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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre como as relações de poder 

projetadas pela escola pública moldam as perspectivas de alunos e alunos, assim como 

impactam seus projetos de vida e seus ideais. Para tanto, a metodologia utilizada foi a 

pesquisa etnográfica junto a estudantes de ensino médio de escolas públicas situadas num 

município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e o diálogo com a bibliografia 

pertinente. As conclusões apontam que as práticas cotidianas do sistema escolar geram alunas 

e alunos que não se sentem pertencendo a ele, além de ressaltar a importância de se atentar 

para as diferentes necessidades e as possibilidades que surgem com a abertura do espaço 

escolar para o mundo externo a ele. 

Palavras-Chave: escola pública; antropologia da educação; fracasso escolar 
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ABSTRACT 
 
This work aims to reflect on how the power relations projected by the public school shape the 

perspectives of students, as well as impact their life projects and their ideals. For that, the 

methodology used was the ethnographic research with high school students of public schools 

located in a municipality of the Metropolitan Region of Rio de Janeiro and the dialogue with 

the pertinent bibliography. The conclusions point out that the daily practices of the school 

system generate students who do not feel they belong to it, besides emphasizing the 

importance of attending to the different needs and possibilities that arise with the opening of 

the school space to the outside world. 

 
Key words: public school; anthropology of education; school failure 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Desde o processo da minha formação de nível fundamental e médio, eu nunca 

consegui ver o processo de escolarização com naturalidade percebendo ali diversos 

mecanismos que minavam meu desenvolvimento e dos meus colegas. A falta de professores 

era frequente e tínhamos que recuperar precariamente o ano letivo em um ou dois meses de 

aula que se encerrava em uma prova no qual o único objetivo era fingir que o conteúdo tinha 

sido dado. A coordenação usava todo tipo de recurso para que os alunos não pudessem entrar 

na escola se não obedecessem regras que não havia nenhuma ligação com o ensino, como por 

exemplo, não se podia ir a escola com uma calça que tivesse algum tipo de cor que não fosse 

preto ou azul, o que afetava os alunos mais pobres que não podiam simplesmente escolher as 

roupas que iriam usar. Além de regras estapafúrdias vindas dos inspetores onde os alunos não 

podiam sequer se abraçar no pátio. Ou também quando os alunos eram liberados mais cedo, e 

se quisessem ir para casa tinham que dar uma volta em torno de uma pilastra que ficava em 

frente ao portão de saída, aparentemente sem motivo nenhum, apenas por humilhação. Se 

estávamos ali para aprender, que ligação isso teria com a aprendizagem? Ninguém me 

respondia com algo além de uma ameaça de suspensão. Antes de concluir o ensino médio, aos 

16 anos, eu passei para o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense, 

minha escola não quis entrar com os processos legais para que eu cursasse a graduação. 

Processo que não hesitaram em fazer quando no ano seguinte outro aluno da mesma idade 

passou para o curso de biomedicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, rendendo 

diversas matérias sobre a escola. O mínimo que poderia restar dessa minha experiência com a 

escola, é desconforto. 

Quando iniciei minha graduação em Antropologia tive os primeiros contatos com a 

leitura de trabalhos etnográficos sobre o ambiente escolar, como também a leitura de análises 

da área da psicologia e da história tornando possível pensar alguns problemas relativos ao 

contexto no qual alunos estão inseridos e os processos de socialização que a escola promove, 

possibilitando um maior entendimento do processo que hoje julgo ser no mínimo cruel e 

como seus impactos se refletem em toda a construção de mundo de uma juventude. Mas ainda 

me causava incômodo ver ali pouco de como os alunos, principais alvos do processo de 

escolarização, eram representados. Como também estudante de escola pública durante toda 

minha vida, sei que os problemas da escola pública vão muito além de problemas pedagógicos 

e sua aplicação. 
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Através do trabalho etnográfico com uma parcela de alunos, que são jovens, pobres e 

matriculados em escolas públicas, entre o ano de 2017 e 2018, busquei nesta monografia 

analisar como o processo de escolarização desse grupo, atravessado por relações de poder 

típicas do ambiente escolar, atua construindo discursos e perspectivas de vida de uma 

juventude, que é pouco ouvida ou levada a sério quando fala sobre sua realidade. Para 

observar essas construções, uso como eixo central a escola como espaço físico e suas 

particularidades, para a partir desse espaço identificar pequenos outros pontos que os próprios 

alunos me trouxeram como relevantes. 

Esses pontos se constituem de forma que, nos três primeiros tópicos, trato de questões 

que eu já tinha em mente por leituras anteriores. Tais questões são sobre minha entrada na 

escola, a organização dos alunos em relação ao espaço, relação com as “tias”, professores e 

professoras, com a coordenação e também como se organizam com relação uns aos outros. 

Nos tópicos seguintes trato das circunstâncias que foram surgindo no convívio com os alunos 

na escola, como se sentem, como vêem sua função como alunos, quais os espaços de 

convivência e também uma breve passagem por um recorte da condição das jovens. 

Optei por construir a monografia em um formato de pequenas seções, pois minha 

forma de entender o assunto é em pequenos “eixos” de problemas que podem ser 

compreendidos separadamente, mas que possuem causas e implicações próximas. 
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1 O CAMPO 
 

Os momentos que uso como referência para os relatos aqui escritos são da vivência em 

duas escolas públicas de áreas periféricas da cidade de São Gonçalo/RJ. Na primeira escola 

tive apenas dois momentos de interação, no qual eu não pude dar continuidade devido às 

exigências da Diretoria Regional que estabeleceu uma extensa documentação para a prática de 

pesquisa dentro da escola, entre eles uma autorização dos pais ou responsáveis de cada aluno 

participante da pesquisa, o que não condiz com as necessidades de uma etnografia. Na 

continuidade da minha pesquisa, concluí que esse problema se deu pelo modo no qual eu 

busquei ter acesso à escola e sua localidade. Como fui convidada por uma aluna a assistir à 

apresentação do seu trabalho, eu busquei a autorização direta dos professores e 

coordenadores, tanto para assistir a aula quanto para frequentar cotidianamente o espaço. Dos 

professores eu recebi permissão, mas a coordenação afirmou não ter a possibilidade de 

permitir que eu frequentasse a escola e que isso só poderia acontecer caso eu levantasse a 

documentação exigida pela diretoria regional. Na diretoria regional fui informada que a 

necessidade da documentação se devia a quantidade de alunos que buscavam aquela escola 

para fazer pesquisa. 

