualitários. Dois alunos tiveram respostas

relevantes para pensar acerca disso, foi questionado como ficariam os direitos caso a pessoa

optasse pelo empreendedorismo e eles responderam:

Bom, acho que não, porque... não! Eu mudo minha resposta. Eu acho que sim, porque
esses direitos desvalorizam muitas pessoas que não estão lá em cima, alto nível! Se
eu tivesse lá em cima teria, acho que todos os direitos possíveis (Tuane, 15 anos,
1003).
De certa forma não existe! Infelizmente não existe, a galera fala não é porque é
empreendedorismo. Não existe direitos trabalhistas a galera romantiza mesmo. As
pessoas falam “a que você vai trabalhar e fazer o que você quiser, fazendo o que você
quiser”. Mas é errado isso porque você vai se tornar um escravo tá ligado? Você não
percebe porque vai ficando cego também” (Rudá, 16 anos, 1003).
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A falta de informação sobre direitos e as falas destes alunos fazem refletir acerca de uma

corrosão dos direitos do trabalhador, como mostra Dias (2018) quando diz que os sujeitos se

tornam dispostos a atuar economicamente num novo contexto sócio histórico. A entrevistada

Tuane enfatiza bem a questão de que os direitos não são igualitários para as diferentes classes

e Rudá fala sobre ficar cego e não perceber a falta deles. Esta questão encontra respaldo na

discussão de Brown (2018), que diz que “as práticas neoliberais de responsabilização produzem

uma estrutura de isolamento, fraqueza e sacrifício na figura do cidadão supostamente

democrático” (p.12). Isso ocorre a partir da governança neoliberal que descentraliza o Estado

em prol das empresas.

Outro aspecto relevante, a partir das análises feitas, é sobre o tipo de formação que estes

alunos estão recebendo. Vale destacar que a reforma do Ensino Médio foi pensada com

estratégias neoliberais e a forma de como ela chega na escola é totalmente diferente de como é

pensada no papel e o contexto em que ela é aprovada. Assim sendo, como sugere Dantas (2019)

um dos pontos de maior polêmica dessa reforma é a respeito da permissão de certificações

intermediárias, durante o Ensino Médio, “o que significa uma terminalidade profissional neste

nível de ensino, tal como ocorreu com a famigerada Lei 5.692/1971 do período do regime

militar”10. Vale lembrar que a prática de associar a formação para o mercado de trabalho não é

uma prática apenas da conjuntura atual, ela tem um histórico e, principalmente, se evidencia

mais em governos conservadores.

Aliado a isso, Fagiani e Previtali (2019) dizem que “essa é a realidade para uma parcela

significativa dos jovens da classe trabalhadora brasileira, que frequenta a escola básica pública

e é direcionada, durante o ensino médio, para os cursos profissionalizantes” (p. 349). Eles

acreditam que este tipo de educação “desvaloriza o ensino propedêutico, teórico, de utilização

indireta, voltado para o preparo dos estudantes para cursos de nível superior” (p353). Ademais,

eles continuam argumentando que essas políticas são destinadas para estudantes de baixa renda,

como também é o perfil dos alunos entrevistados nesta pesquisa. Segundo Fagiani e Previtali

(2019), a educação deveria estar preocupada com:

a formação básica do cidadão mediante a compreensão do ambiente social, do sistema
político, dos valores em que se fundamenta a sociedade e o aprimoramento como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico (p.357).

10O autor se refere à Lei Nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2ºgraus,
e dá outras providências.
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Por fim, foi observado, ao longo do período de realização desta pesquisa, um forte índice

de evasão dos alunos do curso técnico investigado, devido a vários fatores, como, por exemplo,

a necessidade de ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Para se ter clareza sobre a evasão

dos alunos, seria preciso um estudo mais aprofundado e seria necessário acompanhar as turmas

até o final do ano letivo de 2019. Mas, ainda assim, a partir de alguns relatos coletados nas

entrevistas e no contato com a coordenação da escola, alguns dados demonstraram que para

este aluno que deseja estudar e precisa trabalhar ao mesmo tempo, o Curso Técnico integral não

seria uma boa opção.

Ainda sobre a questão da evasão, com base nos dados disponibilizados pela coordenação

do Curso investigado, a turma 1001 tinha 33 alunos matriculados e na listagem do 3º bimestre

de 2019 encontram-se 22 alunos cursando. A turma 1002 começou com 34 e agora tem 26; a

1003 com 25 e agora com 21 e, por fim, a 1004 começou com 36 alunos e se encontram 22

alunos no curso. Desse modo, foram 11 evadidos da 1001, 8 da 1002, 4 da 1003 e 22 da 1004.

Totalizando, assim, 37 alunos evadidos até o momento (3° bimestre de 2019). Pode-se observar,

ainda, que a turma com mais número de evadidos é a 1004 que é a turma que mais carrega um

estigma de desprestígio na escola, conforme revelaram os dados coletados.

