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A escola é...
Escola é...
... o lugar onde se faz amigos.
Não se trata só de prédios, quadros, programas, horários, conceitos...
Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, gente que estuda, se alegra, se conhece,
se estima.
O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada ser se comporta como colega,
como amigo, como irmão.
Nada de “ilha” cercada de gente por todos os lados.
Nada de conviver com pessoas e depois, descobrir que não tem amizade a ninguém.
Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só.
Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade, é conviver, é
se amarrar nela.
Ora, é lógico...
Numa escola assim vai ser fácil estudar, crescer, fazer amigos, educar-se, SER FELIZ.
(Paulo Freire)

É assim que vejo essa escola
(Adriana Coelho)

RESUMO
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A pesquisa teve como objetivo investigar representações sociais da Escola SESC de
Ensino Médio por seus alunos. Fundamentou-se na teoria moscoviciana das
representações sociais, considerando também políticas sobre Ensino Médio no Brasil e
estudos sobre escola de tempo integral. Seguindo os princípios da pesquisa qualitativa,
optou-se pelo estudo de caso devido à particularidade de uma escola de Ensino Médio
Integral e Residência que segue a proposta de Ensino Médio Inovador do Ministério da
Educação (MEC). O estudo foi realizado na Escola SESC, em Jacarepaguá, no Rio de
Janeiro. Participaram 20 alunos, sendo 10 ingressantes e 10 concluintes, todos
moradores do Rio de Janeiro. Foram utilizados diversos instrumentos para coleta dos
dados: formulário para caracterização do perfil dos alunos; consulta a documentos da
escola; entrevistas semiestruturadas; registros feitos em diário de campo com base na
observação direta da pesquisadora em diferentes espaços, como almoço pedagógico,
oficinas e momentos de lazer. Os dados do formulário de caracterização foram
tabulados, os registros descritos no diário de campo e informações contidas nos
documentos complementaram a análise das entrevistas, que se apoiou na análise de
conteúdo temática. Os temas inferidos foram: “Escola Ideal” e “Relação Escola
SESC/Escola tradicional” para os ingressantes; “Dois Mundos: Ideal (dentro)/Real
(fora)” e “Relação Escola SESC/Escola tradicional” para os concluintes. Com
fundamento nesta análise buscou-se uma proposta para os processos formadores das
representações sociais: a objetivação e a ancoragem. Para ambos os grupos, o
significado atribuído pelos alunos à Escola SESC se objetivou metaforicamente na
analogia aluno = ator. Ou seja, o abstrato se tornou concreto na medida em que o aluno
se vê de forma ativa, fazendo parte da construção desse novo modelo de escola. Para
os ingressantes, este significado está associado a “viver o ideal”, “conviver com o
outro”, “sujeito ativo”, “busca do novo”, “formação pessoal”, “liberdade”, “tempo
integral”. E para os concluintes associa-se a “viver o ideal”, “conviver com o outro”,
“sujeito ativo”, “busca do novo”, “formação pessoal”, “independência”, “maturidade”,
“intensidade”. Ao enraizarem esse conhecimento em algo preexistente (ancoragem), é
provável uma associação com os ideais escolanovistas presentes no projeto de educação
integral da escola, que se concretizam em toda a formação que os alunos ali vivenciam.
Os resultados podem incitar reflexões sobre propostas para o Ensino Médio, etapa da
Educação Básica que vem apresentando dificuldades quanto a encontrar uma proposta
atrativa para os jovens, evitando a evasão. Compreender o universo simbólico dos
sujeitos envolvidos com base no referencial teórico-metodológico das representações
sociais pode ser uma alternativa para a construção de projetos pedagógicos mais
adequados às necessidades e interesses desses estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais, Escola de Tempo Integral, Alunos,
Ensino Médio.
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ABSTRACT
The aim of my research was to investigate the social representations of the students at
Escola SESC de Ensino Médio. It had the moscoviciana theory of social representations
as its theoretical basis, Brazilian High school policies and studies on “full time” schools
were also taken into account. Following the principles of the qualitative research, a
choice for study cases was made due to the specificity of a Residence High school in
which students study full time and which follows the proposal of Innovative teaching
proposed by the Ministry of Education (MEC). The study was carried out at Escola
SESC, in Jacarepaguá, Rio de Janeiro. 20 students took part in the study, 10 of which
were starting out 1st year and the other 10 were attending the third year, therefore
leaving the school. All the participants are Rio de Janeiro dwellers. A variety of tool
were used in data collection: students profile forms, research on school documents,
semi-structured interviews, registers on field diaries based on the researcher’s direct
observation in different situations such as pedagogical lunch, workshops and leisure
activities. The data from the forms were tabulated, the register from the field diary and
the data extracted from the documents complemented the analysis of the interviews,
which was based on the analysis of thematic content. The themes inferred were the
following: “Ideal School” and “The Relationship between Innovative School and
Traditional School” for the 1st graders; “Two Worlds: Ideal (inside) / Real (outside) and
“The Relationship between SESC School and Traditional School” for the 3rd graders.
Based on this analysis a proposal for the processes that form the social representations
was seeked: Objectivation and anchoring. For both groups, the meaning the students
attributed to Escola SESC was metaphorically represented by the analogy student =
actor, which means that the abstract became concrete as the student see himself actively
as part of the construction of this new school model. For the 1st graders this meaning is
associated to “live the ideal”, “freedom”, “full time”, Live with the other”, participating
subject”, search of the new”, “personal growth”, “independence”, maturity”, “intensity”.
As they root this knowledge in pre-existing ideas (anchoring), it’s probable to associate
it with escolanovista ideals which are part of the school project of a full time education
and that are made concrete in all the experiences that the students have at school. The
results may propel reflections on proposals for High school, a section of Basic
Education that has been facing difficulties at finding appealing proposals when it comes
to adolescents, preventing evasion. Understanding the symbolic universe of the subjects
involved in the process based on the theoretic-methodological reference of the social
representations may be an alternative for the creation of projects that are more in
accordance to the students’ needs and interests.
Key Words: Social Representations, Full time school, Students, High school.
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1. APRESENTAÇÃO

Esse trabalho foi realizado na Escola SESC de Ensino Médio, inaugurada em
2008 na Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, cuja proposta visa um ensino que busque a
formação integral do educando por meio de um ensino de qualidade e integral. A Escola
oferece residência para estudantes, professores e funcionários e recebe alunos de todo o
país, distribuindo o número de vagas por vários estados brasileiros. Este objetivo está
pautado na diversidade cultural como riqueza para a formação dos educandos. A escola
surge em um contexto em que estudos, como o da Fundação Getúlio Vargas (2009),
mostram que o Ensino Médio é a etapa da Educação Básica que mais apresenta
dificuldades de acesso e também evasão.
O interesse por este estudo baseia-se no fato da pesquisadora ser professora de
Educação Física da referida instituição desde o ano de 2009, período em que vem
observando o crescimento da procura por este modelo de escola. Cursos preparatórios já
estão sendo criados, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados, com
intenção de preparar os alunos para o processo seletivo.
Um fato que aproxima ainda mais a pesquisadora do tema é que desde 2011, a
convite, ela reside na Escola com sua família. Tal situação implica usufruir os benefícios
para a coleta e análise de dados por morar no local, o que permite maior convivência
com os alunos, já que os professores residentes assumem diferentes atividades, como:
almoço pedagógico, tutoria, oficinas, momentos de lazer. Estes diferentes momentos nos
tornam mais íntimos uns dos outros, construindo um forte vínculo afetivo,
compartilhando anseios, medos, frustrações e alegrias com os alunos. Na ausência dos
pais nos tornamos o seu referencial, no apoio emocional e acadêmico. Criamos este
vínculo também com seus familiares, pelos contatos frequentes (telefônicos, virtuais, às
vezes, presenciais), por meio dos quais informamos como está sendo a adaptação do
aluno na escola: academicamente, na saúde, rotina e na convivência com toda a
comunidade.
Porém, esta aproximação pode também vir a interferir na coleta e análise dos
dados, o que exige que sejam tomados os devidos cuidados metodológicos, na escolha
dos sujeitos e nos instrumentos, para que os resultados não sejam comprometidos pela
residência da pesquisadora no campo, que envolve muita proximidade com os alunos,
podendo interferir tanto na obtenção quanto na análise. Tais cuidados serão detalhados
na metodologia.
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2. INTRODUÇÃO

O Ensino Médio (EM) no Brasil, durante décadas, vem apresentando vários
problemas quanto ao acesso, evasão e qualidade de ensino (KUENZER, 2000;
FRANCO e NOVAES, 2001; CURY, 2002). Mudanças políticas e econômicas no
mundo do trabalho, principalmente desde meados do século XX, fizeram com que
especialistas da área refletissem sobre propostas educacionais para este segmento
(KUENZER, 2000).
Cronologicamente, grandes mudanças ocorreram no Brasil a partir de 1930, por
meio da Reforma Francisco Campos (1931/1932) e das Leis Orgânicas do Ensino
(BRASIL, 1942/1946).

A primeira organiza o ensino secundário em dois ciclos

(fundamental e complementar) um em cinco anos e outro em dois, orientando para a
carreira universitária. O segundo estruturava o ensino propedêutico em primário e
secundário, e o ensino técnico-profissional em industrial, comercial, normal e agrícola.
A partir de 1964, a educação brasileira foi organizada com o objetivo de atender
às demandas das transformações na estrutura econômica do país, adequando o sistema
educacional às necessidades de expansão da oferta. Nos anos de 1970, a reforma
proposta pela Lei nº 5692 (BRASIL, 1971), estabeleceu que o ensino de 2º grau (hoje
Ensino Médio) deveria ser profissionalizante com uma nova função social: a de
encaminhar os jovens diretamente ao mercado de trabalho, diminuindo a pressão de
acesso ao ensino superior.
Na época, o ensino de 2º grau era proposto com caráter profissional para todos,
acabando com os diversos ramos de ensino então existentes (clássico, normal, científico,
industrial, comercial e agrícola). Para aqueles que não pudessem concluir os estudos em
tempo considerado regular, a mesma Lei criou a possibilidade do ensino supletivo.
Nesse sentido, configurou-se o caráter terminal do segundo grau, à medida que se
proporcionava aos concluintes dessa modalidade de ensino uma habilitação, com o
propósito de encaminhar mais cedo o jovem para o mercado de trabalho. De acordo com
Cunha (2000), o ensino profissionalizante era usado para resolver um problema social
cujo objetivo era atenuar ou conter a demanda para os cursos superiores.
Contudo, apesar de o projeto do segundo grau profissional e compulsório
apresentar como justificativa a necessidade de atender aos requisitos do crescimento
econômico e do desenvolvimento tecnológico, essa obrigatoriedade se restringiu ao
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âmbito público, enquanto as escolas privadas continuaram com a oferta do ensino
propedêutico. Para Cunha (2000), o ensino propedêutico era para as elites, cujo objetivo
era prepará-las para o ensino superior, enquanto o ensino profissional era para a classe
trabalhadora, que tinha mais dificuldade em prosseguimento dos estudos.
Apesar desta iniciativa de um ensino profissional, a sua materialização foi
inviabilizada por dificuldades de diversas ordens, dentre as quais a ausência de recursos
humanos, materiais e financeiros. Essas dificuldades, aliadas a outras condições,
impuseram a necessidade de revisão da Lei 5.692 (BRASIL, 1971), quanto ao caráter
terminal e obrigatório do segundo grau profissional. Por meio do Parecer nº 76
(CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 1975), foram instituídas as habilitações
básicas, visando o preparo do aluno segundo uma área ampla de atividade profissional.
A partir dos anos de 1980, se acentuam no país os avanços da microeletrônica,
denominada de “revolução da informática”, promovendo mudanças na área do
conhecimento e em suas práticas no trabalho. Surge a necessidade de se pensar em um
ensino para atender a essa nova demanda, e não mais com base técnica do trabalho
industrial taylorista/fordista¹. Cria-se uma reforma com a Lei nº 7.044 (BRASIL, 1982),
que estabeleceu o caráter facultativo do segundo grau profissional.
É necessário observar, no entanto, que o caráter conciliatório dessas alterações
favoreceu o retorno ao modelo propedêutico do ensino de segundo grau de modo geral.
Assim, a oferta da formação generalista tornou-se predominante em relação à iniciação
profissional. Com isso, contemplavam-se os interesses da rede privada, dos jovens de
classe média ou da elite que desejavam prosseguir seus estudos em nível superior.