No que diz respeito à segunda escola, na qual permaneci por mais tempo, eu busquei 

uma rede de contatos entre amigos que me indicassem um professor que aceitasse que eu 

acompanhasse suas aulas. Fui apresentada ao Fábio, professor de história, que sabendo dos 

empecilhos que tive na escola anterior, me colocou na função de sua estagiária, fazendo com 

que fosse somente necessário que eu me apresentasse na coordenação como estagiaria do 

professor, para que assim ele ficasse exclusivamente responsável por mim e eu pudesse 

acompanhar as aulas em todos os dias que ele estivesse na escola. A única coisa que me foi 

pedido por ele era que eu buscasse sempre estimular os alunos em relação ao ensino superior, 

falasse do meu curso, da faculdade e incentivasse que eles fizessem o ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio), pois esta era uma realidade distante dos alunos e ele gostaria que 

se interessassem mais pelo ensino superior. Mais tardiamente descobri que esse era um 

interesse de toda a nova gestão que tinha começado a atuar na escola nos últimos dois anos, e 

que esse interesse acabou beneficiando minha presença e circulação pela escola. Mesmo que 

em determinados momentos eu sentisse um pouco de receio de ser incômoda ou que minha 

circulação entre os alunos fosse vista com cautela, não recebi nenhuma reprovação dos 

professores ou coordenadores. Como eu disse, ao contrário do que eu temia, os professores até 
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pediam minha presença em sala ou entre os alunos, mas somente quando eram informados da 

minha posição como estudante universitária. 

É preciso esclarecer que, visando proteger a identidade dos alunos que são em sua 

maioria menores de idade, os nomes de todos os envolvidos foram alterados, assim como 

alguns dados referentes às escolas também precisaram ser omitidos mesmo que esses dados 

ainda sim pudessem contribuir para o entendimento do contexto no qual a escola e esses 

jovens estão inseridos. 
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2 AS ORDENAÇÕES 
 

Eu tive acesso à primeira escola após ser convida para assistir um trabalho escolar.  

Bia era uma pessoa próxima a mim que, sabendo do meu interesse de pesquisa, me explicou o 

funcionamento da sua escola e o que a incomodava como, por exemplo, as inspetoras que 

vigiavam constantemente e especificamente as meninas e qualquer contato físico que fizessem 

por saber que havia na escola alguns casais lésbicos, assim como a precariedade de estruturas 

do banheiro e salas e o pouco incentivo em atividades das disciplinas de filosofia e história. 

Por fim, ela fez o convite para assistir o trabalho de filosofia que ela apresentaria no dia 

seguinte que abordava a mídia e a política. Eu aceitei por recomendação de Bia que esse 

professor da disciplina que ela apresentaria o trabalho iria gostar do tema da minha pesquisa. 

Assim marcamos com detalhes uma forma de conseguir a permissão da direção para que eu 

assistisse a aula. 

Para minha surpresa, eu não tive absolutamente nenhum empecilho de entrar na 

escola, Bia não apareceu no horário e eu tive que entrar sozinha. Aguardei a abertura do 

portão, conversei com a inspetora de alunos sobre ter sido convidada para assistir o trabalho 

da turma 3001, ela me mostrou o caminho e eu subi para onde ficavam as salas do ensino 

médio, no segundo andar. Enquanto as do ensino fundamental ficavam no térreo. Na subida 

para a sala, duas alunas fecham as escadas e pedem para eu repetir “o terceiro ano é o 

poder”, eu ri e repeti o que elas pediam. Após os alunos se acomodarem na sala, iniciaram as 

apresentações dos trabalhos e a Bia chegou logo depois. 

Os trabalhos acabaram na hora do intervalo desci junto com a Bia. No pátio ela 

encontrou com um grupo de amigos e todos do grupo fizeram as mesmas perguntas que mais 

tarde eu me habituaria a responder: perguntavam se eu era aluna nova, comentavam da minha 

aparência, perguntavam idade e etc. Em determinado momento, um aluno para ao meu lado, 

comenta sobre minha altura e diz para os outros do grupo: “Com esse tamanho todo, na hora 

que ela subiu eu já ia dizer, ei, o ensino fundamental é no andar de baixo”. Além de ser uma 

piada comigo devido a minha baixa estatura, esse comentário me mostrou uma marcação de 

diferença entre eles reforçada pela distribuição dos níveis de ensino no espaço físico. Essa 

separação do espaço funciona de certa forma criando e reforçando marcações de diferenças 

que os ordena em níveis. Isso aparece tanto na relação do ensino médio com o fundamental, 

quanto na abordagem feita na escada sobre o terceiro ano. A arquitetura opera na 

transformação dos indivíduos (FOUCAULT, 2003) e para além de marcar diferenças, altera 

seu comportamento com as expectativas que são atribuídas a cada um desses níveis. Sendo 
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assim, quando alunos de níveis anteriores acessam os níveis seguintes, ficam encarregados de 

reproduzir as diferenças entre eles. 

Organiza-se assim como um poder múltiplo automático e anônimo; pois se é 
verdade que a vigilância repousa sobre indivíduos, seu funcionamento é de uma rede 
de relações de alto a baixo, mas também até certo ponto de baixo para cima e 
lateralmente; essa rede “sustenta” o conjunto, e o perpassa de efeitos de poder que se 
apoiam uns sobre os outros: fiscais perpetuamente fiscalizados. (FOUCAULT, 2013, 
p.170) 

Dessa forma, cada aluno se torna ponto de reverberação fazendo com que a lógica 

hierarquizante esteja sempre em manutenção até para um possível novo aluno que estivesse 

acabando de conhecer sua nova escola. 

Após esse dia não consegui mais retornar, passei todo o dia assistindo as aulas de bia e 

pedi a permissão de todos os professores que deram aula no dia. Todos permitiram, mas 

fizeram ressalvas quanto a confirmar a direção se autorizariam. Fui até a secretária da escola 

conversar com a diretora, ela me informou que apenas a diretoria regional podia dar essa 

permissão. Fui até a diretoria regional, quando recebi a lista de exigências incompatíveis com 

a etnografia. Além de recolher a autorização dos pais de cada aluno envolvido, eu teria que 

enviar uma cópia da pesquisa pronta para que fosse conferido se houve permissão de todos 

que estavam descritos. Obviamente isso tornaria todo o processo algo engessado dificultando 

as conversas e a aproximação. Retornei a escola para informar sobre essa dificuldade, me foi 

informado que muitos pesquisadores procuravam a escola e que realmente sem a autorização 

da diretoria regional eles não poderiam ter autonomia para autorizar. 