É importante salientar novamente que será necessário aprofundar melhor nos motivos

pelos quais os alunos têm desistido do curso, mas durante as entrevistas alguns motivos foram

abordados, como: “pode ser por conta de trabalho ou por conta de ser integral de manhã e à

tarde”; “pelo cansaço mesmo e também porque muita gente da minha turma é maior de idade,

muitos arrumaram emprego e fica meio dificil”; “os alunos perceberam que estava ficando

cansativo, optaram por ir para a noite ou mudar de escola”. Vários outros motivos apareceram,

mas todos aliados ao cansaço e ao emprego.

Como dizem Dayrell e Jesus (2016) os processos de exclusão escolar se dão por diversos

motivos e principalmente pelas questões socioeconômicas de jovens que são frutos de um

mesmo contexto e de uma realidade que já está dada na sociedade. Eles acreditam que um dos

motivos seja “a necessidade de sobrevivência, a ajuda à família e o desejo de independência e

autonomia”. Isso talvez explique o porquê destes jovens necessitarem ingressar desde cedo no

mercado de trabalho. Sendo assim, a preocupação que norteou toda a pesquisa foi questionar a

formação oferecida a estes perfis de jovens, levando em consideração as disputas dos interesses

das classes dominantes aliadas à governança neoliberal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta, por meio de um estudo de caso, algumas reflexões acerca da

implementação do novo Ensino Médio Integral a partir da oferta do Curso Técnico em

Administração com ênfase em Empreendedorismo em um colégio estadual, localizado no

Bairro Parque Leopoldina, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro.

Para atender parte dos objetivos desta pesquisa, buscou-se o ponto de vista dos discentes, por

meio de entrevistas, sobre este modelo de ensino orientado por políticas educacionais.

Dessa maneira, destaco aqui considerações relevantes, bem como algumas impressões

proporcionadas pela pesquisa desenvolvida. Ademais, também são abordadas questões que

ainda precisam de maior aprofundamento e proposições de pesquisas futuras, tendo em vista

que este trabalho não se trata de uma pesquisa finalizada, pois a temática precisa seguir em

debate.

Foi constatado que o novo Ensino Médio no colégio investigado está sendo oferecido

para jovens na faixa etária entre 15 a 19 anos. Com base nos dados coletados, por meio de

entrevistas, foi identificado que os estudantes são majoritariamente negros e pertencentes a

classes sociais baixas, tendo seus pais baixa escolaridade e, por consequência, profissões com

baixa remuneração.

Além do perfil dos estudantes, a pesquisa apontou que a reforma foi elaborada e

planejada por gestores públicos que estão desconectados ou descolados do ambiente

sociocultural, e até mesmo econômico, dos estudantes, que são o público alvo destas políticas

educacionais. Muitas vezes, estes gestores partem de pressupostos conservadores, de classes

dominantes, que não levam em consideração a diversidade. Esse tipo de atitude faz com que os

privilégios destes gestores se perpetuem ou, até mesmo, contribui para o insucesso de projetos,

por não considerar a realidade e a vivência do público alvo, como é o caso do Curso analisado.

Outra questão analisada foi o fato da reforma ter sido aprovada de maneira impositiva e

pouco democrática sem levar em consideração os principais movimentos interessados em

pensar a educação. Assim, foi possível identificar que o novo Ensino Médio, bem como seus

propositores, não estão preocupados em garantir uma formação que influencie o jovem a seguir

adiante em seus estudos como, por exemplo, almejar uma formação em nível superior, e sim

uma formação em nível médio direcionada para a mão de obra do mercado de trabalho, sem

preparar este estudante para se tornar um cidadão crítico e consciente de seu espaço social. O
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que não é novidade no campo educacional, mas se modifica levando em conta as novas

demandas do capitalismo.

Com a pesquisa também foi possível observar, a partir das falas dos discentes,

juntamente com as análises realizadas, que, de certa maneira, elas estão impregnadas no

discurso neoliberal difundido e disseminado na escola. Pode-se dizer que ocorre uma

internalização do capital humano e da subjetividade neoliberal, como apontadas por Foucault e

Dardot & Laval. Esse ambiente também foi observado no Colégio, especialmente na proposta

de socialização escolar, como a divisão entre as turmas e nas atividades do curso, como a feira

de empreendedorismo.

Neste aspecto vale destacar o que coloca Foucault (2008) quando diz que a partir da

compreensão das formas de investimentos do capital humano é possível “ver como se orientam

as políticas econômicas, as políticas sociais, as políticas culturais, as educacionais dos países”

(p.319). Além das análises sobre as internalizações, também foi identificado quais as

perspectivas de futuro desses jovens. Nesta questão, foi notado como o discurso meritocrático

está vinculado ao discurso empreendedor, tendo em vista que muitos pretendem ser

empreendedores e acreditam que isso só depende deles. Dessa forma, ocorre uma

responsabilização e culpabilização dos indivíduos consigo mesmo que os impede de fazer uma

análise crítica sobre isso e de entender as responsabilidades que são do Estado.