_____________________
¹ O Taylorismo é uma teoria criada pelo engenheiro Americano Frederick W. Taylor (1856-1915) que a
desenvolveu a partir da observação dos trabalhadores nas indústrias. O engenheiro constatou que os
trabalhadores deveriam ser organizados de forma hierarquizada e sistematizada, ou seja, cada trabalhador
desenvolveria uma atividade específica no sistema produtivo da indústria (especialização do trabalho). No
taylorismo, o trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção, cada indivíduo deve cumprir sua
tarefa no menor tempo possível, sendo premiados aqueles que se sobressaem, isso provoca a exploração
do proletário que tem que se “desdobrar” para cumprir o tempo cronometrado. Sendo a especialização do
trabalho e o tempo na realização das tarefas no meio fabril contribuição ao modo de produção fordista.
Dando prosseguimento à teoria de Taylor, Henry Ford (1863-1947), dono de uma indústria
automobilística (pioneiro), desenvolveu seu procedimento industrial baseado na linha de montagem para
gerar uma grande produção que deveria ser consumida em massa. Os países desenvolvidos aderiram
totalmente, ou parcialmente, a esse método produtivo industrial, que foi extremamente importante para
consolidação da supremacia norte-americana no século XX. (ANTUNES, 2000).
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Por outro lado, essa mudança trouxe prejuízo para os segmentos populares, que
não tinham acesso a uma formação profissional de nível segundo grau, pois a
predominância da oferta educacional passou a ser de formação acadêmica, dada a
existência de poucas escolas profissionalizantes naquela época. Nesse sentido, o acesso
à escola e a duração da escolaridade passaram a ser dimensões ligadas às condições
sociais e econômicas dos alunos.
Até os anos de 1990, o ensino de segundo grau era visto como dualismo entre o
propedêutico e o profissionalizante. Castro (2008) comenta que o dilema mais grave da
época era a preparação de um grupo de jovens para o mercado de trabalho e outro para o
ensino superior.
Kuenzer (2000, p. 32) faz um questionamento: “Educar para o trabalho não é
educar para vida?”. De acordo com a autora, para a maioria dos jovens o exercício de
um trabalho digno será a única possibilidade de continuar seus estudos em nível
superior. O segundo grau deverá então responder ao desafio de atender a estas duas
demandas: o acesso ao trabalho e a continuidade dos estudos.
Em resposta às críticas mencionadas, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (BRASIL, 1996) o ensino secundário, que na proposta da lei passa a ser
denominado de Ensino Médio (EM), passou a ser etapa final da Educação Básica (Lei
9394/96 – Art.36). De acordo com esta legislação, o EM deveria preocupar-se com uma
identidade que buscasse o avanço do conhecimento científico, tecnológico e cultural,
com a finalidade do desenvolvimento do indivíduo para o exercício da cidadania e
fornecendo-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Apesar das últimas mudanças apresentadas, a nova concepção curricular está
longe de ser uma realidade, pois o EM ainda causa preocupações quanto à evasão
escolar. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
em 2009, a falta de interesse pela escola é o principal motivo de evasão do jovem
brasileiro. A pesquisa mostra que 40% dos jovens entre 15 e 17 anos deixam de estudar
porque acreditam que a escola é desinteressante, 27% devido à necessidade de trabalhar,
e 10,9% por dificuldade de acesso. Para Neri (2009, p. 56),

O que a pesquisa está mostrando é que não basta garantir o acesso ou
criar programas de transferência de renda para assegurar que esse
jovem permaneça na escola, é preciso torná-la mais atrativa,
interessante e cativante. O problema é grave e atinge quase 20% da
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população de jovens.

Resultados de outras pesquisas (FRANCO; NOVAES, 2001; FRANCO; GATTI,
2006; MENANDRO; SOUZA, 2010) mostram a importância que os jovens dão a essa
etapa do ensino, como forma de conseguir um emprego e dar continuidade aos estudos,
criando possibilidades para uma “vida melhor”. Menandro e Souza (2010) concluem
que abandonar os estudos implica desemprego e um futuro sem perspectivas. Um dos
motivos apontados para a desmotivação dos alunos foi a falta de qualidade das aulas
dadas pelos professores, falta dos professores, horários vagos, aulas teóricas e com
pouca criatividade.
Nos estudos citados percebe-se que os alunos de EM, independentemente de
classe social ou econômica, têm uma expectativa em relação à escola: prepará-los para
uma vida melhor e para “arrumar um emprego”. Devido às mudanças ocorridas no
mundo do trabalho na atualidade, torna-se necessário pensar em uma proposta
pedagógica para o EM que possibilite ao educando adaptar-se com flexibilidade a essas
novas demandas. Torna-se desafio para o EM buscar uma identidade que integre duas
propostas: oferecer formação geral e formação para o trabalho, para que os alunos de
classes menos favorecidas possam ter oportunidade de ingresso no mundo do trabalho e
também de prosseguir seus estudos.
Diante desta realidade, o Ministério da Educação (MEC), preocupado com a
evasão de alunos adolescentes e com a melhora da qualidade do ensino oferecida pelas
escolas, cria por meio da Portaria nº 971, em 9 de outubro de 2009, uma proposta de
Ensino Médio Inovador (BRASIL, 2009). Este documento tem como objetivo incentivar
as escolas a criarem novas propostas de ensino. Para tal, determina carga horária
mínima de 3 mil horas, apresentando um currículo mais flexível e oferecendo ao aluno a
possibilidade de escolher 20% de sua carga horária e grade curricular dentro das
atividades oferecidas pela escola. Além disso, visa associar a teoria à prática, dando
ênfase às atividades práticas e experimentais, valorizando a leitura em todas as áreas do
conhecimento e garantindo a formação cultural do aluno.
O referido documento é um orientador para as Secretarias Estaduais de
Educação e do Distrito Federal, tendo como Órgão Financiador/Concedente o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE (BRASIL, 1969). Este documento
apresenta pressupostos que indicam as necessidades do estabelecimento de políticas
educacionais para os adolescentes e jovens, com a oferta de EM de qualidade, de acordo
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com os indicativos sobre a organização curricular para esta etapa da Educação Básica,
com intenção de fomentar e fortalecer experiências exitosas desenvolvidas pelo Sistema
de Ensino, consoante ao contexto de suas unidades escolares. Incentiva o aumento
progressivo da jornada escolar, com a proposta de desenvolvimento integral do aluno,
favorecendo projetos de educação integral e retomando a tentativa de implantação desse
modelo de educação.
O modelo de escola de tempo integral iniciou em nosso país em 1950 e a
princípio este projeto era realizado em escolas de ensino fundamental I e educação
infantil. Hoje observamos que essa expansão vem ocorrendo também para o EM. Em
outros países, como os Estados Unidos e Inglaterra, é nesta etapa da educação que os
jovens permanecem mais tempo na escola.
A temática da ampliação da jornada escolar tem sido um assunto bastante
discutido atualmente, sobretudo a partir de 2008, em decorrência da implantação do
Programa Mais Educação². Este busca contribuir para a formação integral dos alunos
da rede pública do país, por meio de apoio a atividades socioeducativas no contra turno
escolar, com intenção da redução da evasão, reprovação e distorções idade/série escolar.
No âmbito federal, está em funcionamento o Programa Segundo Tempo, parceria
dos ministérios dos Esportes e da Educação com instituições, como Serviço Social da
Indústria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), Forças Armadas, organizações não governamentais
(ONG) e entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas, sem fins lucrativos.
Este programa prevê um segundo tempo após as aulas regulares, com atividades
esportivas, palestras, reforço escolar e alimentação.
A escola de tempo integral é um grande desafio, demandando principalmente o
comprometimento de todos os envolvidos no projeto. Os professores precisam de
capacitação para a ampliação da jornada escolar, além da necessidade de investimento
nos espaços da estrutura da escola, conforme alerta Germani (2006, p.100):

As Políticas Educacionais de ampliação da jornada escolar
caracterizaram-se como projetos ousados e onerosos: ousados, diante
de tantas necessidades ainda não solucionadas no âmbito das escolas

____________________
2

Programa instituído pela Portaria Interministerial nº 17 (BRASIL, 2007), que integra as ações do Plano
de Desenvolvimento da Educação como estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da
jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral.
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de tempo regular, onerosos, pois requerem melhorias das condições
materiais e profissionais para o trabalho educativo de qualidade, que
necessitam, obrigatoriamente, de um grau de comprometimento e
conscientização das autoridades dirigentes bem como todos os
envolvidos no processo ensino aprendizagem.

Implementar e manter um projeto de escola de tempo integral envolve mudanças
não somente na estrutura física da escola, mas também em quem nela trabalha. Segundo
Freitas e Galter (2007, p. 135), “Uma questão urgente entre os educadores é entender
essa tendência de extensão da jornada escolar que vem sendo implementada em um
número cada vez maior de municípios, e buscar subsídios teóricos para a construção de
uma proposta pedagógica consistente”.
Diante do contexto apresentado, que ressalta a busca de uma proposta de EM
que

se

adeque

melhor

às

necessidades

socioeducacionais

dos

jovens

na

contemporaneidade, investigaremos a Escola SESC de Ensino Médio, que foi criada
pelo Serviço Social do Comercio – SESC. Ela apresenta proposta de escola Integral
Residência, seguindo orientações do MEC quanto ao EM Inovador e oferecendo
alternativa aos modelos tradicionais de ensino. Atende alunos de todos os estados
brasileiros, valorizando o convívio com a diversidade cultural. Tem como objetivo a
formação integral dos jovens com um ensino em período integral, desenvolvendo-os em
todas as potencialidades com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, motores e
sociais. Propõe uma educação humanística, com formação nas áreas diversas do
conhecimento, nas bases científica, tecnológica, artística e cultural, e tem como
proposta em seu projeto pedagógico, que os alunos sejam multiplicadores de muitos
saberes adquiridos ao retornarem para o seu estado, contribuindo para o
desenvolvimento do país. Propõe também o que está sendo um desafio para o EM:
reintegrar a formação geral com o ensino profissionalizante (com cursos de qualificação
profissional oferecido pelo SENAC), preparando os alunos não só para o mercado de
trabalho e para o ensino superior, mas para uma formação integral. A escola oportuniza
diferentes espaços educativos com o objetivo de se aprender o tempo todo, como:
almoço pedagógico, oficinas, teatro, dormitório, complexo esportivo, festas, saídas nos
finais de semana, entre outros.
Sendo uma proposta nova no espaço social e educacional, alguns
questionamentos surgem no âmbito dessa pesquisa: como se forma o pensamento social
dos sujeitos envolvidos em relação a esta novidade? Que impacto o novo – Escola de
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Ensino Médio Integral Residência – pode causar nos conhecimentos prévios desses
sujeitos em relação à escola? Existe uma rede de significados consensuais nos grupos
envolvidos que refletem um conhecimento do senso comum sobre o tema? Para
responder a tais questões o referencial teórico-metodológico das representações sociais
é bastante profícuo, principalmente porque privilegia como se forma esse conhecimento
do senso comum que emerge nos grupos afetados pelo novo, situação que envolve
familiarização com o desconhecido.
Com fundamentação na Psicologia Social, Moscovici (1978) afirma que as
representações sociais se referem às crenças, modelos e imagens que caracterizam os
grupos e suas práticas sociais. O autor (MOSCOVICI, 2004, p. 40) considera o sujeito
psicossocial em suas interações, valorizando as interrelações com o outro e com o
mundo social: “Todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre
dois grupos, pressupõem representações [...] Sempre e em todo lugar, quando nós
encontramos pessoas ou coisas e nos familiarizamos com elas, tais representações estão
presentes”.
Ao se referir às representações sociais, Jodelet (1986) afirma que se trata de um
conhecimento social porque reflete uma maneira de interpretar e pensar a realidade
cotidiana. É um conhecimento socialmente elaborado e partilhado, constituído com base
nas experiências dos sujeitos e nas informações, saberes e modelos de pensamento
transmitidos pela tradição, pela educação, pela comunicação. De acordo com a autora,
tal conhecimento, “espontâneo”, “ingênuo”, gerado em interações que ocorrem nos
grupos, é chamado de conhecimento do senso comum.
É importante enfatizar que Moscovici (1978) propõe uma Psicologia Social do
conhecimento para valorizar o “saber popular”, dando legitimidade à produção do
conhecimento das massas. Uma das principais contribuições do autor é mostrar, com
argumentos científicos, o papel no senso comum na realidade e seu impacto nas práticas
sociais, na medida em que esse tipo de conhecimento possui uma organização
psicológica autônoma. Para o mesmo autor (MOSCOVICI, 2001), quando um saber é
gerado e comunicado nas interações no e entre os grupos, ele torna-se parte da vida
coletiva, refletindo representações ao mesmo tempo construídas e adquiridas.
Segundo Alves-Mazzotti (1994), estudos sobre representações sociais são
fundamentais para compreender os processos simbólicos que permeiam a interação
educativa, os quais não ocorrem num vazio social. A autora enfatiza a necessidade de a
pesquisa educacional adotar um olhar psicossocial para que ela possa ter maior impacto
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sobre a prática educativa.
O estudo aqui apresentado se justifica por ser esta uma nova proposta
pedagógica no Brasil, e por estar seguindo orientações do MEC de Escola de Ensino
Médio Inovador. Pesquisas e avaliações são indispensáveis, especialmente por ser esta
uma fase da educação que apresenta grandes dificuldades, como problemas de evasão,
identidade e qualidade de ensino. Os resultados podem fornecer subsídios para que tal
modelo de escola seja um incentivo para que mudanças ocorram no Ensino Médio,
buscando torná-lo mais atrativo.
Neste contexto, o objetivo geral desta pesquisa é investigar representações
sociais de alunos da Escola SESC de Ensino Médio a respeito desta escola.
Relacionados ao objetivo geral, seguem as questões de estudos:

A. Verificar as expectativas dos jovens ingressantes e avaliação dos concluintes em
relação a esse novo modelo de escola;
B. Contrastar representações sociais de alunos ingressantes (1º ano) e concluintes
(3º. ano) a respeito dessa escola de tempo integral, para verificar possíveis
semelhanças e diferenças na representação;
C. Verificar as informações disponíveis a esses jovens antes de ingressarem na
escola de tempo integral residência;
D. Observar as interações sociais dos jovens no dia-a-dia da instituição;
E. Comparar as representações sociais obtidas neste estudo com as apresentadas em
pesquisas disponíveis sobre representações sociais de escolas de Ensino Médio e
escolas de Tempo Integral.