Assim, impedida de continuar o trabalho de campo na primeira escola, conversando 

com uma conhecida que é professora, ela se ofereceu para entrar em contato com outros 

professores, me apresentando ao professor Fábio. Na escola seguinte, a arquitetura se 

mostrava mais simples, porém produzia o mesmo efeito da escola anterior de marcação das 

diferenças. A construção era térrea, constituída de corredores em três setores em torno de um 

pátio central onde ficava a quadra de futebol. O setor do meio, de frente para a quadra, ficava 

as salas da coordenação, sala dos professores e outras salas administrativas que tinham uma 

visão completa dos outros dois setores na lateral da quadra. Um deles, à direita, ficava a 

cozinha, o refeitório e uma área de circulação coberta, o outro setor no lado oposto, com um 

total de 17 salas de aulas era separado por grade entre as salas do ensino fundamental e as 

salas do ensino médio. 
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Fotografia 1 – Organização espacial da escola 
 

Fonte: Acervo pessoal 
 

Dei início a minha rotina combinando com o professor Fábio de acompanhar todas as 

aulas que ele daria durante o turno da manhã, sendo assim, a minha rotina era assistir aula 

após aula, o que permitia que eu não só estivesse presente na rotina em sala e que minha 

presença fosse vista com mais naturalidade sem inibir os comportamentos, como também fez 

com que minha aproximação dos alunos no horário do intervalo se desse de forma mais 

espontânea, já que assim como os outros eu estava ali apenas aguardando a próxima aula. Por 

parecer uma aluna nova os alunos sempre se aproximavam de mim quando me viam sozinha, 

o que fez com que eu tivesse que usar as aulas para escrever no caderno de campo, porque 

ficava simplesmente impossível pegar o caderno na hora do intervalo. Certa vez no início do 

campo tive que lutar para resgatar meu caderno que foi tomado por uma aluna, literalmente 

ela tomou e saiu correndo, uma situação um tanto quanto constrangedora que me trouxe a 

lição de ao longo do trabalho buscar não ser uma figura destoante no intervalo, escrevendo no 

caderno sozinha enquanto nenhuma outra pessoa fazia algo semelhante. Depois, o horário do 

intervalo, onde eu esperava que cada um ficasse mais com seus grupos, se tornou o melhor 

momento para conhecê-los. 

Eu costumava chegar cedo no horário que era servido o café da manhã, na intenção de 

ficar um bom tempo sozinha para que os alunos se aproximassem ou puxassem conversa 

comigo. Todas as turmas costumavam seguir o mesmo padrão de comportamento quando o 

professor chegava em sala. Eu deixava os alunos com o qual eu estava conversando no pátio e 

o acompanhava o professor até a sala de aula, logo após vinham os alunos e se acomodavam 
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nas carteiras, o professor fazia a chamada e a aula começava em poucos minutos. Em 

determinado dia o Fábio me avisa antes de entrar na turma 1001 que essa é uma turma mais 

complicada, na perspectiva dele. Ao entrar na sala a primeira cena fugia totalmente do padrão 

das anteriores. Um aluno estava em cima da mesa, sem camisa, outros em volta falavam alto e 

ouviam música no celular. Enquanto entrávamos, outros alunos entravam juntos vindos do 

futebol que teve o término protelado até o último momento possível quando uma das inspetoras 

guardou a bola contra a vontade dos alunos. O professor acomoda o material na mesa e diz: “ô, 

ô quinta série, vamos parar”, e segue tentando ganhar a atenção da turma. Apesar da turma ser 

do primeiro ano do ensino médio, a fala do professor fez referência a um “comportamento de 

quinta série” do ensino fundamental que seria, seguindo a dinâmica do funcionamento escolar, 

um comportamento mais infantil e menos ordenado. 

Eu sentei ao fundo da sala e pude observar que diferente da distribuição que se pensa 

comumente no qual os alunos mais dedicados ficam nas carteiras da frente enquanto a “turma 

do fundão” é composta por aqueles mais indisciplinados e menos interessados, a sala se 

organizava de forma sensivelmente diferente, com uma configuração diagonal. Na diagonal 

superior esquerda, mais próximos da porta, os alunos prontamente iam para seus lugares e 

demonstravam se constranger com o comportamento dos colegas, esse era o grupo que 

permanecia mais quieto, e mais solicito, porém menos participativo. Enquanto isso, a parte 

inferior direita da sala, a movimentação não cessava e os alunos ainda conversavam um pouco 

alto e permaneciam sempre mais agitados, porém eram mais participativos, mais desinibidos e 

faziam mais perguntas sobre a aula, o que me fez ter a impressão que as vezes era esse o 

grupo que mais tinha curiosidade e mais era interessado, apesar de dispersarem a atenção mais 

facilmente. 

O professor segue me apresentando a turma, faz o aviso de que não sou aluna nova, e 

pede um bom comportamento dizendo o seguinte: “1001 hein gente, 1001 é a primeira, não 

vamos fazer feio”, na intenção de formar uma noção moral do bom comportamento atribuído 

as estratificações colocadas pela dinâmica do funcionamento escolar das enumerações das 

turmas. Essa forma de repreender usada pelo professor se repetiu com frequência, quando não 

gostava de algum comportamento ou alguma pergunta que considerava que não deveria ser 

feita por alunos que já estavam no ensino médio, ele usava essas expressões comparativas 

com turmas do fundamental. Os alunos constantemente pediam para sair mais cedo para não 

pegar fila no refeitório e quando o comportamento da turma era adequado, o professor os 

liberava cedo. Quando se comportavam “como as turmas do fundamental” ou não se 
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comportavam “tão bem quanto as outras turmas do primeiro ano” o professor dava a aula até 

o último minuto. Mesmo ocupando o horário de aula estabelecido, liberar os alunos mais cedo 

ou não funcionava como um mecanismo de punição pelo comportamento inadequado. Essa 

subdivisão das turmas que as classifica em melhores ou piores funciona tanto para disciplinar 

quanto para punir (BORGES; MATTOS, 2009) de modo que,o sistema de classificação opera 

em conjunto com as penalidades aplicadas (“liberação mais cedo” x “liberação no horário”). 

Uma das primeiras alunas que se aproximou de mim na escola foi a Sabrina que me 

contou sobre sua rotina escolar. Segundo ela, estavam com poucos professores e a maior parte 

do tempo ela estava em aula vaga e, em certos dias, sequer tinha aula pelo mesmo motivo, 

mas ainda sim ia à escola porque não gostava de ficar em casa sozinha com o irmão. 

Perguntei o que ela fazia enquanto estava na escola. 

“ah, eu fico aqui conversando com as tias, fico cuidando dos menorezinhos, eu sou 

mais velha né, ai fico falando, ó vai pra sala, já posso mandar nos menorzinho”. 