Ademais, considerando o perfil dos discentes, ao serem questionados sobre os seus

direitos, foi identificado que eles têm dificuldades em saber do que se trata e até de citar

exemplos. Essa talvez seja uma demonstração das desigualdades sociais e da falta de acesso à

informação por conta da política excludente do Estado. Assim, esses direitos normalmente não

costumam nem chegar às pessoas que mais necessitam. É o que afirma Brown (2018) “o capital

humano, no linguajar neoliberal, não possui gênero, sexualidade, raça ou qualquer outra posição

subjetiva. Porém, é claro, o neoliberalismo se intersecciona com poderes existentes de

estratificação, marginalização e estigmatização e reafirmando esses poderes” (p.54). Neste

panorama, o neoliberalismo reafirma as desigualdades e isso foi bastante presente nos

desdobramentos da pesquisa.

No tocante à implementação da reforma na prática, no contexto do Colégio, deixou

várias lacunas no que tange à estrutura da escola para receber e desenvolver tal projeto,

perpassando pelo ensino. Dessa maneira, o neoliberalismo atravessa as estruturas e também as

individualidades dos discentes e de todos os indivíduos. Na pesquisa foi evidenciado como isso

se intensifica de acordo com o perfil socioeconômico dos alunos.
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Outra constatação é que o novo modelo também trouxe questionamentos relevantes no

âmbito dos fatores contraditórios, pois ao mesmo tempo são estimuladas a coletividade e a

autonomia, estratégias do neoliberalismo e empreendedorismo, mas que na prática se mostra

também associado a uma solidariedade entre os discentes.

A pesquisa também demonstrou que o ensino integral apresenta efeitos perversos na

vida dos discentes, fato que não se apresentou somente nesta pesquisa como, também, em outros

momentos da história da educação brasileira. Se o ensino integral é ofertado sem considerar as

reais estruturas dos colégios públicos e os perfis dos alunos, pode ocasionar as evasões e

prejudicar na formação. Na pesquisa observou-se um grande número de evasão, mas não foi

possível afirmar os motivos das evasões. Algumas especulações foram apresentadas a partir dos

dados coletados, como a impossibilidade de realizar um curso integral tendo que trabalhar, que

podem ser aprimoradas em pesquisas futuras.

Outra análise que merece aprofundamento é no tocante aos possíveis conflitos da

instalação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), órgão do Governo do

Estado do Rio de Janeiro, que executa as medidas judiciais aplicadas aos adolescentes em

conflito com a lei, ao lado do Colégio, ao mesmo tempo em que o Novo Ensino Médio estava

sendo implementado. Isto porque este conflito foi uma questão bastante presente no campo de

pesquisa.

Além disso, faz-se necessário discutir sobre outros aspectos conflitantes relacionados

aos perfis dos estudantes, como as religiões dos entrevistados, pois concomitantemente ao

discurso neoliberal estava presente o discurso religioso, mas os dados coletados não foram

suficientes para uma análise detalhada.

Sobretudo é essencial continuar acompanhando o curso e as suas reformulações, ouvir

os demais atores do campo, como professores e funcionários, a fim de obter mais dados para

análises das percepções sobre este modelo de ensino, que foi analisado em seu primeiro ano de

implementação.

Vale destacar a importância do Residência Pedagógica para o desenvolvimento desta

pesquisa. Este programa que tem como objetivo contribuir para a formação de professores,

também se mostrou importante para o desenvolvimento desta pesquisa, e poderá contribuir para

a elaboração de várias outras, pois é um campo fértil de saberes.

Por fim, desenvolver esta pesquisa em um colégio estadual com características bastante

semelhantes a um dos colégios que estudei foi, de certa maneira, “ser afetada” por aquele local

tão familiar, a partir da minha memória discente, sentindo os conflitos e situações agradáveis e

desagradáveis.
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Esse sentimento me fez refletir que, embora não estejamos no mesmo lugar (colégio da

pesquisadora e colégio dos estudantes entrevistados) e nem no mesmo espaço de tempo, o

capitalismo e o discurso neoliberal permeiam o espaço educacional, se reinventando e

reproduzindo as desigualdades. A forma como as políticas são pensadas e implementadas me

fez compreender o motivo pelo qual muito dos meus colegas de escola não conseguiram ter

acesso ao Ensino Superior, tampouco ambicionar este lugar e, muito menos, a oportunidade de

desenvolver pesquisas como esta.

Acredito, também, que da maneira como o capitalismo se reinventa e se intensifica,

principalmente em governos ultra-conservadores e autoritários, como na atual conjuntura

política do país, as possibilidades de redução das desigualdades, principalmente educacionais,

tornam-se ainda mais distantes e utópicas para a maioria das pessoas. Essa situação leva a

refletir com o compositor Belchior quando ele diz “ainda somos os mesmos e vivemos como

nossos pais”. Entretanto, não se deve descartar o papel exercido pelas lutas históricas em defesa

de um projeto de educação alternativo em conjunturas semelhantes a essa. É neste contexto de

resistência que se insere este trabalho, em busca de uma educação transformadora.
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