Relacionados a tais objetivos estão os sete itens que estruturam o trabalho: 1Apresentação da pesquisadora e de sua relação com a escola; 2- Introdução com a
problematização do estudo; 3- Panorama do Ensino Médio no Brasil, apresentando
revisão de literatura sobre políticas para o ensino médio e sobre escola integral; 4Referencial teórico-metodológico das representações sociais, com aspectos gerais da
teoria e estudos relacionando RS e escola de tempo integral e de ensino médio; 5Procedimentos Metodológicos, com descrição do campo, dos sujeitos, e dos
instrumentos de coleta e análise dos dados; 6- Apresentação dos resultados obtidos por
meio de análise documental, diário de bordo e entrevistas realizadas com os alunos; 7Conclusões, que buscam comentar as questões propostas e as contribuições da pesquisa.
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3. PANORAMA DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL: UMA REVISÃO DE
LITERATURA

3.1 Políticas para o Ensino Médio na atualidade

Conforme já mencionado na Introdução desse trabalho, as políticas de EM no
nosso país tiveram modificações com a última LDB de 1996 (BRASIL, 1996). A partir
deste período o Ensino Médio passa a fazer parte da Educação Básica, juntamente com
Educação Infantil e Ensino Fundamental. O Art. 35 da referida lei define o EM como
etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, e com as finalidades
de consolidação e aprofundamento dos conhecimentos do Ensino Fundamental, para
que o aluno possa dar prosseguimento aos estudos. Também coloca a preparação básica
para o trabalho, dando condições para inserção em uma atividade ou aperfeiçoamento
futuro.
De acordo com a LDB de 1996, objetivo do EM passa a ser a preparação básica
para qualquer tipo de trabalho, para que o aluno possa se adaptar às novas mudanças do
mercado, tendo participação na produção social e dando continuidade a estudos. O
propósito é formação geral, mas não impede uma articulação entre o EM e Educação
Profissional de nível técnico.
Importante lembrar que o Projeto de Lei 1608/96 (BRASIL, 1996) tinha o
objetivo de reformular o Ensino Profissional e causou polêmica em alguns segmentos da
sociedade. Com a promulgação da LDB de 1996 este documento é retirado do
Congresso e substituído pelo Decreto 2208/97 (BRASIL, 1997), que estabelece de fato a
reformulação da Educação Profissional. A função desta passa a ser qualificar jovens e
adultos para o trabalho, independente do nível de escolaridade que estejam no ingresso
do curso. O referido decreto dispõe que essa educação deve se processar em três níveis,
conforme Art.3º: Básico, para trabalhadores jovens e adultos, independente da
escolaridade; Técnico para alunos que estejam cursando ou tenham concluído o EM; e
Tecnológico, oferecendo formação superior para jovens e adultos. O Ensino Profissional
tem organização curricular própria, não se integrando ao currículo do EM. Esta
integração ocorre concomitante ou posterior à conclusão do EM, com vínculo de
complementaridade, como mostra Art.5º:
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(...)Art.5º- A educação profissional de nível técnico terá organização
curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser
oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este. Parágrafo
único: As disciplinas de caráter profissionalizantes, cursadas na parte
diversificada do ensino médio, até o limite de 25% do total da carga
horária mínima deste nível de ensino, poderão ser aproveitadas no
currículo de habilitação profissional que eventualmente venha a ser
cursada, independente de exames específicos.

Segundo Kuenzer (1999), esse Decreto revela uma tendência produtivista,
subjuga o Ensino Profissional às políticas das grandes empresas e desvincula o EM do
Ensino Profissional. O interesse ainda estava em preparar os jovens para um trabalho
específico de forma mecanicista, tendo ainda como centro o mercado de trabalho e não
o aluno.
Em 1997, com iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o
Ministério do Trabalho e Emprego, surge o Programa de Expansão da Educação
Profissional (PROEP), que tem o objetivo financiar instituições de ensino técnicoprofissional, realizando reformas de unidades existentes ou construindo novas unidades.
Os recursos financeiros são de dotações orçamentárias do Governo Federal, recursos do
Ministério da Educação, do Fundo do Amparo ao Trabalhador, do Ministério do
Trabalho e Emprego e de empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID. São destinados a instituições públicas e privadas que possuem o ensino técnico de
acordo com o Decreto 2208 (BRASIL, 1997), que separava a educação geral de nível
médio da formação profissional.
O Parecer CEB/CNE nº 15/98, da Câmara de Educação Básica – Conselho
Nacional de Educação (BRASIL, 1998) mostra também essa separação dando
indicações mais detalhadas do tratamento a ser adotado para os conteúdos curriculares.
Indica que pode haver preparação básica para o trabalho, contudo não se trata de uma
educação profissional, como vemos no Artigo 12:
Não haverá dissociação entre a formação geral e a preparação básica
para o trabalho, nem esta última se confundirá com a formação
profissional.
§ 1º A preparação básica para o trabalho deverá estar presente tanto na
base nacional comum como na parte diversificada.
§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral, incluindo a
preparação básica para o trabalho, poderá preparar para o exercício de
profissões técnicas, por articulação com a educação profissional,
mantida a independência entre os cursos.
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O referido documento apresenta de forma mais clara essa possibilidade de
interlocução entre o EM e o trabalho, que tem como base comum uma estrutura
curricular. Há possibilidade de utilizar para a formação básica para o trabalho, na parte
diversificada, 25% com formação técnica, contudo, não se trata de uma formação
profissional.
Silva (2003), Kuenzer (2002) e Lopes (2002) afirmam que o parecer é ainda
reducionista, pois restringe a formação escolar à formação precária para o mercado de
trabalho, apesar de afirmar que tem a pretensão de formar os jovens para a cidadania.
Com o Decreto 5.154/04 (BRASIL, 2004), que revoga o decreto 2208/97
(BRASIL, 1997), a educação profissional no EM passa a ser mais flexível, podendo as
escolas e estados organizarem o seu currículo respeitando as diretrizes do Conselho
Nacional de Educação. Este Decreto estabelece articulação do nível médio com o nível
técnico de educação, buscando um ensino integrado, concomitante ou subsequente.
Contudo, apesar destas mudanças, ainda há dificuldade de uma identidade para o
EM que supere o dualismo entre a formação geral e a profissional, e também que possa
tornar o ensino mais atraente e de qualidade, despertando o interesse dos jovens quanto
a continuar estudos que possam prepará-los para o trabalho.
A preocupação com um currículo voltado para esses jovens fez com que o
Ministério da Educação criasse um instrumento norteador que garantisse a formação
básica comum. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997), apesar
de não serem obrigatórios, servem como orientação para o currículo. Esses Parâmetros
forneceram as bases para as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM), promulgadas no Parecer CEB nº 15/98 (BRASIL, 1998). Nesses
documentos percebemos o destaque para a importância do trabalho na sociedade e o
para caráter formativo que o EM deve dar a ele dentro do seu currículo. Há ênfase na
finalidade de favorecer o desenvolvimento de capacidades necessárias à formação do
indivíduo visando sua capacitação para adquirir e desenvolver novas competências para
que esteja apto às mudanças do mundo.
Percebemos também o princípio dos quatro pilares da educação, baseado no
relatório realizado por Jacques Delors para a UNESCO (1998) - Comissão Internacional
sobre Educação para o Século XXI -, que coloca: Aprender a conhecer, Aprender a
fazer, Aprender a viver com os outros e aprender a ser. Sua proposta é a aprendizagem
de conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento de atitudes, competências e
habilidades mais significativas, de interesse e de acordo com a realidade dos jovens.
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Observamos que propostas e estudos estão sendo implantados para buscar
soluções para essa etapa da educação básica. Há também mais investimentos financeiros
com a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (Lei 11.494, BRASIL, 2007) e
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (BRASIL, 2008).
O FUNDEB tem como finalidade promover a redistribuição dos recursos
vinculados à educação básica em nosso país. É complementado por recursos federais e
por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e
municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição
Federal (BRASIL, 2007).
O PDE visa a melhoria da qualidade da Educação Básica. Integra uma conjunção
de apoios da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de
colaboração das famílias e da comunidade. Tem como objetivo efetivar o direito à
educação pública de qualidade, garantindo as condições de acesso, permanência,
conclusão e sucesso escolar para as crianças e jovens brasileiros, até 2022. Para isso
define cinco metas a serem alcançadas: toda criança e jovem de 4 a 17 anos estarão na
escola; toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos; todo aluno aprenderá o que é
apropriado para a sua série; todo aluno concluirá o Ensino Fundamental até os 16 anos
de idade e o Ensino Médio até os 19 anos; O investimento em educação deve ser
garantido e gerido de forma eficiente e ética.
Essas políticas públicas citadas têm como objetivo a melhoria do EM e novos
incentivos vem surgindo desde 2009, particularmente com a aprovação do programa do
Ensino Médio Inovador (BRASIL, 2009), que propõe uma nova organização curricular.
Ele visa dar incentivos às escolas públicas e privadas no Brasil para tornarem o EM
mais atrativo para os jovens, evitando o desinteresse e o abandono dos estudos. O
documento propõe: aumento de horas aulas, autonomia na escolha de disciplinas,
incremento nas atividades de leitura e laboratório, reforço nas atividades culturais e
professores em tempo integral. A proposta busca tornar o sistema mais participativo e
teve 100 escolas públicas como piloto em 2010. O investimento inicial estava previsto
para R$ 100 milhões.
Importante ressaltar que no início deste ano ocorreu mais uma alteração nas
políticas públicas para o EM ao ser aprovada, em 30 de janeiro de 2012, a Resolução do
Conselho Nacional de Educação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio. Tem como base a LDB de 1996 (BRASIL, 1996) e o Decreto 2208 (BRASIL,
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1997), trazendo algumas mudanças na prática pedagógica e visando deixar mais claros
os seus objetivos para alcançar a melhoria da qualidade do EM. Quanto à oferta e
organização do EM, de acordo com a resolução nº 2, Art. 5º (BRASIL, 2012), a
proposta é:
I - formação integral do estudante;
II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos,
respectivamente;
III - educação em direitos humanos como princípio nacional
norteador;
IV - sustentabilidade ambiental como meta universal;
V- indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se
a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo
educativo, bem como entre teoria e prática no processo de ensinoaprendizagem;
VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnicas
profissionais realizadas na perspectiva da interdisciplinaridade e da
contextualização;
VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade
concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção,
dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes;
VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da
ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do
desenvolvimento curricular.

No Capítulo II da referida Resolução – Formas de Oferta e Organização, Art. 14,
aparece como possibilidade o EM se organizar em regime de tempo integral com, no
mínimo 7 horas diárias, reforçando sua integração com a educação e as dimensões do
trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura.
O mais recente projeto para o EM ocorreu no dia 16 de outubro de 2012,
proposto pela Câmara dos Deputados, a ser encaminhado para exame do Senado
Federal. Está relacionado ao Plano Nacional da Educação (PNE) 2011-2020 e propõe
como meta para o EM, entre outras, a universalização do atendimento escolar para os
jovens de 15 a 17 anos e elevar até 2020, a taxa líquida de matrícula para 85% nesta
faixa etária.
No entanto, os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
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de 2011 nos revelam que o EM foi o que menos cresceu, apesar de ter alcançado a meta
no Rio de janeiro, passando de 3,6 para 3,7. Nove estados ficaram abaixo da meta
estabelecida, como apresenta a matéria on-line da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (2012), que mostra um resultado ainda ruim para essa etapa da
educação básica.
A grande discussão do MEC, devido a esses resultados é pensar em criar
mudanças para tornar o EM mais atrativo. Uma das medidas está ligada à quantidade de
disciplinas que compõem o EM: 13 disciplinas obrigatórias, mas em algumas redes de
ensino chegam a 19. Na resolução nº 2 Art. 8º (BRASIL, 2012), foi criado o
agrupamento dessas disciplinas em ciclos de 4 grandes áreas do conhecimento:
Linguagens, Ciência da Natureza, Ciências Humanas e Matemática. Essa proposta já
havia sido colocada com a resolução de 26 de junho de 1998 (BRASIL, 1998), que
previa esta organização, com a única mudança na disciplina de matemática, que agora
apresenta-se separada da área de Ciências da Natureza. Segundo o Secretário da
Educação Básica do MEC, Callegari, em entrevista com Agência Brasil (2012), informa
que a ideia não é eliminar disciplinas, mas a integração e a articulação entre elas.
O pequeno panorama exposto nesse item mostra a busca, nas duas últimas
décadas, por uma proposta bem sucedida de educação para o Ensino Médio no país.
Embora não tenha sido objetivo fazer um aprofundamento das políticas citadas, os
documentos legais mencionados e os dados estatísticos sobre esse segmento indicam
que ainda não foi possível consolidar uma política que atenda as necessidades da
maioria dos alunos envolvidos. Neste contexto, desenvolver EM de qualidade,
despertar o interesse dos jovens para prosseguirem seus estudos, proporcionar bases
para o trabalho, cidadania e formação integral do aluno são desafios que a Escola SESC
vem tentando enfrentar, particularmente no que se refere à integração entre formação
geral e ensino profissional defendida nos documentos legais.