A noção moral de bom comportamento se espalha por todo o funcionamento da escola, 

incluindo os alunos que a reproduzem. O efeito de um funcionamento ordenado e 

hierarquizado não só produz classificações e submete os alunos a elas, mas também, quando 

interiorizado pelos alunos e alunas durante seu processo de escolarização, faz de cada um 

deles um ponto de reverberação e reforço de tais classificações (GUIMARÃES, 2003, p. 63), 

criando relações verticalizadas onde grande parte da comunicação é perpassada pelo poder. A 

Sabrina demonstrava ter intimidade com as “tias”, assim como as “tias” também 

correspondiam conversando com uma informalidade que não usavam com todos. Mesmo que 

não estivesse na sala no horário certo, Sabrina não era repreendida como os outros alunos e 

essa posição garantia a Sabrina uma possibilidade de que nos tempos vagos ou nos dias que ia 

a escola sem ter aula conseguisse certa autoridade sobre os outros alunos mais novos, 

autoridade essa que ela fazia questão de usar. Dessa forma o discurso hierarquizante permite 

que alunos que habitam a mesma posição consigam criar distinções entre si para que eles 

venham a reproduzir o mesmo discurso no qual anteriormente estavam sujeitados. 
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3 CATEGORIA ALUNO 
 

Minhas experiências pessoais com a escola e os saberes que a cercam influenciou o 

modo como previamente pensei no campo. A palavra aluno, para mim, denotava uma 

condição pejorativa que pela etimologia da palavra não me agradava usar. Mas conforme foi 

se dando a convivência pela escola a categoria aluno fica evidente e impossível de não ser 

utilizada. Há, de acordo com os agentes escolares, uma classificação marcada pela tutela de 

quem é aluno e quem não é. Os professores, coordenadores, “tias” e estagiários (lugar no qual 

eu era reconhecida pela coordenação) tem, teoricamente, uma liberdade de circulação pelo 

espaço da escola do qual os alunos não podem usufruir. Isso apareceu para mim conforme a 

conversa que tive ao pedir para ir fora da escola comprar um café, em uma das diversas 

situações embaraçosas que passei por “parecer” aluna. 

“Tia do portão: Mas você ta indo lá fora para eles (se referindo aos alunos que 
estavam comigo), ai vou ter que deixar todo mundo. 

Eu: Não, mas eu não vou para eles, vou só comprar um café e voltar, mas se for 
complicado pra você, eu entendo. Mas por curiosidade, porque eles não podem sair 
se precisarem? 

Tia do portão: Porque se acontece alguma coisa lá fora na hora de tá na escola, a 
culpa é nossa né. ” 

 
 

A responsabilidade sobre os alunos no horário escolar aparece como um critério 

juridicamente constituído que funciona criando um esboço dos que são colocados na categoria 

aluno, funcionando como uma orientação das formas daquilo que é concebido como tal. Na 

escola, esse critério sustenta os princípios de classificação daquele universo (LENOIR, 1996), 

não que não existam outros critérios ou esse seja o mais relevante como falarei a seguir, mas 

quando necessário é possível sempre recorrer à questão jurídica para justificar as restrições. 

Porém, no cotidiano, esse argumento se mostra mais flexível. 

As construções naturalizadas de juventude ou adolescência e os comportamentos, 

características, práticas sociais e um universo simbólico próprio que acreditam ser atribuído 

aos jovens me aproximavam do que Dayrell (2007) chama de “condição juvenil”, o que fez 

com que em determinados momentos eu recebesse o tratamento que era dado aos alunos. 

Como exemplo, em um dia de aula, no horário do intervalo, eu estava conversando com a 

Sabrina se havia onde eu comprar café na escola, ela me disse que no refeitório teria e que eu 

podia pedir. Fui com ela falar com a “tia”, como os alunos chamam em geral os responsáveis 

pelos alunos que ficam nos corredores, portão e refeitório e que não sejam professores, 

diretores ou coordenadores: 
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Sabrina: Tia tem café aí? É para ela, pra estagiaria. 

Tia: ai desculpa, não posso não. 

Sabrina: Porque tia? Ela é estagiaria, tá com o professor Fábio. 

Tia: Eu sei, mas sabe o porquê, os outros alunos não sabem que ela é estagiaria. 
Com essa cara de novinha, os outros vão ver e vão querer também. Eles pensam que 
é aluna né, aqui não pode. 

Eu: Tudo bem, mas porque os alunos não podem tomar café? 

Tia: Por lei não pode café, não pode refrigerante. Às vezes tem no cardápio café 
com leite, mas tem uma quantidade certa. Até se os nutricionistas vierem aqui e ver 
o leite mais escurinho complica pra gente. 

 
 

Em outra ocasião ao entrar na sala dos professores para perguntar se Fábio, o 

professor, já havia chegado, uma coordenadora incomodada com minha presença naquele 

espaço me repreendeu perguntando o que eu estava fazendo ali. Eu, um pouco constrangida 

com a forma que fui tratada, expliquei que era estagiaria e estava procurando o professor, a 

coordenadora pediu desculpas e disse que pensava que eu era aluna. Essas situações foram 

exaustivamente repetidas em diversos momentos, criando em mim a interiorização de uma 

noção moral de que aqueles espaços me eram proibidos e que seria desrespeitoso e invasivo 

acessá-los. O constrangimento que eu sentia me causava um desconforto físico que foi 

disciplinando o meu comportamento até mesmo em momentos que eu era convidada por 

professores ou inspetores. Quando eu percebi que isso tinha ocorrido eu já estava me 

colocando em uma condição de subordinação em relação aos agentes escolares a ponto de, por 

exemplo, me apressar e apressar o grupo que estava comigo para ir para sala assim que 

terminasse o intervalo com medo de ser repreendida, ou evitar pedir para sair da escola antes 

do fim do horário de aula para não “passar por cima” das regras que eram impostas aos 

alunos. 

As proibições e limitações que os alunos estavam passíveis de sofrer se estendiam a 

mim devido as construções naturalizadas de juventude daquele contexto, fazendo com que o 

argumento jurídico das proibições, anteriormente citado, não fosse o relevante no cotidiano e 

não constituísse o motivo real pelo qual a circulação dos alunos era cerceada. A noção de 

juventude que se fazia presente estava diretamente ligada a uma condição de ser suscetível a 

um tratamento onde sua circulação assim como seu comportamento deva ser cerceado, 

vigiado e repreendido. Eu não pude em determinados momentos, usufruir de espaços e 

privilégios concedidos a agentes escolares e outros estagiários não porque eu estava sob 

qualquer tipo de “cuidado” da escola como argumentavam em relação aos alunos, nem por 
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algum tipo “responsabilidade” sobre minha presença, mas sim pela condição juvenil que 

identificavam em mim. Sendo assim, percebi que “ser aluno” e ser visto e tratado como tal 

estava muito mais ligado a uma lógica de ser jovem e por consequência estar suscetível as 

regras escolares do que pelo fato jurídico de que os alunos estariam sob a tutela da escola. 
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4 PRODUÇÃO DE INCAPACITADOS 
 

O processo de escolarização no qual os estudantes são submetidos, não é só produtor 

das ordenações que mantêm o controle sobre os comportamentos e sobre as relações. O 

resultado disso é que ao distribuir os alunos de acordo com seus comportamentos se constrói 

mecanismos para posterior aproveitamento. Os “bons”, que são premiados com boas notas, 

podem continuar sua escolarização, enquanto de outro lado, há um grupo condenado a não 

conseguir ou ter dificuldades em dar continuidade aos estudos. 