3.2 Sobre Escola de Tempo Integral e Ensino Médio

A concepção de um projeto de educação integral iniciou-se em nosso país com
Anísio Teixeira, influenciado pelo filósofo americano John Dewey (1859-1952), que
inspirou o movimento da Escola Nova. No Brasil, o Movimento dos Pioneiros da Escola
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Nova surge em 1932 trazendo renovação das ideias e das práticas pedagógicas, com a
proposta de que o Estado organize um plano geral de educação, defendendo uma escola
única, pública, laica, obrigatória e gratuita.
Mudanças significativas na educação ocorreram nesse período, sendo uma delas
o incentivo à ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola. A primeira
experiência aconteceu em 1950 com o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, conhecido
como Escola Parque, em Salvador, no bairro da Liberdade. Nos anos de 1980 e 1990,
durante os dois mandatos de Leonel Brizola como governador do Estado do Rio de
Janeiro, surgem os Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs, idealizados por
Darcy Ribeiro no âmbito do Programa Especial de Educação. Porém, eles sofreram
modificações devido à falta de continuidade administrativa dos governos que o
sucederam. Podem ser citados também os Centros de Educação Integrada – CEIS – em
Curitiba - PR.
Em 1991, na Presidência de Fernando Collor, são implantadas 5.000 escolas de
ensino fundamental em horário integral em todo o país. Este era o Projeto Minha Gente,
que criou os Centros Integrados de Apoio à Criança (CIAC). Em 1992 foi inaugurado o
primeiro CIAC no Rio de Janeiro que, segundo (COELHO; CAVALIERE, 2002) o
evento “foi marcado por grandes manifestações pró-impeachment nos estados mais
importantes do país, culminando com a saída de Collor do governo em dezembro”. Em
1993, no governo de Itamar Franco, o Ministério da Educação lançou o Programa
Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), dando
prosseguimento aos projetos de educação integral no país.
De acordo com Cavaliere (2007), já era observado na Educação Básica pública
brasileira o número de projetos que privilegiavam a jornada integral, com o surgimento
de escolas especialmente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e em São Paulo. Para
a autora (idem, p. 1025):

É notável o crescimento, nos últimos anos, de projetos, no setor
público, de ampliação do tempo de escola ou de criação do tempo
integral em escolas de educação básica. Há projetos federais, estaduais
e municipais sendo desenvolvidos e não apenas nas capitais e grandes
cidades, mas também em cidades de pequeno porte.

Cavaliere ainda (2007, p.1017) enfatiza que a ampliação do tempo na escola
pode alcançar melhores resultados da ação escolar sobre os indivíduos: “O tempo é um
elemento fundamental para a compreensão não apenas dos processos civilizatórios, num
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sentido mais amplo, mas também dos processos de criação, acumulação e distribuição
de riquezas materiais e simbólicas nas sociedades”.
Para a mesma autora (2007), essa expansão não é apenas quantitativa. Nos
últimos anos suas pesquisas mostraram quatro concepções diferentes de escola de tempo
integral: a primeira, com visão assistencialista, considera a escola como um lugar para
“atendimento” básico de crianças desprivilegiadas; a segunda, de cunho autoritário, vê a
escola como um lugar para tirar crianças da rua, evitando que elas entrem para o crime;
a terceira acredita que a escola de tempo integral seja democrática, sendo capaz de
emancipação dessas crianças; a última, como escola multissetorial, considera que a
educação pode ocorrer também fora dela, por meio de outros espaços, principalmente os
setores não governamentais.
Observamos que essas iniciativas do setor público no que se refere à escola de
tempo integral foram direcionadas mais para o ensino fundamental, etapa alvo de
maiores investimentos. Segundo Cavaliere (2007), em países europeus é o contrário, as
crianças menores ficam menos tempo nas escolas e são as maiores que permanecem
mais tempo nelas. Porém, pesquisando sobre escolas em tempo integral no EM,
percebemos que esse investimento tem se estendido também para o EM, seja por
iniciativa pública, privada ou pública com parceria com empresas privadas, como as
seguintes escolas: Núcleo Avançado em Educação (NAVE), que tem o apoio do Instituto
de Responsabilidade Social da Oi e o Núcleo Avançado de Educação em Tecnologia e
Alimentos (NATA), que possui o incentivo do Grupo Pão de Açúcar.
Nas redes públicas está crescendo o número das escolas que ampliam o tempo de
estudos nesta etapa da formação. Segundo uma reportagem para a revista Carta Capital
(2012, p.13), com o Ministro da Educação Aloizio Mercadante, sobre meta para
aumentar o número de escolas de EM em tempo integral, ele informa “Tínhamos apenas
300 escolas com o projeto Ensino Médio Inovador, que aumenta a carga de estudo para
5 horas diárias. Chegaremos a 2 mil esse ano. São escolas com uma jornada maior. Não
é tempo integral, mas é um avanço”. Para ele é preciso avançar em direção à escola em
tempo integral. O atual governo está investindo no Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que visa ampliar a oferta de vagas na
educação profissional e melhorar as condições de inserção do aluno no mundo do
trabalho, com o ensino concomitante (regular e profissionalizante), na mesma
instituição. E também o ensino intercalado, em que o estudante cursa o EM regular em
uma instituição, e em outra o curso técnico, buscando parceria com os cursos SENAI.
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Segundo o Parecer CNE/CEB nº 39/2004 (BRASIL, 2004), a aplicação do
Decreto nº 5.154/2004 (BRASIL, 2004) à educação profissional técnica de nível médio
e ao ensino médio, se dará, pelas seguintes formas (p, 5-6):
- integrada (em curso na mesma instituição de ensino, com matrícula
única pelo aluno e com ampliação de carga horária);
- concomitante (na mesma instituição ou em instituições distintas, com
matrículas
distintas,
e
com
ou
sem
convênios
de
intercomplementaridade para o desenvolvimento de projetos
pedagógicos unificados);
- subsequente (após o ensino médio, quando este é pré-requisito de
matrícula;

Observamos que, nesta forma integrada, as escolas devem ampliar a carga
horária, de acordo com o § 2º do art. 4º do Decreto nº 5.154 (BRASIL, 2004), para
Cordão (apud REGATTIERI E CASTRO, 2010, p. 26),
[...] o desenvolvimento da articulação na forma integrada exige uma
nova e atual concepção, não podendo e nem devendo significar uma
volta simplista à forma da revogada Lei nº 5.692/1971, que colocava
componentes da educação profissional no lugar de componentes do
ensino médio, empobrecendo o então ensino de segundo grau.
Significa, sim, manter a garantia ao ensino médio da sua missão, com
a carga horária mínima de educação geral que propicie o cumprimento
dos objetivos de uma etapa final e de consolidação da educação
básica, que inclui “a preparação básica para o trabalho e a cidadania
do educando”, e os conhecimentos que possibilitem “o
prosseguimento de estudos”, tanto no nível da educação superior
quanto na educação profissional que, desenvolvida de forma
articulada com o ensino médio, conduz o cidadão a uma habilitação
profissional em um mundo do trabalho e sociedade em constante
mutação.

Segundo a pesquisa de Regattieri e Castro (2010, p.79), realizada em escolas de
EM nas regiões do norte e sul do Brasil, a integração do EM com a Educação
Profissional não é tarefa fácil de realizar, principalmente devido à necessidade de seguir
Leis, Pareceres, Decretos Federais e Resoluções do Conselho Nacional de Educação.
Para as autoras: “Ao integrar estas duas modalidades, ambas com diretrizes curriculares
próprias, torna-se mais complexa sua aplicação, especialmente na concepção, no
planejamento e na execução do curso integrado”. Apresentam como pontos negativos a
insuficiência

de

recursos

financeiros,

equipamentos

e

materiais,

falta

de

contextualização dos conteúdos do EM em relação às competências da habilidade
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profissional, dificuldades com relação aos componentes da habilitação profissional dos
docentes, entre outros. E como positivos o apoio do MEC e a motivação dos órgãos
centrais das secretarias e apoio de seus órgãos regionais, o envolvimento e o interesse
da comunidade escolar em oferecer educação profissional.
Alguns autores (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2010 e MOURA, 2010),
defendem a proposta de integração do EM com Educação Profissional. Para eles é uma
solução viável para que o EM garanta a integralidade da educação básica e também, a
formação profissional numa perspectiva da integração dessas dimensões.
Para Kuenzer (2001, p. 43-44), é preciso romper com a fragmentação do ensino
de formação básica com a preparação específica para o trabalho, buscando o
desenvolvimento de uma formação integral do aluno. Ou seja, “disponibilizar aos
jovens que vivem do trabalho a nova síntese entre o geral e o particular, entre o lógico e
o histórico, entre a teoria e a prática, entre o conhecimento, o trabalho e a cultura”.
Percebemos que o propósito da proposta de integração do EM da formação geral
com o curso técnico profissionalizante tem como objetivo a superação da dualidade que
sempre existiu entre estas duas formas de ensino. A ideia é buscar uma formação
integral, preparando os alunos para a vida, o que inclui dar prosseguimento aos estudos
e preparação para início ao trabalho, sendo que ambos os aspectos estão interligados,
mas para que isso ocorra, compreendemos que tornasse necessário ampliar o tempo de
permanência desses jovens na escola.
Considerando a escola de tempo integral como um desafio e buscando um
modelo de EM mais adequado à realidade socioeducacional contemporânea, situa-se a
proposta da Escola de Ensino Médio Integral Residência, criada pelo Serviço Social do
Comercio – SESC. Trata-se de uma alternativa aos modelos tradicionais de ensino,
seguindo orientações do MEC quanto ao EM Inovador. Constituindo-se em campo
dessa pesquisa, o detalhamento será mais explicitado no item “Procedimentos
Metodológicos”.
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4. A

ABORDAGEM

DAS

REPRESENTAÇÕES

SOCIAIS

COMO

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

4.1 Representações Sociais: Aspectos Gerais

Será utilizada a Teoria das Representações Sociais (TRS) como referencial
teórico-metodológico da pesquisa. Segundo Alves-Mazzotti, (1994, p. 61), na sociedade
contemporânea recebemos uma grande quantidade de informações e buscamos
compreendê-las aproximando-as daquilo que já conhecemos. Nas interações cotidianas,
ou seja, “nas conversações diárias, em casa, no trabalho, com os amigos, somos instados
a nos manifestar” sobre questões que nos afetam, “procurando explicações, fazendo
julgamentos e tomando posições”. Para a autora, essas interações vão criando
“universos consensuais”, formando novas representações sobre o objeto, não mais como
simples opiniões, mas “teorias” do senso comum.
Esta teoria tem se constituído em importante suporte para pesquisas na área da
educação. Segundo Gilly (2001, p. 322), a TRS permite identificar como os fatores
sociais estão agindo sobre o processo educativo, o que implica na relação do sujeito
com o objeto, influenciando as práticas escolares. Para este autor, a articulação entre
educação e representações sociais,

não diz respeito apenas à compreensão de fenômenos macroscópicos:
as relações entre a pertença a um determinado grupo social e as
atitudes e comportamentos diante da escola, o modo como o professor
concebe seu papel, etc. Refere-se também a níveis de análise mais
finos, relativos à comunicação pedagógica na turma e a construção de
saberes.

A noção de representação social, na psicologia social contemporânea, é proposta
na obra La Psychanalyse, son image et son public, de Serge Moscovici (1961),
traduzida para o português em 1978. Para o autor (1978, p. 40-41), as representações
sociais:
[...] circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através
duma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo
cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas relações estabelecidas,
os objetos que nós produzimos ou consumimos e as comunicações que
estabelecemos. Nós sabemos que elas correspondem, por um lado, à
prática específica que produz essa substância, do mesmo modo como
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a ciência ou o mito correspondem a uma prática científica ou mítica.

Moscovici (1978) buscou referência na obra de Durkheim, que em seu conceito
de representações coletivas preconizava a explicação sociológica dos fatos sociais,
considerando-as como formas estáveis de compreensão coletiva. Moscovici (1978, p.40)
assim se refere à Durkheim quando o autor aborda as representações coletivas:

O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos
membros de uma mesma sociedade forma um sistema determinado
que tenha sua vida própria; poderemos chamá-lo: consciência coletiva
ou comum. Sem dúvida, ela não tem por substrato um órgão único; é,
por definição, difusa em toda extensão da sociedade; mas não deixa de
ter caracteres específicos que fazem dela uma realidade distinta. Com
efeito, é independente das condições particulares em que os indivíduos
estão colocados; eles passam, ela permanece. (...) Da mesma forma,
não muda a cada geração, mas, ao contrário, liga umas às outras as
gerações sucessivas. Portanto é completamente diversa das
consciências particulares, se bem que se realize somente entre
indivíduos.

Moscovici (1978) retoma criticamente o conceito de representações coletivas de
Durkheim, dando ênfase aos fenômenos representativos que acontecem nas sociedades
contemporâneas (caracterizadas pela comunicação de massas, desenvolvimento da
ciência, pluralidade), menos homogêneas e mais complexas que as sociedades estudadas
por Durkheim. Criticando a visão estritamente sociológica de Durkhiem, o autor situa as
representações sociais em uma posição“mista, na encruzilhada de uma série de
conceitos sociológicos e de uma série de conceitos psicológicos”. Nesse sentido, o
termo “social” apresentado por Moscovici difere do “coletivo” de Durkheim, pois
designa o aspecto dinâmico e bilateral do processo de constituição das representações
sociais marcando, assim, a representação como forma de conhecimento socialmente
elaborado e partilhado, bem como sua realidade psicológica, afetiva e analógica,
presente no comportamento do indivíduo (XAVIER, 2002). Moscovici (2001) explorou
mais a variação e a diversidade como um todo. Para ele, a diversidade reflete a falta de
homogeneidade dentro das sociedades modernas.
Jodelet (2002, p. 22) é uma das colaboradoras e difusoras das ideias de
Moscovici, privilegiando pesquisas de caráter etnográfico. A autora confirma que as
representações sociais referem-se ao modo de pensar e interpretar o cotidiano, propondo
uma definição de representações sociais amplamente aceita pelo campo: “são uma
forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo
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prático que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”.
Para Jodelet os mecanismos sociais interferem na elaboração psicológica que constitui a
interação social e vice e versa. Segundo Abric (2001, p.28):

A representação funciona como um sistema de interpretação da
realidade que rege as relações dos indivíduos com seu ambiente físico
e social, determinando seus comportamentos ou suas práticas. A
representação é desta forma, um guia para a ação, um sistema de prédecodificação da realidade porque determina um conjunto de
antecipações e de expectativas.

Alves-Mazzotti (2000, P. 61) entende que a interação com o objeto representado
acontece de modo a confirmar as características que lhe foram atribuídas no processo de
construção da representação social e no momento da interação entre indivíduos e
grupos. Para a autora:
Estas interações sociais vão criando “universos consensuais” no
âmbito dos quais as novas representações vão sendo produzidas e
comunicadas, passando a fazer parte desse universo não mais como
simples opiniões, mas como verdadeiras “teorias” do senso comum,
construções esquemáticas que visam dar conta da complexidade do
objeto, facilitar a comunicação e orientar condutas.

Moscovici (2003, p.54) entende que “a finalidade de todas as representações é
tornar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade em familiar”. Ele define duas
formas de se comunicar: o universo consensual e o universo reificado. O consensual,
associado ao conhecimento do senso comum, sendo formado por uma comunicação
informal, e o reificado surgindo do conhecimento científico. Segundo o autor (2003, p.
49-50):
No universo consensual, a sociedade é uma criação visível, contínua,
permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de
acordo com a existência humana, e agindo tanto como reagindo, como
um ser humano. (...) No universo reificado, a sociedade é
transformada em um sistema de entidades sólidas, básicas, invariáveis,
que são indiferentes à individualidade e não possuem identidade.

Para transformar o não-familiar são postos em funcionamento dois processos
formadores das representações sociais: a ancoragem e a objetivação. Esta abordagem,
conhecida como processual ou genética, se baseia nos estudos de Moscovici e Jodelet e
será adotada neste trabalho. Outras abordagens sugiram como desdobramentos dos
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trabalhos de Moscovici sobre representações sociais: a teoria do núcleo central, ou
abordagem estrutural, de Abric e Flament e a abordagem posicional da escola de
Genebra, proposta por Doise.
Segundo Moscovici (2003), ancoragem é um processo que transforma, em
nosso sistema particular de categorias, algo estranho e perturbador, que nos intriga. Por
meio da ancoragem damos sentido ao objeto representado, comparamos o novo com
categorias que já conhecemos e pensamos ser apropriadas, classificando dando nome a
alguma coisa. Para Jodelet (2002, p. 38-39),
A ancoragem enraíza a representação e seu objeto numa rede de
significações que permite situá-los em relação aos valores sociais e
dar-lhes coerência. Entretanto, nesse nível, a ancoragem desempenha
um papel decisivo, essencialmente no que se refere à realização de sua
inscrição num sistema de acolhimento (...), um já pensado. Por um
trabalho da memória, o pensamento constituinte apóia-se sobre o
pensamento constituído para enquadrar a novidade a esquemas
antigos, ao já conhecido.

No processo de ancoragem, o sujeito apoia-se em representações já formadas,
facilitando a aceitação, e construindo novas representações sobre o novo objeto,
ancorando no que possui, no que é familiar, para interpretá-lo. Diz respeito ao
enraizamento social da representação e de seu objeto.
A objetivação procura tornar concreto o que é abstrato, materializando o novo
objeto, naturalizando-o. Segundo (XAVIER, 2002), é o processo pelo qual as ideias e
conceitos são materializados. Para Moscovici (2003), significa reproduzir um conceito
em uma imagem.
Segundo Jodelet (1986), a objetivação pode ser descrita por meio de três etapas:
a seleção e descontextualização, o núcleo figurativo e a naturalização. Primeiramente
acontece uma seleção e descontextualização dos elementos do objeto que se vai
representar. É uma seleção baseada nos conhecimentos prévios, nas experiências, nos
valores do sujeito. Feito isso, os fragmentos são reagrupados no que Moscovici chamou
de núcleo figurativo e diz respeito ao processo pelo qual o indivíduo procura tornar um
objeto novo em algo familiar e coerente com suas referências. Desse modo, é na
composição do núcleo figurativo que a representação torna-se objetiva. Formado o
núcleo figurativo, a naturalização permite concretizar seus elementos, que se tornam
seres da natureza, ou seja, os elementos do pensamento tornam-se elementos da
realidade.
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Se referindo à seleção de elementos que formam o núcleo figurativo, Sá (2002,
p. 65), afirma que ocorre uma comparação generalizadora ou particularizadora
decretando o afastamento ou aproximação de aspectos da cultura onde está inserido o
sujeito que elabora representações:
o núcleo figurativo é uma estrutura imagética em que se articulam de
uma forma mais concreta ou visualizável, os elementos do objeto de
representações que tenham sido selecionados pelos indivíduos ou
grupos em função de critérios culturais e normativos.

Moscovici (2004, p. 61) se refere metaforicamente aos processos de objetivação
e de ancoragem quando afirma que a todo significado corresponde uma figura e a toda
figura corresponde um significado. O autor apresenta a estrutura das representações em
duas faces, a figurativa e a simbólica:
[...] frente e o verso de uma folha de papel, a face figurativa e a face
simbólica, partindo assim para a particularidade de seus processos
formadores: a objetivação e a ancoragem, ambas transformam o não
familiar em familiar.

Nesta mesma direção, Petrenas e Lima (2008, p.70) apontam que, de acordo com
o autor, o processo de ancoragem articula-se com o de objetivação, um não existindo
sem o outro na construção de representações sociais, ambos implicando transferir
significados de objetos novos para o contexto familiar: “Com base em conhecimentos
prévios, o sujeito classifica e nomeia o que lhe está sendo apresentado, elaborando
conceitos para a familiarização de algo”. Nesta condição, a ancoragem assegura a
ligação entre a função cognitiva da representação (mais próxima da objetivação) e sua
função social.
Para Moscovici (2004, p. 61), o contato com a novidade e o sistema de
representação pré-existente faz com que as representações sociais sejam tanto
inovadoras quanto rígidas, tanto móveis como resistentes. Esta característica é descrita
pelo autor como estado de “polifasia cognitiva”, quando coexistem modos diferentes de
conhecimento que correspondem a diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo.
Estão associados a necessidades especificas dependendo da situação em que se encontra
o sujeito e de suas interações sociais.
Podemos dizer que as RS são o processo pelo qual se estabelece a relação do
sujeito com o objeto ou com outro sujeito, buscando a relação com o mundo e as coisas.
Entendemos que as representações sociais são construções mentais compartilhadas nos
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grupos, orientando suas práticas. Para compreendê-las no campo da Educação, é
interessante analisar metáforas que possam estar circulando sobre a escola. De acordo
com Mazzotti (1998), é possível explicar os processos de objetivação e de ancoragem
por meio da identificação da metáfora que coordena e condensa o discurso dos sujeitos.
Segundo Lakoff & Jonhson (2002) a metáfora faz parte da linguagem cotidiana e
compõe o modo comum de representar a realidade. É capacidade humana de produzir
sentido através da categorização. Para Mazzotti (1995), a metáfora atua como modelo
organizador do discurso, coordenando linhas de argumentação as quais determinam os
predicados e a constituição de categorias. Elas vão influenciando a constituição das
categorias que irão compor as representações sociais e o seu núcleo figurativo.
No caso da Escola de Tempo Integral Residência, por ser um objeto novo para os
por jovens que ali estudam, particularmente os ingressantes, buscamos compreender
como as representações deste objeto estão sendo construídas. Tentaremos encontrar as
mediações sociais que circulam sobre o tema, provocando a transformação de um
conceito abstrato em algo tangível (objetivação), e também algo “já pensado” associado
ao objeto, posições pré-estabelecidas que fundamentam a classificação e a categorização
do novo no quadro de um pensamento pré-existente (ancoragem).
Considerando que representações sobre escola de tempo integral e sobre EM já
se constituem em temas de pesquisa, como mostram os itens seguintes, é interessante
investigar se resultados semelhantes também podem ser encontrados em possíveis
representações sociais da Escola SESC por seus alunos. A escolha da TRS em pesquisas
do campo da educação é pertinente porque a mesma pode proporcionar conhecimentos
confiáveis a respeito das práticas sociais presentes na escola. Compreender tais
representações pode também trazer contribuições para o trabalho educacional.

4.2 Representações sociais de escola de tempo integral

Pesquisas com base na teoria das representações sociais estão sendo realizadas
sobre escolas de tempo integral, podendo ser observados resultados semelhantes em
estudos sobre esse modelo de escola implantado no Rio de Janeiro. Algumas
representações foram sendo construídas como fator positivo, como apresentam muitos
autores (GUARÁ, 2005; CAVALIERE, 2007; MAURÍCIO, 2009). Porém, muitas vezes
percebemos imagens negativas vinculando socialmente em algumas reportagens em
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jornais e TV, sobre tais propostas. Por exemplo, a série de reportagens publicadas pelo
jornal O GLOBO, em 2006, ressaltando o fracasso dessas instituições de ensino.
Segundo Maurício (2009, p. 20), essas críticas são geralmente associadas mais as
questões políticas do que pedagógicas:
A manchete de capa – CIEPs fazem 21 anos de expectativas e
fracassos – com fonte geralmente utilizada para noticiar tragédias,
tinha como subtítulo: das 501 escolas construídas, só 113 (22,5%)
mantêm horário integral. A expressiva foto, ocupando 40% da página,
de um menino negro de 8 anos num pátio identificável de CIEP
abandonado exibia a manchete “apesar de morar dentro de escola, ele
não estuda”.

A autora, na pesquisa para tese de doutorado, identificou duas representações da
escola pública de horário integral: a primeira, partilhada pelos professores, coincide
com a análise de autores que escreveram a respeito dos CIEPs, como sendo uma
representação de assistencialismo e qualidade ruim. A segunda, a representação dos
pais, compartilhada pelos filhos, está centrada na satisfação/prazer, sem desprezar a
necessidade.
De acordo com a pesquisa de Gomes (2009), os professores também possuem
esta visão assistencialista da escola de tempo integral, em uma concepção que extrapola
a especificidade da educação. Entre outros problemas citados, os professores justificam
que a escola não foi construída para esta finalidade, que falta espaço e que eles não
possuem horário integral.
Segundo Guará (2009, p. 78) a RS tanto dos pais como dos filhos sobre a escola
de tempo integral possui como núcleo figurativo a ideia de lazer que se relaciona com
futuro e educação,
A associação entre educação integral e desenvolvimento integral se
ancora na oferta regular e contínua de oportunidades para um
crescimento humano tecido na experiência sociohistórica, na
articulação das diversas dimensões da vida e na interdependência entre
processos e contextos de vida. Neste mundo real a criança precisa
adquirir competências sociais, físicas, intelectuais e emocionais,
engajando-se com confiança em projetos cada vez mais complexos e
em relações ampliadas.

A autora defende que é preciso ter possibilidades para o desenvolvimento da
criança de forma integral, e a educação em tempo integral deve ser um espaço que
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possibilite esta formação.
A imagem de escola de tempo integral no Rio de Janeiro, ainda está muito ligada
às questões políticas. Sempre que presenciamos uma campanha política, se torna um
slogan “mais tempo de estudo” “escola de tempo integral”. Isto mostra como a
representação das escolas em tempo integral é associada com os CIEPs por meio da
campanha política do ex-governador Leonel Brizola, que colocou como meta de
governo a construção de várias escolas no Estado do Rio de Janeiro. A representação
está vinculada à sua imagem, pois até hoje muitos se referem aos CIEPs não pelo nome
de cada escola, mas como Brizolão.
A representação consolidada dos CIEPs, como escola de tempo integral, segundo
estas pesquisas, mostrou que, para professores e funcionários, eles estão em uma escola
para pobres, “depósito” de crianças, para que os pais possam trabalhar evitando que os
filhos fiquem nas ruas. E para os pais e alunos como um lugar bom que proporcionará
um futuro melhor. Percebemos que essa polarização mostra uma visão positiva para
alguns e negativa para outros, mas prevalece a representação de que é importante os
alunos estudarem em tempo integral, com reconhecimento do valor que a escola tem
para a vida deles.