A classificação que promove e pune os alunos teria, segundo Vigiar e Punir, a 
função de distribuir os alunos de acordo com seus comportamentos, objetivando o 
uso que se poderá fazer deles mais tarde (GUIMARÃES, 2003, p.60). 

 
 

De acordo com Cleonice Puggian (2009) esses processos de exclusão afetam 

principalmente jovens negros, do sexo masculino e oriundo de famílias pobres. Quando 

cheguei à sala “mais problemática” da escola, a 1001, pude constatar algo parecido. Em sua 

maioria, os alunos considerados menos disciplinados eram jovens negros, com um ou dois 

anos de atraso na idade escolar, porém diferentemente de Carmen Lúcia Guimarães de 

Mattos, pude observar que tais mecanismos de exclusão afetavam igualmente ambos os sexos, 

principalmente os que resultaram em atraso na idade escolar. Nessa turma como em outras, a 

quantidade de alunos do sexo feminino e masculino que haviam repetido de ano era similar. 

Através de alguns comentários pude perceber também que alguns deles dividiam a rotina 

escolar com o trabalho o que gerava constantemente conflitos em sala sobre terminar a aula 

mais cedo para que tivessem tempo de ir ao refeitório almoçar. Um aluno específico, o 

Douglas, era para o professor Fábio “o aluno problema”, o que fazia dele alvo de constantes 

reprovações em sala de aula e, como consequência, ele fazia mais oposição ao professor ou ao 

que fosse pedido a ele. 

Professor Fábio: Douglas, tira o fone. 

(Douglas tira o fone mais continua com a música ligada em volume alto no celular 
de forma que toda sala ouça) 

Professor Fábio: Douglas, para de deboche, tira essa música. 

Douglas: Eu? Que música? Já tirei o fone já. 

(O professor continua a escrever no quadro, Douglas deixa a música alta por 

alguns segundos e ri junto com outros colegas. Depois desliga a música) 

Um aluno ao meu lado, que tinha um comportamento adequado as exigências escolar e 

participante ativo do que era dado em aula disse a mim: “Que vergonha. O Douglas perde a 

noção, liga não, não é a turma toda que é assim não”. 
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Outros pequenos comentários em situações parecidas foram feitos de alunos em 

relação ao comportamento de seus colegas, mesmo todos sendo de uma mesma turma 

estigmatizada, reproduziam entre si um julgamento hierarquizante no qual eles próprios eram 

alvo quando vistos a partir de outras turmas como os alunos da turma problemática. A 

construção e interiorização do significado das gratificações e reprovações fazem com que 

alunos, que são igualmente sujeitos ao condicionamento e punição do sistema escolar, 

enxerguem e exaltem mais as distinções do que afinidades entre si. O aprendizado da 

competição resulta em maior visibilidade das diferenças do que das semelhanças que os 

atravessam. 

O poder na vigilância hierarquizada das disciplinas não se detém como uma coisa, 

não se transfere como uma propriedade, funciona como uma máquina. E se é 

verdade que sua organização piramidal lhe dá um “chefe”, é o aparelho inteiro que 

produz “poder” e distribui os indivíduos nesse campo permanente e contínuo 

(FOUCAULT, 2013 p.170) 

Como consequência, os que se vêem como problemáticos acabam expressando como 

isso molda suas expectativas em relação a escola. Essas expressões não surgem como crítica 

direta, até porque dificilmente eles acreditam que podem apontar um descontentamento, mas 

sim em detalhes cotidianos, como em uma mensagem deixada na carteira escolar que eu 

fotografei. 

Fotografia 2: Mesa de sala de aula 

Fonte: acervo pessoal  

(Foto da carteira com a mensagem “Vou repetir de novo, se você também vai, marca aqui” 

seguida de parênteses desenhados) 
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Tendo em vista que todas as outras carteiras foram limpas e estavam apenas com 

sombras de outras mensagens, deduzi que tivesse sido feita próximo a data da foto, ainda na 

primeira metade do período letivo. A pichação na mesa me pareceu em um primeiro momento 

só brincadeira ou uma “piada”, porém, conversando com eles sobre problemas cotidianos e as 

coisas que os desagradavam, as críticas que partiam deles só viam como comentários 

engraçados e irônicos, mas repletos de indignação, revelando como enxergavam determinado 

assunto. Portanto, nas piadas, nas “zoações”, era onde apareciam os elementos que me 

permitiam compreender como pensavam. 

Seguindo a mesma lógica, um colega da Sabrina, o Matheus, sempre que me via, 

circulava comigo pela escola fazendo comentários sobre as pessoas, os professores e o 

ambiente. Certo dia ele me apontou um cartaz na parede que falava sobre o ENEM, 

incentivando os alunos a participarem. 

Matheus: Alá, eles achando que alguém daqui vai fazer o ENEM. 

Eu: Você não vai querer fazer o Enem? 

Matheus: Eu não! Vou ter que fazer uma prova, coisa que eu odeio, para tirar 

zero?  

Eu: E como você sabe que vai tirar zero? 

Matheus: Ah! Eu já tiro zero na escola, imagina no ENEM?! 
 

Entendendo que é dessa forma que eles costumam se expressar, com 

descontentamento, mas ao mesmo tempo fazendo piada da própria condição, é que se percebe 

como e onde estão as críticas, quando conclui isso percebi a importância de prestar muita 

atenção nas piadas e brincadeiras que faziam. A pichação mostrada na foto me deixou 

particularmente triste e me questionando o quanto toda a estrutura escolar transforma esse 

indivíduo a ponto de fazer com que suas expectativas em relação a escola ainda no começo do 

ano letivo seja a de uma nova reprovação. Como conclui Guimarães (2003): 

De um lado, há uma minoria de estudantes que tiram boas notas e continuam sua 
escolaridade […]. De outro lado há uma maioria condenada a abandonar os estudos 
mais cedo para ingressar no mercado de trabalho. Aqui está o refugo escolar, 
pessoas que foram convencidas de que seu fracasso se deve a elas mesmas e não 
terão outra alternativa senão empregarem-se em condições pouco interessantes e de 
baixa remuneração (p.60) 
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O processo de escolarização no qual os jovens são submetidos produz, molda e 

condiciona para melhor aproveitamento posterior, conforme mencionado no começo desta 

seção. O aluno que não tem boas notas ou que já espera a reprovação, já sabe a dificuldade 

que terá em dar continuidade aos estudos, além de passar por um longo processo de 

desacreditar da própria capacidade, resultando em baixas expectativas em relação a vida 

escolar, profissional e seus projetos pessoais. 
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5 O SHOW DE TALENTOS 
 

Chegando no final do segundo bimestre a escola organizou um show de talentos, um 

evento destinado a dar espaço para os alunos apresentarem atividades de música e dança. 

Fiquei sabendo desse evento quando fui convidada para assistir o ensaio de um grupo de 

alunos durante o intervalo. A Sabrina e outros alunos ensaiavam uma música gospel que eles 

iriam cantar na apresentação. O Matheus apareceu na porta e me chamou dizendo “sai de 

perto dessa gente chata”. Eu disse que estava tudo bem e que gostaria de continuar  

assistindo. No fim do ensaio, ao sair da sala, fui até ele e perguntei: 

Eu: Matheus, não gostou da apresentação delas não? 

Matheus: Achei uó, um saco. Não gosto de crente. 

Eu: Se você fosse apresentar algo que você goste, o que apresentaria? 

Em tom de brincadeira ele responde: 

Matheus: Ah! Muitas Drags, muito brilho, um desfile fazendo assim ó, abrindo 
espaguete. 

Eu: Porque você não apresenta então? 

Matheus: O povo daqui é burro, sem cultura, não entende de arte. 
 
 

A partir dessa conversa comecei a direcionar meu olhar para as particularidades dos 

alunos. E principalmente como essas particularidades se constituem e coexistem com a 

condição de aluno. A respeito de como elas se apresentavam e se apresentam hoje 

Dayrell(2007) declara: 

Em um modelo ideal, muito próximo àquele que regia o mundo do trabalho e 
trabalhador, esperava-se que o aluno fosse disciplinado, obediente, pontual e se 
envolvesse com os estudos com eficiência e eficácia. Ao mesmo tempo, não se 
considerava os alunos na sua dimensão de jovens, numa tendência em representar 
ambos os conceitos como se fossem, de alguma forma, equivalentes. (p. 1119) 

 
 

Nessa perspectiva, as diferenças ficam apenas no campo daqueles que são bons alunos 

ou maus alunos sua condição de jovem é correlacionada com a condição de aluno, fazendo da 

vida escolar um cotidiano voltado a si mesmo. Com o modelo atual no qual os muros se 

tornam um pouco mais flexíveis, a escola passa a ser habitada pelas diferentes formas de se 

vestir, diferentes grupos, suas preferências e gostos musicais. 

Em um dia de prova eu conversava com o professor Fábio enquanto os alunos 

terminavam as provas. Segundo ele, anteriormente a escola tinha uma “fama” pior e que a 

nova gestão estava tentando melhorar principalmente autoestima dos alunos e o show de 

talentos era fruto dessa tentativa, assim como algumas aulas de apoio entre outras atividades. 
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Passei então a acompanhar os ensaios toda quarta-feira até a apresentação, dia 20/06. 

O dia era exclusivamente dedicado a apresentação e um encerramento das aulas para as férias 

de julho. Foram cerca de duas horas de apresentações, além de algumas mesas espalhadas 

pelo pátio com jogos didáticos construídos por alunos de outras turmas. A apresentação da 

Sabrina foi uma das primeiras, seguida de um dueto em voz e violão de uma aluna e seu 

professor de sociologia, três apresentações de Break, um grupo de dança e assim por diante. 

Enquanto eu participava de alguns jogos o professor Fábio se aproximou e começamos 

a conversar sobre as apresentações. Segundo ele, estava feliz de ver os alunos participando, 

mesmo os que não tinham se apresentado, estavam presentes para ver os amigos. Continuou 

dizendo:“Sabe, a realidade deles aqui em volta é muito difícil, da maioria né. Tem aluno que 

chega aqui as seis só pra tomar o café da manhã na escola. O ideal é que eles ficassem o 

máximo de tempo possível aqui. Mas é complicado manter esses projetos. ” 

A realidade difícil no qual ele se refere é devido a escola ser cercada de comunidades 

pobres, com conflitos de facções, tráfico de drogas e constantes operações policias. 

Comunidades essas de onde originam a maior parte dos alunos da escola. 

A partir desse evento alguns grupos ficaram envolvidos em dar continuidade aos 

ensaios para futuras apresentações, trazendo para o ambiente escolar as realidades que vivem 

fora dele. A Sabrina, por exemplo, conseguiu espaço na escola para continuar ensaiando com 

o grupo para se apresentar na sua igreja, assim como um grupo de break, que planejavam uma 

apresentação em uma roda de rap. Sendo assim, conforme aponta Dubbet(2006) citado por 

Dayrell(2007): 

Com a desinstitucionalização e o consequente ruir dos muros da instituição escolar, 
há uma mutação nesse processo. A escola é invadida pela vida juvenil […]. O 
“tornar-se aluno” já não significa tanto a submissão a modelos prévios, ao contrário, 
consiste em construir sua experiência como tal e atribuir um sentido a este trabalho 
(p.1120). 

 
 

Com esse evento do show de talentos e o desdobramento que, na medida do possível, a 

escola tenta proporcionar, é possível trazer a realidade dos jovens para dentro do espaço e do 

cotidiano da escola, fazendo com que atribuam seu próprio significado e reformulem suas 

experiências como alunos na medida em que os chamados “muros da instituição” se 

flexibilizam dando um novo sentido ao espaço físico e as sociabilidades construídas. 
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6 A RODA CULTURAL 
 

Com a chegada das férias de julho passei a frequentar a roda cultural que acontece 

toda semana em uma praça bem próximo a escola, chamada também de “roda de rap”. A roda 

consiste no lazer principal deles e uma grande parte dos frequentadores era da escola que eu 

acompanhava, majoritariamente dos turnos da manhã e da tarde, ou seja, os mais jovens com 

uma faixa média de idade entre 14 e 18 anos. 

A roda se organiza em dois momentos alternados de aglomeração e dispersão. No 

momento de “batalha” o grupo se aglomera, dois participantes disputam um com o outro os 

melhores versos improvisados. No fim do tempo previsto os colegas votam em quem 

consideraram melhor, o vencedor segue disputando com o próximo da listagem, que é aberta a 

quem desejar se inscrever. No fim das batalhas os grupos se dispersam, ficando com seus 

grupos de amigos conversando e bebendo. Mesmo se tratando de menores de 18 anos todo o 

local fica repleto de garrafas de vodka, vinho e energético. Acompanhando a Sabrina, me 

juntei a um grupo que variava dos 14 aos 16 anos. Eu me preocupei em saber a idade deles 

porque em determinado momento estavam todos consumindo álcool e esse é um ponto que 

não se pode ignorar como parte crucial da socialização dos grupos que frequentam a roda. 

Como eu era apresentada como “a estagiaria que está pesquisando lá na escola”, um 

dos participantes da batalha que estava no grupo era estudante da escola no turno da tarde e 

perguntou mais detalhes. Seguimos conversando sobre a escola, ele fez questão de falar 

inúmeras coisas que não gostava, de forma mais assertiva e crítica, diferente de outras 

conversas que tive. Pela narrativa dele, seu processo pela escola foi marcado por inúmeros 

problemas de comportamento, advertências e suspensões. 