4.3 Representações sociais de escola de Ensino Médio

A Teoria das Representações Sociais também vem sendo utilizada para pesquisar
representações dos alunos de ensino médio sobre a escola, como verificamos em alguns
trabalhos (FRANCO E NOVAES, 2001; FRANCO E GATTI, 2006 e MENANDRO E
SOUZA, 2010).
Franco e Novaes (2001) estudaram as representações sociais de escola e trabalho
de jovens estudantes de ensino médio na cidade de São Paulo. Constataram que as
representações de escola desses jovens centram-se na esperança e possibilidade de
conseguir um status social mais reconhecido e empregos mais qualificados.
Franco e Gatti (2006) concluem que a escola é representada pelos alunos como
um espaço que possibilita o desenvolvimento de variados aspectos da socialização
humana, para além de um aprendizado restrito. Em suas representações de escolarização
estão presentes o desenvolvimento desportivo, da expressividade, da informação
cultural mais geral, da inclusão informática, da participação, tendo como elementos
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associados à orientação competente (bons professores) e atitudes compromissadas da
equipe de gestão da escola. As autoras sinalizam aspectos representacionais ancorados:
na própria atitude dos alunos (auto-culpabilização), no seu desinteresse e indisciplina;
na falta de envolvimento e habilidade dos professores; e na má administração da escola,
que não provê condições físicas saudáveis, recursos didáticos e boas atitudes de
funcionários.
Menandro e Souza (2010) constataram que as representações dos alunos são
semelhantes às de outras pesquisas (FRANCO; NOVAES, 2001 E FRANCO; GATTI,
2006). O nível do ensino é visto como mais difícil, exigindo mais responsabilidade.
Mostram também que abandonar os estudos implica em desemprego e em um futuro
ruim.
Segundo as pesquisas destes autores apresentadas, verificamos que as
representações sociais dos alunos sobre a escola de EM ancoram-se em uma instituição
promotora de ascensão social e melhores condições de vida, depositando nesta e na
educação a única esperança de conseguir um status social mais reconhecido e empregos
mais qualificados.
Observamos que as representações dos alunos são similares, tanto nas pesquisas
sobre a escola de tempo integral como de EM, a escola sendo vista como um espaço que
irá dar possibilidades de prosperidade. Todas as pesquisas citadas mostraram que os
alunos reconhecem a importância que a escola tem em suas vidas.
Segundo Alves-Mazzotti (2008, p.20), a Teoria das Representações Sociais ajuda
a “forjar” a identidade do grupo e o sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo,
fazendo compreender suas práticas:

O estudo das representações sociais parece ser um caminho promissor
para atingir esses propósitos na medida em que investiga justamente
como se formam e como funcionam os sistemas de referência que
utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os
acontecimentos da realidade do cotidiano. Por suas relações com a
linguagem, à ideologia e o imaginário social e, principalmente, por
seu papel na orientação de condutas e das práticas sociais, as
representações sociais constituem elementos essenciais à análise dos
mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo.

Com apoio na TRS e em estudos sobre representações de alunos a respeito de
escolas de EM e de Ensino Integral, essa pesquisa a respeito das representações sociais
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da Escola SESC de Ensino Médio por seus alunos poderá ajudar a compreender o
pensamento social desse grupo de jovens sobre uma proposta de ensino médio inovador
que estão vivenciando.
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
5.1 Descrição do Campo

A pesquisa foi realizada na Escola SESC de Ensino Médio, localizada na Barra
da Tijuca – Rio de Janeiro. O Serviço Social do Comercio – SESC criou a Escola de
Ensino Médio Integral Residência como proposta de escola modelo para atender alunos
de todos os estados do Brasil, além do Distrito Federal. A Escola, inaugurada em 2008,
foi construída em um terreno de 131.000 m², com 59.000 m² de área construída. O
campus possui apartamentos que abrigam professores, alunos e funcionários. Os alunos
residem de segunda a sexta-feira, podendo retornar para suas casas nos finais de semana
e feriados. Para os que permanecem são oferecidas diversas atividades de lazer e
cultura. Possui uma biblioteca com capacidade para 40.000 livros, um teatro para até
600 pessoas, restaurante, piscina semiolímpica, campo de futebol, quadras
poliesportivas e ginásio coberto. Há sistemas de reaproveitamento de água das chuvas,
energia solar e coleta seletiva de lixo. Toda essa construção foi realizada com recursos
da contribuição compulsória paga pelas empresas que mantêm o SESC.

Figura 1 – Campus da Escola SESC de Ensino Médio
Fonte: (www.daescola.com.br/uploades/escolases.com.br)
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Figura 2 – Teatro da Escola SESC de Ensino Médio
Fonte: (www.daescola.com.br/uploades/escolases.com.br)

A escola é uma entidade educacional de direito privado, mas funciona como
pública, sendo mantida pelo SESC. A princípio, seria destinada aos filhos dos
associados. A primeira turma estudaria de graça, sendo cobrado um valor para as
próximas turmas. Esta característica se manteve, porém atualmente a escola não recebe
apenas filhos de associados. Os alunos não têm despesas e recebem uma bolsa para
alguns custos, como passagens, remédios e saídas nos finais de semana. Qualquer
estudante pode se inscrever para participar do processo seletivo. Aos alunos são
oferecidas, também, assistência médica, odontológica e alimentação equilibrada,
orientada por nutricionista. As turmas têm no máximo 15 alunos e todo o material
didático é fornecido pela Escola, assim como os notebooks que, ao final do curso, são
doados a eles para que possam dar prosseguimento aos estudos.
A proposta do SESC foi inspirada no método de ensino da escola secundária
tradicional Suffield Academy, com mais de 170 anos de existência, localizada em
Connecticut, nos Estados Unidos. Segundo Niskier (2002, p. 1), é uma escola integral
residência que tem como filosofia a superação do sistema tradicional de ensinar e de
aprender e a oferta de um ensino de qualidade, capaz de formar dentro dos padrões
requeridos por uma sociedade mais evoluída e humanitária. Para ele, o ensino desta
instituição pode vir a contribuir com propostas para as nossas escolas “valorização do
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humanismo necessário – que poderia modificar a dura realidade brasileira” buscando o
desenvolvimento integral do aluno. Outras instituições também foram visitadas em
nosso país, como: o Colégio Bittencourt, em Campos; o Instituto de tecnologia ORT e a
Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, no Rio de Janeiro; Escola SESC, em
Goiânia, e o Colégio Militar e a Escola SESC, em Brasília.
A procura por este modelo de escola integral residência, atualmente oferecido
por uma única instituição no Rio de Janeiro, vem aumentando. Em 2008 foram
oferecidas 165 vagas para todo o Brasil, com um total de inscritos de 2.204, sendo 242
só no Rio de Janeiro. Em 2011, para o processo admissional de 2012, com o mesmo
número de vagas, o número de inscritos foi de 11.378 em todo o país, sendo 3.691 só no
Rio de Janeiro. Isso significa que neste período houve aumento de 516% na procura em
todo o Brasil e de 1.525% só no Rio de Janeiro. A taxa de evasão de 2008 a 2011 foi de
apenas 2%, o que mostra que a procura e permanência neste novo modelo de escola
residência vem sendo diferente do que foi relatado nas pesquisas citadas anteriormente,
quanto à evasão e ao interesse dos jovens pelo EM.
Apesar de este crescimento ter ocorrido sem grande divulgação da escola (esta
realizada somente através do próprio site da escola SESC e das unidades dos SESC de
cada região), a procura deve aumentar ainda mais devido aos resultados do Enem de
2010, em que a instituição aparece na 10ª colocação entre as escolas do Rio de Janeiro.
Este fato contribuiu para que várias reportagens sobre a escola fossem veiculadas, como
no jornal O GLOBO e no COMMERCIO-RJ, em 2011, qualificando-a como escola de
excelência. Ela também se destacou com o prêmio Darcy Ribeiro 2011, que é concedido
anualmente desde 2000, como reconhecimento a iniciativas que se destacam na defesa e
na promoção da educação, especialmente as relacionadas à educação popular.

5.2 Caracterização dos sujeitos

Foram selecionados 20 alunos da escola, 10 ingressantes e 10 concluintes, de
ambos os gêneros, idades entre 14 e 18 anos, todos moradores do Rio de Janeiro. Optouse por escolher alunos de um só estado, sendo este o de maior procura pela escola.
Foram escolhidos jovens que não participariam das minhas turmas de Educação Física
no ano de 2012, e 10 concluintes que também não foram meus alunos em nenhum dos
três anos na escola. Nos formulários de perfil os alunos não precisaram se identificar
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podendo colocar só um codinome. Esse cuidado na escolha se deu pelo fato da
pesquisadora morar na escola. Como convive diariamente com os alunos, buscou
aqueles com menor contato para evitar que uma convivência muito próxima interferisse
na coleta e na análise dos dados.
Optar por investigar representações sociais de ingressantes e concluintes a
respeito da Escola SESC se deve ao fato de buscarmos compreender eventuais
aproximações e diferenças destas representações e mudanças que podem ocorrer entre
os que estão ingressando e os que estão concluindo o EM cursado ali. Os resultados
podem ser relevantes para novas pesquisas e para intervenção da própria escola visando
à melhoria de sua proposta pedagógica.

5.3 Tipo de Pesquisa

A pesquisa, fundamentada na Teoria das Representações Sociais, foi qualitativa.
Visa descrever, comparar e interpretar dados, decodificando os componentes de um
sistema complexo de significados, estimulando os entrevistados a pensarem livremente
sobre algum tema, objeto ou conceito. Mostrará aspectos subjetivos atingindo
motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, mas de maneira espontânea. Esse tipo
de pesquisa é utilizado quando se buscam percepções e entendimento sobre a natureza
geral de uma questão, em profundidade que não pode ser obtida só por meio de dados
estatísticos, abrindo espaço para a interpretação.
Segundo Alves-Mazzotti (2000, p. 131), tais pesquisas partem do pressuposto de
que “as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e
que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a
conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado”.
Nesse contexto, optou-se pelo Estudo de Caso. Segundo Alves-Mazzotti (2006),
este estudo pode ser desenvolvido em uma única unidade ou em múltiplas unidades,
dependendo de suas especificidades que a distinga de outras unidades similares.
Por possuir a particularidade de ser EM integral e residência, única no Brasil, e
seguindo uma proposta de Ensino Médio Inovador do MEC, torna-se relevante realizar
um estudo de caso na Escola SESC. Tal pesquisa pode, por exemplo, nos revelar como e
porquê esta escola tem sido apontada como escola de excelência. Para Yin (1994), o
estudo de caso deve ser realizado para compreendermos um fenômeno contemporâneo

47
em seu contexto natural, contribuindo para novas pesquisas. Esta escolha também é
decorrente do fato da pesquisadora residir no local da pesquisa, facilitando observações
do cotidiano desses alunos, no ambiente natural deles.
Foram empregados vários instrumentos: entrevistas, observação participante e
diário de campo, formulário de caracterização de perfil, análise de documentos. Assim
sendo, essas múltiplas fontes de dados contribuíram para a compreensão do mesmo
fenômeno, favorecendo a realização de triangulação dos dados. Segundo Yin (1994,
p.92), “a utilização de múltiplas fontes de dados na construção de um estudo de caso,
permite-nos considerar um conjunto mais diversificado de tópicos de análise e em
simultâneo permite corroborar o mesmo fenômeno”.

5.4 Instrumentos para Coleta de Dados

Foi utilizada a observação direta e participativa pois segundo Bogdan e Biklen
(1994, p. 90) “a observação participante é a melhor técnica de recolha de dados neste
tipo de estudos”. Nela, o pesquisador deixa de ser um membro passivo e pode participar
e influenciar eventos, colhendo informações que não seriam acessadas por outro
método.
Para Moreira (2002, p. 52), a observação participante é “uma estratégia de
campo que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação
intensiva em ambientes naturais, entrevistas abertas informais e análise documental”.
Com esses princípios, os alunos foram observados em diferentes situações do
seu dia a dia: em sala de aula, no horário de almoço, nas oficinas de esportes e no
horário de lazer. Foi escrito um diário de bordo, instrumento no qual foram registradas
as notas retiradas dessas observações. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 150), essas
notas são “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experimenta e pensa no
decurso da recolha e reflexão sobre os dados de um estudo qualitativo”.
O estudo também teve como instrumento entrevistas semiestruturadas com os
alunos. Esse método de entrevista possui esquemas menos rígidos. De acordo com
Ludke e André (1986), ele nos possibilita maior flexibilidade, pois se inicia com um
roteiro básico que permite que o pesquisador faça alguns ajustes, dependendo de sua
necessidade, para alcançar o êxito das respostas, e também para criar uma interação
entre o entrevistador e o entrevistado.
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As entrevistas foram acrescidas de um formulário de caracterização de perfil,
que tem como objetivo verificar dados socioeconômicos dos alunos que estão buscando
essa escola. Foram analisados documentos da escola também para maior compreensão
da análise dos dados.
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6. ANÁLISE DOS DADOS

6.1 Análise Documental
6.1.1 A Proposta Pedagógica da Escola

A proposta da escola fundamenta-se nos princípios definidos pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), pelo Plano Nacional de
Educação (BRASIL, 2001), pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), e
pelas Diretrizes Gerais de Ação do SESC (BRASIL, 2004). Tem como objetivo geral
(PROJETO PEDAGÓGICO, 2006, p. 6) “oferecer um ensino de qualidade em tempo
integral, por meio de uma educação humanística, com formação nas bases científicas,
tecnológicas, artística e cultural, que desenvolva a capacidade de empreender e de
liderar e possibilite uma atuação crítica e participativa na sociedade”. Como objetivos
específicos seguem do art. 35 Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), como finalidades para o
Ensino Médio, e visa também outros, como: cultivar valores democráticos e incentivar
a autonomia, a solidariedade e o compromisso com a sociedade, entre outros.
A escola tem como missão oferecer um ensino de qualidade, preparando o
estudante não só para o ensino superior e para o trabalho, mas visando seu
desenvolvimento integral, como aparece no referido documento: “indivíduos, cidadãos,
profissionais, capazes de lidar com mudanças econômicas, sociais e culturais...”. A
formação humanística é buscada por meio de um ensino em tempo integral. Os
princípios norteadores da proposta pedagógica da escola são: o compromisso com a
inclusão, com os princípios democráticos, com economia produtiva e com o
desenvolvimento sustentável.
As bases para seguir esses princípios norteadores são:


liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a religião, a arte e o saber;



respeito ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;



respeito à liberdade e apreço à tolerância;



valorização do profissional da educação;



garantia de padrão de qualidade;



valorização
extraclasse;

da

experiência

extraescolar

e

das

atividades
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vinculação entre educação, o trabalho e as práticas sociais.