Guilherme: Teve várias vezes que eu tacava cadeira para o alto e saia da sala se o 

professor falasse alto comigo. Vivia voltando para casa mais cedo. Mas você já 

reparou naquilo lá? Aquilo parece uma senzala, me deixava maluco. 

Segundo ele, atualmente se sentia “mais cabeça” e achava que tinha amadurecido. Mas 

fez questão de reforçar que não achava que estava errado, e que só não sabia como lidar com 

isso na época. O principal da narrativa do Guilherme e que difere bastante das outras críticas 

de alunos que ouvi é que ele apontava os comportamentos autoritários e sua não concordância 

com eles, questionando regras de horário impostas pela direção que sempre o prejudicava e 

fazia com que ele perdesse aula, como também a autoridade da diretora. 
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Guilherme: Lá funciona assim, você chega atrasado uma aula, ai não entra mais, 

não tem como entrar na segunda aula. Aí você vai pra escola e volta pra casa. Aí 

ainda vem a diretora botar moral que você ta errado. Eu to errado em querer ir pra 

escola? Se eu não quisesse assistir aula tinha nem ido. 
 

Assim como o assunto da conversa com Guilherme, as rimas e discussões que 

percorrem a roda são repletas de teor político, tendo até sido comparadas as ágoras gregas 

pelo pesquisador Veríssimo (2015) que, nas considerações iniciais de sua pesquisa em uma 

roda cultural também de São Gonçalo diz o seguinte: 

“Era uma aula de filosofia, e em minha exposição eu falava da “ágora” grega do 
século VI a.C., e de seu papel neste momento das primeiras especulações da 
chamada filosofia ocidental (MARCONDES, 1998). […] Em certo momento, no 
intuito de fazer uma provocação, perguntei se havia algum lugar na 
contemporaneidade, que eles conheciam, ao menos aproximadamente com as 
características da “ágora” da época de Tales de Mileto. […] Foi quando uma aluna, 
que prestava bastante atenção à aula, afirmou: “Tem sim, professor. É a Roda 
Cultural. (p.2). 

 
 
 

Desse modo, assim como uma ágora grega, a roda cultural se mostra um espaço 

público e democrático de importante formação e discussão política. Seu papel, além de ser um 

dos poucos entretenimentos acessíveis a esse público, é de promoção e explicitação de 

reivindicações de questões que os cercam como o racismo, machismo e a violência. 

Com a leitura do trabalho etnográfico de Marli André (2005) sobre a prática escolar 

cotidiana, me deparei com o trecho que diz o seguinte: 

Mesmo tendendo a concordar com os defensores do enfoque da resistência, não 
podemos deixar de apontar alguns de seus problemas. Distinguir os comportamentos 
que constituem efetivamente resistência à dominação e têm interesse emancipatório 
explícito, de meras atitudes de insubordinação e indisciplina é um dos grandes 
desafios dos que optam por esse referencial. (p.68) 

 
 

Para um olhar menos atento, a forma de expressão com o descontentamento que 

Guilherme apresentava antes do que ele chamou de se tornar “mais cabeça”, não teria como 

enquadrar em algo muito diferente de atitudes de mera insubordinação e indisciplina. Tendo 

em vista que ele considerava seu comportamento apenas uma expressão de um incômodo que 

ele disse “não saber lidar na época”, é possível que “comportamentos que constituem 

efetivamente resistência” sejam tão distintos de “meras atitudes de insubordinação e 

indisciplina”? Como seriam exatamente constituídas essas atitudes de insubordinação e 
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indisciplina que não tivessem de alguma forma um interesse emancipatório mesmo que não 

proposital? 

Se não existe um conceito universal de comportamento “certo” ou “ideal” e existem 

forças disciplinantes, hierarquizantes e produtoras de subordinação que constroem o modelo 

de como esses alunos deveriam se comportar, qualquer movimento que seja feito que fuja 

desse modelo de comportamento é uma resistência, mesmo que não seja consciente, 

proposital ou formulada para tal efeito, mas é uma oposição ou uma não adequação a um 

modelo de comportamento. Essa oposição não é pra ser considerada por si só boa ou ruim, até 

porque podem acionar mecanismos que tem efeito justamente de dificultar o acesso do aluno 

a ferramentas que ajudem a entender sua condição, mas entendendo que essa diferença entre a 

“insubordinação e indisciplina” e “efetiva resistência” não existem, é possível pensar no 

quanto essa suposta diferenciação é também uma forma de exclusão daqueles não 

condicionados e a partir daí, seja como aluno, como professor, agente escolar ou como 

pesquisador, compreender seu papel na reprodução, ou não, dessas estruturas de Poder. 

Inúmeras pesquisas abordam a influência das Rodas de Rap por meio do seu histórico 

papel de engajamento político. Tal histórico forma a noção política dos jovens que a 

frequentam impactando no que pensam sobre seu entorno, incluindo a escola e suas práticas, 

tornando-os críticos sobre as noções de comportamentos e sobre o que a escola espera deles 

no contexto que estão inseridos. 

O rap no Rio de Janeiro assume a função de levar a consciência de raça e classe para 
a população preta pobre e marginalizada daquela cidade. Essa atitude, tanto em são 
Paulo como no Rio de Janeiro, propiciou que os grupos de rap mantivessem uma 
profunda ligação com ideais políticos e ideológicos do hip-hop nacional, que foram 
se afirmando aos poucos como a luta pelo fim do preconceito, do racismo, da 
violência policial e também o término das desigualdades sociais existentes nas 
periferias das cidades brasileiras, de onde a maioria desses grupos surgiu (FELIX, 
2005, p. 124). 

 
 
Dessa forma, “o Rap pode ser considerado um eficiente dispositivo pedagógico na promoção 

de um lugar de ação” (ALVES, 2016, p. 194). Seus efeitos podem ser percebidos na postura 

do aluno em relação a escola, em relação aos colegas e contribui para uma visão crítica das 

políticas que os cercam. 
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7 A CONDIÇÃO FEMININA 
 
Durante a construção dessa monografia busquei deixar em aberto aos alunos tudo que eu 

vinha escrevendo e concluindo sobre suas falas, achei essa troca muito proveitosa 

pessoalmente. Isso aconteceu em razão de que os alunos, cada um à sua maneira, se 

mostravam interessados e curiosos no que eu estava escrevendo e que tipo de trabalho eu fazia 

ali. Sempre que algo era dito eu levava para casa a anotação e algumas semanas depois 

buscava comentar com eles o que eu havia pensado sobre, era uma forma tanto de trazer de 

volta um assunto que eu tivesse achado pertinente, quanto também de dar a oportunidade para 

que eles fizessem observações em possíveis equívocos meus. 

Alguns meses após o fim do meu trabalho de campo na escola, retornei a roda de rap 

para revê-los e reencontrei o Guilherme, a Sabrina e alguns outros alunos, justamente para 

trazer tudo que eu havia pensado até o momento. Depois de estar ciente de todas as novidades 

que eles queriam me contar, Sabrina comentou de uma amiga, perguntou se eu me lembrava 

dela e, como uma curiosidade, me contou que ela estava grávida e que não estava mais 

estudando. 

Essa observação, nos últimos meses de construção da minha monografia, me fez abrir 

os olhos pra uma realidade gritante na qual eu não tinha direcionado minha atenção, que só foi 

possível ser esclarecida através de dados estatísticos, pelo fato de não ter aparecido no espaço 

escolar durante meu trabalho de campo. Tão importante quanto o que aparece no trabalho de 

campo é também o que não aparece, tal suposta ausência também é sintomático sobre como o 

assunto é tratado de forma secundária no espaço da escola e nas análises sobre problemas da 

educação. Os números referentes a evasão escolar das pessoas do sexo feminino se devem 

expressivamente pela realidade de seus corpos, a socialização que recebem por causa deles e a 

possibilidade de uma gestação. 

Um estudo divulgado no Centro de Referências em Educação Integral perguntou aos 

jovens de 15 a 29 anos por que pararam de estudar e o que havia motivado tal decisão. Entre 

as meninas, 18,1% indicaram a gravidez como o principal motivo. A pesquisa também aponta 

que 23,1% das jovens afirmam ter deixado a escola por questões familiares, como tarefas de 

cuidado do domicilio ou de crianças e idosos contra 16,4% entre os garotos, evidenciando a 

responsabilização que recebem pela vida doméstica. 
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Essa questão ter passado quase despercebida por mim, mesmo sabendo que o 

problema da gravidez e da vida doméstica se faz fortemente presente na evasão e escolar e na 

possibilidade de dar continuidade aos estudos, me mostrou o quanto o tema é ignorado por 

diversas análises e pesquisas que eu tinha lido até o momento para a construção dessa 

monografia. Os livros que utilizei até então, sendo algumas publicações com diversos artigos, 

tratam sobre ensino especial, deficiência, pobreza, entre outros, mas nenhum deles fazia uma 

análise sobre os problemas que atingem especificamente alunas. A socialização das pessoas 

do sexo feminino, o lugar da gestação que ocupam ou podem vir a ocupar no processo 

reprodutivo, a falta de acesso a educação sexual e seus impactos na evasão das instituições de 

ensino (de nível fundamental, médio ou superior) e da participação da vida política é ignorado 

de forma geral, deixando de ser visto como discriminação em um sistema de educação que, 

com todos os seus outros problemas, ainda é centrado na vida masculina. 

Saindo das pesquisas e indo para o espaço escolar a ausência do tema sendo abordado 

com a mesma relevância que era falado sobre o rendimento e o comportamento, mostra o 

quanto o tema também é invisibilizado pela escola na sua prática cotidiana,que também 

engessada pela moralidade deixa o debate restrito a um assunto aparentemente particular, 

como se não refletissem ou não fizessem parte da realidade da escola, contribuindo para a 

discriminação e consequentemente para exclusão das jovens do espaço escolar e das 

condições de dar continuidade aos estudos em conjunto com a discriminação em comum por 

rendimento e comportamento. 

Além do mais, a educação formal tendo sido excludente e discriminatória com as 

mulheres a muitos anos e não deveria simplesmente ignorar sua contribuição nesse cenário 

onde a vida doméstica é atribuída as mulheres. Desde instituições de caráter assistencial 

voltados para meninas mais pobres, até as escolas privadas de educação secundária no século 

XIX (onde teve início as escolas secundárias femininas no Brasil) tinham seus currículos 

voltados para a formação de “moças de família” como aponta Cunha e Silva (2010, p.100). 

Concluindo que: 

As escolas, exceto uma ou outra que priorizava uma formação mais intelectual, 
continuavam com o objetivo de preparar a mulher para educar os seus filhos, de 
acordo com as regras da boa sociedade, exercendo assim o seu papel de esposa e 
mãe, guardiã da família e dos bons costumes. (CUNHA; SILVA, 2010, p.100). 

 
E com tal histórico de contribuir para as desigualdades, a escola e as pesquisas em torno dela 

não podem se eximir da responsabilidade de direcionar o olhar pros impactos que ainda se 

fazem presentes da vida doméstica na continuidade dos estudos, que para as jovens ainda se 
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soma ao problema da necessidade de entrar no mercado de trabalho, já que na mesma 

pesquisa divulgada pelo centro de educação integral 20,9% das jovens também deixaram a 

escola por essa questão. 

Causa-me incômodo não ter dado a devida atenção a esse problema a tempo de fazer 

uma melhor pesquisa em campo. Não ter em mente que é preciso fazer o esforço consciente 

de buscar essas histórias de meninas e mulheres que tem os espaços públicos que são cruciais 

nas suas trajetórias de vida negados diretamente ou indiretamente, é reproduzir na prática 

discursiva e acadêmica o que excluiu e exclui as mulheres das análises. Uma política ou uma 

discussão para repensar a educação e a escola e torná-la algo diferente, não pode ser feita com 

base em pesquisas e análises que negligenciam os problemas femininos como tão importante 

quanto qualquer outro que impacta o ambiente escolar. Caso contrário, se tornará apenas uma 

escola e uma educação melhor para pessoas do sexo masculino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Busquei no desenvolvimento desta monografia mostrar como alunos de escolas 

públicas enfrentam diversas dificuldades na sua trajetória escolar, onde as perspectivas de 

futuro que são possíveis construir com essa trajetória estão atreladas a um bom 

posicionamento futuro no mundo do trabalho onde são distribuídos conforme as condições 

que o permitiram ter um bom rendimento na vida escolar com base em condições desiguais. 

Pude também, durante o processo de escrita ampliar minha visão para outras questões 

no qual eu não estava atenta nas pesquisas iniciais sobre a temática escolar, como os novos 

significados que os jovens vão trazendo a escola conforme a instituição se flexibiliza e 

também a condição das jovens pouco levada em consideração como um problema da 

educação e da escola. Para essas observações que eu não havia planejado, foi essencial a 

contribuição dos alunos envolvidos no campo e o contato que mantivemos em outros 

ambientes. 

Por fim, compartilho com Áurea M. Guimarães o pensamento de que o problema não é 

a escola em si e que ela tem um significado político, tendo em vista aquilo o que possibilita 

em relação a “compreender e negar o estabelecido, naquilo que ele tem de opressor” (2003, 

p.135) e justamente por esse motivo deve ser discutida, deve ser questionada se está 

atendendo ao objetivo de formar indivíduos críticos e, se não está, deve ser questionada sobre 

qual objetivo está atendendo e se é preciso fazer mudanças e para além de se vencer os 

entraves políticos e morais sobre o mundo do trabalho e a função que a sociedade atribui a 

escola no nosso contexto econômico, tais mudanças só podem vir acompanhadas de uma 

escuta atenciosa e crítica daquilo que os alunos trazem sobre suas realidades. 
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