Para alcançar esses objetivos a escola organiza ações como: apenas 15 alunos
em classe; atividades extraclasses; apoio à aprendizagem para alunos com mais
dificuldades acadêmicas; orientação educacional, entre outras.
Na organização curricular, segue os diplomas legais do EM, em sua Base
Nacional do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua
Portuguesa/Literatura, Língua Inglesa, Informática, Educação Física e Artes); Ciências
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Física, Química e Biologia);
Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), e é
composto por séries anuais. Além da parte comum do currículo, existe a parte
diversificada em que o aluno pode escolher as atividades que deseja cursar, como o
Curso de Qualificação Profissional (parceria com o SENAC), Oficinas de Esportes,
Artes, Música, Espanhol, entre outras. A jornada escolar é de tempo integral, sendo 8h
diárias em sala de aula e extraclasse.
O currículo, no entanto, vem sofrendo ajustes a cada ano, em sua parte
diversificada, proporcionando melhor adequação nas atividades que são oferecidas, de
acordo com o interesse dos jovens. Para 2014, pretende-se oferecer cursos técnicos pela
própria instituição, integrando-os ao currículo. Para isso, a escola vem capacitando os
professores e selecionando os coordenadores, estruturando as ementas dos cursos e
adequando-as ao currículo da escola. A escolha dos cursos técnicos aconteceu por meio
de votação entre os alunos e professores, e os cursos selecionados foram:
Administração, Publicidade, Meio Ambiente, Orientação Comunitária e Lazer.
A avaliação do desempenho do aluno é feita durante toda a formação, sendo
diagnóstica, contínua e cumulativa. São utilizados diferentes instrumentos (trabalho
individual, em grupo, exercícios, provas, autoavaliação, observação do professor). A
média anual é igual ou superior a sete. A recuperação é contínua e ocorre paralela às
aulas regulares, em diferentes horários.
Apresenta uma matriz de competências a serem desenvolvidas pelos alunos,
como: respeitar as identidades e as diferenças; desenvolver autonomia intelectual e
ética e pensamento crítico; trabalhar de forma cooperativa; utilizar as linguagens como
meio de expressão, comunicação e informação; entre outras.
A escola tem seis conceitos-chaves em sua filosofia, que são: o desenvolvimento
integral; excelência acadêmica; ética do trabalho; autodisciplina; convivência com as
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diferenças e cidadãos proativos. Busca preparar os jovens para a vida, desenvolvendo
competências e habilidades para participar da sociedade de forma produtiva e crítica,
podendo contribuir para mudanças no mundo social, seguindo a educação humanista.

6.1.2 A Proposta de Educação Humanista

A educação humanista que embasa a proposta pedagógica da Escola SESC
surgiu com o movimento da Escola Nova, em fins do século XIX na Europa e nos
Estados Unidos, com uma proposta de mudar os métodos tradicionais de ensino que
fosse além da aprendizagem de conteúdos.
Segundo Lyon (1977), alguns autores como, Maslow, Carl Rogers, Alexander
Lowen, Dewey, entre outros, possuíam pontos em comum sobre a proposta de educação
humanista, como: a escola deveria ensinar valores que poderiam determinar ou
favorecer atitudes que contribuíssem para o desenvolvimento da sociedade; a
aprendizagem como uma função inerente ao indivíduo; o homem deveria ser educado
no seu todo, buscando a integração dos aspectos cognitivo e afetivo. A preocupação
estaria voltada para a pessoa e para a sua interação social, acreditando-se que mudando
o indivíduo ele poderia mudar a sociedade, tornando-a mais justa e humana.
Rogers teve grande contribuição com suas obras da literatura humanística. Uma
delas foi Liberdade para Aprender, publicada em 1977, em que já afirmava a
importância da aprendizagem significativa, em que os alunos precisavam relacionar os
conteúdos à realidade onde viviam, buscando torná-los mais responsáveis por sua
aprendizagem, capazes de adaptarem-se a novas mudanças.
Dewey (1991), de acordo com Rogers, defendia a liberdade de aprender e a
autonomia, valorizando a realidade do sujeito e respeitando suas características
individuais. Para o autor, a educação do sujeito de forma “integral” traria maior
contribuição para o desenvolvimento da sociedade.
No Brasil essa proposta se deu com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova,
liderado por Anísio Teixeira, que teve sua influência em Dewey. Teixeira conheceu
Dewey na Universidade de Colúmbia, em Nova York, no ano de 1928. O “Manifesto
dos Pioneiros” defendia a concepção do aluno como sujeito e não como objeto da
aprendizagem, e também a importância de sua participação na sociedade. Para isto
valorizava a educação integral para preparar os alunos para a vida, para lidar com as
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mudanças que ocorrem no mundo. Em seu livro Educação no Brasil (1976), Anísio
Teixeira afirmava:
[...] a educação formal é parte do contexto cultural da sociedade,
atuando como expressão de sua continuidade e desenvolvimento.
Quando a sociedade, sempre de algum modo em mudança, ou
evolução, sofre uma intensificação ou aceleramento desse processo, o
fator de educação, refletindo a mudança, atua como força de
resistência ou de renovação, concorrendo para dificultar ou facilitar o
processo de readaptação social inerente à função característica da
educação dentro do processo cultural.

De certa maneira, Morin (2003, p. 65) também defende alguns desses princípios:
“A educação deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a
condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar cidadão. Um cidadão é
definido, em uma democracia, por sua solidariedade e responsabilidade em relação a sua
pátria”. Percebemos uma convergência no pensamento desses autores quanto à
necessidade de que a escola pense nos sujeitos em seu todo, que ela busque torná-los
mais humanos, mais solidários, para que possam inserir-se na sociedade e modificá-la
tornando-a mais justa. Para isto é preciso uma educação não fragmentada, que busque o
desenvolvimento integral do aluno, de toda a sua potencialidade, seus valores e ética.

6.1.3 Relatórios das entrevistas dos alunos ingressantes e concluintes feitas para o
processo seletivo da Escola

Todos os alunos, após serem aprovados na primeira fase do processo seletivo da
escola, que consta de uma prova objetiva e de uma redação, são convocados para a
segunda fase, que corresponde a uma entrevista com seus familiares e com o próprio
estudante. Essas entrevistas são feitas normalmente por professores, coordenadores e, às
vezes, com acompanhamento de uma psicóloga, buscando dar prioridade ao aluno
considerado mais apto a viver em uma escola-residência. Os relatórios são
encaminhados para a secretaria informando se o aluno foi aprovado ou não.
A leitura desses documentos foi feita para conhecer as expectativas dos jovens e
de seus familiares em relação a estudar na Escola SESC. Alguns elementos relatados
poderiam ser úteis para contrastar com informações obtidas por meio das entrevistas
semiestruturadas.
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Analisamos os documentos por meio da análise temática (BARDIN, 1977),
pudemos verificar que tantos os alunos como seus familiares se interessaram pela
proposta da escola por acreditarem que ali o estudante teria grande possibilidade de
vivenciar experiências com projetos diversificados. Para eles essa escola possui um
ensino de qualidade diferente de outras instituições e, para as famílias, é evidente sua
intenção de buscar o desenvolvimento integral do filho. Um motivo alegado por uma
das alunas para sair de sua escola anterior, foi “... vejo um distanciamento entre alunos e
a instituição (professores, coordenadores e gestores)”. Outra aluna destaca a falta de
comprometimento de todos os alunos com o estudo, vista com desagrado,
desmotivando-a. Ela busca uma escola onde os alunos tenham interesse e compromisso
com os estudos. Para um pai o filho não gostava de decorar matérias, mas sim
compreendê-las. Para ele nessa escola será diferente, facilitando o desenvolvimento de
todo o potencial do filho, e o filho em comum acordo coloca “essa escola vai me
explorar”. Percebemos nas citações dos pais, assim como dos alunos, que há busca de
mais interação escola/aluno e de um ensino diferente dos demais que conhecem.
Todos os pais mostraram nas entrevistas a importância que dão para os estudos
na formação de seus filhos, mesmo aqueles que não tiveram muitas oportunidades de
estudarem. Percebe-se a preocupação de colocarem os filhos em um ambiente que seja
melhor para eles, favorecendo todo o seu desenvolvimento e preparando-os para um
futuro melhor.
As falas, em sua maioria, mostram a defesa da diversidade encontrada na escola,
principalmente pelo fato dos alunos serem provenientes de diferentes estados do país.
Todos eles, pais e filhos, valorizaram a diversidade cultural como fator que venha
acrescentar novos conhecimentos para sua formação. Uma aluna considera essa situação
uma “bagagem gigante”. Para outro aluno, “conviver é algo importantíssimo, pois essas
trocas fornecem aprendizados essenciais para a vida”.
Observamos nas redações escritas pelos candidatos o desejo de uma mudança
social, para uma vida mais solidária e humana. Mencionam que querem fazer parte
dessas mudanças, como cita um aluno “para o mundo ser melhor depende de cada
indivíduo essa mudança está na mão do povo” e “É hora de fazer a diferença demostrar
a todos que a bondade existe sim, e que ela deve sempre prevalecer”. Percebemos que
esses jovens que chegam à escola acreditam que podem contribuir para a construção de
uma sociedade melhor. Para tal dizem que buscam se desenvolver integralmente porque

54
imaginam que essa escola lhes proporcionará, como diz a aluna, “a possibilidade de
construção humana, cultural além da acadêmica”.
Um dos fatores observados para a seleção dos candidatos foi a maturidade.
Observamos que os entrevistadores analisavam questões emocionais dos alunos, o
enfrentamento do distanciamento da família, autonomia, liderança. Todos os alunos
selecionados foram considerados maduros para a sua idade, apresentado condições para
ingressarem em uma escola-residência.

6.2 DESCRIÇÃO DO DIÁRIO DE BORDO DOS ALUNOS DA ESCOLA
6.2.1 Observações do dia a dia dos alunos ingressantes e concluintes

Durante todos os dias, desde iniciada a pesquisa no campus, em março de 2012,
venho observando os alunos que foram selecionados para a pesquisa, alunos
ingressantes e concluintes. Fui registrando dados, comportamentos e situações do dia a
dia, em um diário. Constatei que mesmo sendo alunos do Rio de Janeiro e morando
próximo à escola, eles preferiam permanecer nos finais de semana na escola, não
desejando o retorno para casa (tanto os alunos que acabaram de chegar à escola como
alguns alunos da terceira série). Ao serem questionados sobre as razões para não
retornarem para casa, alguns responderam que preferiam estar na escola, pois “aqui
tinham tudo que precisavam - biblioteca para as pesquisas, amigos, lazer”, entre outros.
Um aluno disse: “estaria perdendo muita coisa indo para casa”. Para eles é no final de
semana que têm mais tempo para convivência, e indo para casa estariam deixando de
vivenciar os acontecimentos da escola. Outro caso foi uma aluna ingressante que
preferiu permanecer na escola no final de semana que estava completando os seus 15
anos, e justificou: “não quis festa, vou comemorar aqui na escola mesmo”. Para os
alunos concluintes, eles justificam a permanência na escola porque dizem que
conseguem administrar melhor os trabalhos e os estudos.
Nas reuniões de Conselho de Classe, reunião de série e tutoria3, pude observar
que esses jovens selecionados são academicamente bons alunos, não apresentando
___________________
3

A escola possui um horário estabelecido para encontros de professores que são tutores (orientador dos
estudos e na convivência em uma comunidade escolar) e seus coordenadores que ocorre uma vez por
semana, com objetivo de informar como estão os alunos na escola, desde sua formação acadêmica, como
saúde, convivência e os contatos com as famílias.
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muitas dificuldades nas disciplinas cursadas. E também que os alunos do Rio de Janeiro
selecionados para a escola possuem um bom desenvolvimento de aprendizagem, se
comparados com os de outros estados do Brasil.
Os alunos ingressantes (maioria) também realizaram provas para outras escolas e
muitos passaram para: Pedro II, CEFET e FAETEC, escolas consideradas de “ponta”
em nossa cidade. Mas apesar de não estarem disponíveis resultados nos vestibulares e
informações sobre a Escola SESC, eles a selecionaram pelo diferencial de ter um curso
técnico e mais a formação integral. Alguns concluintes que estudavam em escolas
particulares informaram que só fizeram prova para essa escola, que estavam satisfeitos
na escola que estudavam e só sairiam de lá, caso passassem para essa.
Observamos que um dos locais mais frequentados dos alunos é a biblioteca, não
só para os estudos e para os trabalhos em grupos, mas também por equipamentos como
TV, vídeos e filmes. É um espaço agradável e confortável de convivência.
Quanto à prática de atividades desportivas, a maioria (17 alunos) dos
entrevistados não participava de nenhuma equipe de esporte. Alguns só faziam
atividades físicas por serem obrigatórias na grade escolar. Percebemos que esses alunos
que foram selecionados para a pesquisa são mais sedentários que os de outras regiões,
não cultivaram o hábito dos esportes coletivos e não demonstravam muito interesse,
alguns com poucas habilidades para essas atividades.

6.2.2 Rotina dos alunos ingressantes

Os alunos, ao chegarem à escola, vão conhecer os alojamentos, que são
formados por 4 blocos de 3 pavimentos, sendo 2 blocos para meninos e 2 para meninas,
não sendo permitida a entrada de gêneros diferentes nos dormitórios. O prédio possui
128 quartos com capacidade para três alunos cada. Os alunos são apresentados aos dois
amigos de quarto que vão conviver durante os três anos. Estão presentes em reuniões
semanais no dormitório, com o professor responsável pelo andar - RD, que informa as
regras de convivência, uso da lavanderia, horário de entrada nos prédios, sala de
estudos, entre outros.
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Figura 3 – Vila dos alunos
Fonte: (http://www.escolasesc.com.br/paginas/5)

A rotina na escola começa com o café da manhã, que é servido a partir das 6h,
até às 7h20. O inicio das aulas ocorre às 7h30, com uma pausa às 9h30 para a colação
(lanche servido no restaurante) que dura 15 minutos, e em seguida acontecem as
próximas aulas, que vão até 12h45. Este é o horário do almoço pedagógico: alunos de
diferentes séries e estados realizam as refeições juntos com professores ou servidores da
escola, havendo um rodízio de mesas toda semana. O retorno às atividades inicia às
13h45, para o sétimo e oitavo tempos de aula. Às 15h45 os alunos frequentam encontros
semanais de tutoria, em que são orientados pelo seu professor/tutor sobre o desempenho
acadêmico, adaptação, convivência, saúde, oficinas, alimentação, entre outros. O tutor é
responsável pelo grupo de aproximadamente 10 alunos. Cabe a ele o contato direto com
os familiares para informar sobre o desenvolvimento do aluno na escola, por telefone,
e-mail e relatórios bimestrais. Após a tutoria, às 16h35, os alunos vão para o lanche,
retornando às 16h55 para as oficinas, recuperações ou horários livres, de acordo com o
planejamento da sua grade curricular. Após este horário o currículo se torna mais
flexível e os alunos podem organizar seus horários de acordo com suas necessidades e
interesses, com a ajuda do tutor. Mas dentro dessa escolha há duas oficinas obrigatórias:
oficina de esportes (Natação, Tênis, Kung Fu, Basquete, Dança, Futsal...) e Artes
(Teatro, Canto, Violão, Bateria, Pintura...). Os alunos devem selecionar uma de cada
área.
A escola não possui sinal avisando o início ou término das aulas. É da
responsabilidade do aluno e dos professores o cumprimento dos horários estabelecidos.
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Eles permanecem durante 55 minutos em sala de aula, com um professor de cada
disciplina, e têm 5 minutos de deslocamento para a próxima sala. Diferente de algumas
escolas em que os alunos permanecem em suas salas de aulas e os professores se
descolam.
O dia se encerra após o jantar, com o horário de entrada para os prédios às
20h30. Os alunos podem permanecer nas salas de estudos até as 21h30, ou na sala de
convivência (sala com TV e vídeo, localizada em cada dormitório). Eles devem
recolher-se para o dormitório e apagar as luzes às 22h.
Nos horários livres, além de realizarem as tarefas de estudos, os alunos precisam
se organizar com os cuidados de higiene com seu quarto (arrumação e limpeza) e sua
roupa, estabelecendo dias e horários para a utilização da lavanderia.

6.2.3 Rotina dos alunos concluintes

O dia a dia dos alunos concluintes é parecido com o dos ingressantes, mas eles
assumem uma nova responsabilidade, pois deixam de morar na vila dos alunos e passam
a viver na vila dos professores, em uma casa com três quartos, onde viverão com nove
alunos.

Figura 4 – Vila dos Professores
Fonte: (http://www.escolasesc.com.br/paginas/5)
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A princípio os alunos dos quartos permanecem os mesmos dos dormitórios. Mas
caso queiram realizar trocas entre os quartos, se for de acordo com todos da casa, será
possível. Assumem novos compromissos, como a organização e limpeza do ambiente,
dividindo tarefas entre eles. Há um professor responsável pelo apartamento – RA, que
realiza reuniões semanais para orientá-los nessa divisão de tarefas, na harmonia do novo
grupo que está se formando, na administração de conflitos, caso venham a surgir, entre
outros.
Eles passam a ter horário um pouco mais flexível à noite no apagar das luzes,
podendo se estender até um pouco mais tarde. Possuem televisão e vídeo na casa,
podendo assistir filmes e programas de acordo com o interesse do grupo.
Os alunos da 3ª série participam do projeto de monitoria de disciplina, em que
recebem salário pelo trabalho realizado, com uma carga horária de três horas semanais
no período do primeiro ou segundo semestre. Este serviço que é prestado por eles é para
dar apoio acadêmico para os alunos da 1ª e 2ª série e ocorre na sala de estudos nos
dormitórios.

6.3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
6.3.1 Perfil dos Participantes: sob ponto de vista do formulário de caracterização
Conhecer alguns dados do perfil sócioeconômico dos estudantes é relevante para
compreendermos melhor quem são esses jovens que buscam esse novo modelo de
escola, pois as informações obtidas podem complementar as entrevistas, assim
enriquecendo a análise. Com este objetivo, o Formulário de Caracteriza de Perfil
(Apêndice A) conteve perguntas com intenção de verificar: se estão na faixa etária
considerada adequada para o EM, como classificam o ensino das escolas anteriores, se
são provenientes de escolas públicas ou privadas. Eles também responderam questões
sobre gênero, idade, profissão dos pais, renda familiar, nível de escolaridade dos pais,
entre outras.
A coleta desses dados se deu no dia da entrevista semiestruturada. Os alunos
eram orientados, caso desejassem, a colocarem um codinome para manterem a
privacidade dos dados revelados. Foram realizadas as entrevistas com dez alunos
ingressantes (cinco do gênero masculino e cinco feminino), e com dez concluintes
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(cinco do gênero masculino e cinco feminino). Os gráficos abaixo ilustram a
distribuição dos alunos segundo a faixa etária.

Figura 1: idade dos alunos ingressantes

Entre os ingressantes, a maioria (nove alunos) está com idade adequada, de
acordo com o que é estabelecido pelo MEC, para entrar no EM. O único aluno em idade
superior se explica por ele ter repetido o 1º ano. A escola tem como critério que os
alunos ingressem a partir do primeiro ano do EM, não sendo aceito ingresso no segundo
ou terceiro ano.
16 anos

17 anos

4
6

Figura 2: idade dos alunos concluintes

No caso dos concluintes, os 10 alunos concluirão o ensino médio em idade
considerada adequada para essa etapa da educação. Mas, esse resultado também se dá
pelo fato da escola ter um critério de não continuidade na escola em caso de reprovação.
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Quanto à escolaridade dos pais, para ingressantes e concluintes observamos que
as mães posssuem maior escolariedade que os pais, sendo que a maioria (nove mães)
concluiu o ensino superior, enquanto que a maioria (oito pais) terminou somente o
ensino médio.
Ensino Funtamental I

Ensino Fundamental 2

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Pós-graduação
0

0
2

4

2
2
0

Figura 3: escolaridade das mães dos alunos ingressantes
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Ensino Médio Completo

Superior Incompleto
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Figura 4: escolaridade das mães dos alunos concluintes
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Figura 5: escolaridade dos pais dos alunos ingressantes

Figura 6: escolaridade dos pais dos alunos concluintes

O quinto tema do questionário, sobre a profissão dos pais, mostra que a maior
parte das mães (cinco) é da área da educação (professoras, agente educadora e diretora
escolar) e a outra parte (cinco) como donas de casa. Quanto aos pais, muitos aparecem
como comerciários (seis), aposentados (três) e autônomos (três). O fato de possuir mais
profissões de comerciário se explica pelo fato de ser um dos critérios de desempate no
processo de admissão do estudante.
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Figura 7: Profissão das mães dos alunos ingressantes
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Figura 8: Profissão das mães dos alunos concluintes
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Figura 9: Profissão dos Pais dos alunos ingressantes
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Figura 10: Profissão dos Pais dos alunos concluintes

O questionário sobre a renda mensal familiar dos alunos nos revela que há uma
mistura de classes sociais, que apesar de uma predominância da classe social C e D,
consideradas como média e baixa, segundo a tabela da Associação Brasileira das
Empresas de pesquisa - ABEP. Mas aparece como segundo lugar as classes B e A
(classe alta). E uma minoria como a classe E, considerada a mais pobre. Observamos,
no entanto, que esses dados vêm mudando, de acordo com os gráficos, pudemos
perceber que a renda familiar dos alunos ingressantes está em sua maioria em até oito
salários mínimos e quanto à renda familiar dos alunos concluintes era a maioria acima
oito salários mínimos. Estes dados, porém, tendem a mudar, devido o edital do processo
seletivo de 2013, que estabelece comprovação de renda familiar bruta igual ou inferior a
cinco salários mínimos, como critério preferencial a candidatos, favorecendo a classe
social mais baixa.

Mais de 30 salários
mínimos
De 8 a 20 salários
mínimos
De 2 a 8 salários
mínimos

Renda mensal familiar

Até 2 salários mínimos
Figura 11: Renda mensal
da
ingressantes
0
2 família
4 dos
6 alunos
8 10
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Figura 12: Renda mensal da família dos alunos concluintes

Com a resposta do questionário sobre a escola onde cursou, verificamos que a
maioria dos alunos veio de escolas privadas, mas também possuem alunos de escolas
públicas e alunos que estudaram parte do ensino fundamental em escolas privadas e
públicas. Mas observamos que vem aumentando o número de alunos de escolas
públicas, e também para 2013, deve aumentar ainda mais esses dados, sendo mais um
dos critérios do edital do processo admissional da escola, que as vagas serão destinadas
preferencialmente para alunos que tenham estudados em escolas públicas ou gratuitas,
em escolas privadas na condição de bolsista.

Pública

Privada

2

Pública e privada

3

5

Figura 13: Escola onde cursou o ensino fundamental – alunos ingressantes
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Figura 14: Escola onde cursou o ensino fundamental – alunos concluintes

No questionário Onze - o tempo que cursou o ensino fundamental-, todos os
alunos – ingressantes e concluintes - responderam que concluíram em 9 anos, não
possuindo reprovação em nenhuma série.

9 anos

10

Figura 15: Quantos anos levou para concluir o Ensino Fundamental
(alunos ingressantes)

9 anos

10

Figura 16: Quantos anos levou para concluir o Ensino Fundamental
(alunos concluintes)
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O questionário doze, busca saber como os alunos julgam o ensino que teve no
ensino fundamental e como estão sendo essas avaliações para as escolas públicas e
privadas.
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Figura 17: Nota que daria para a formação que teve no Ensino Fundamental
(alunos ingressantes)
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Figura 18: Nota que daria para a formação que teve no Ensino Fundamental
(alunos concluintes)

Observamos que as notas dos alunos ingressantes muito satisfeito e pouco
satisfeito, encontra-se bem próximas uma da outra. Ao analisar de quais escolas esses
alunos haviam estudado, verificamos que a maior parte dos muito satisfeitos tinha
estudado em escolas privadas, enquanto os poucos satisfeitos eram de alunos de escolas
públicas e privado-pública.
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Quanto às respostas dos alunos concluintes, verificamos que apenas três alunos
consideram pouco satisfeitos com a formação que tiveram no Ensino Fundamental.
Sendo um de escola pública, outro de escola pública e privada e outro tendo estudado
em escola privada.

6.4 ANÁLISE DOS DADOS

Segundo Tesch (1990), a análise de dados de um estudo de caso pode ser de três
tipos: (a) a interpretativa, que visa analisar ao pormenor todos os dados recolhidos com
a finalidade de organizá-los e classificá-los em categorias que possam explorar e
explicar o fenômeno em estudo; (b) a estrutural, que analisa dados com a finalidade de
se encontrar padrões que possam clarificar e/ou explicar a situação em estudo; e (c) a
reflexiva, que visa, na sua essência, interpretar ou avaliar o fenômeno a ser estudado,
quase sempre por julgamento ou intuição do investigador. Nesta pesquisa optamos pela
análise interpretativa.
Os dados obtidos por meio das entrevistas foram analisados com base na análise
de conteúdo temática, de acordo com critérios de Bardin (1997, p.42). Para a autora,
esta análise pode ser entendida como:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

Essa técnica utiliza-se do desdobramento do texto em unidades, procurando
observar os principais conceitos ou temas abordados, identificando as frequências ou
ausências de itens, categorizando-os para contribuir na compreensão do texto. Bardin
(1997) separa em três fases a análise do conteúdo: a pré-análise, a exploração do
material e o tratamento do resultado.
Na pré-análise do material é realizada a “leitura flutuante”, em que se busca
identificar possíveis núcleos de sentido relacionados ao objeto de representação. Nesta
fase são definidas unidades de contexto, observando-se as falas em sua unidade ou
recortadas. Na exploração do material, os dados brutos são codificados, transformados
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de forma organizada e agrupados, segundo os temas comuns, em categorias. As frases
são analisadas na sequência em que aparecem e delas são extraídas as unidades de
registro sob a forma de palavras, frases ou expressões posteriormente agrupadas e
classificadas na categorização. Quanto ao tratamento dos resultados, os dados são
tratados em sua totalidade, sendo que a análise pode ser qualitativa e quantitativa.
Dentro do referencial da TRS que fundamenta essa pesquisa, na interpretação
buscaremos compreender como possíveis representações sociais de alunos sobre a
Escola SESC são construídas, como se objetivam em que se ancoram.
Optamos também por buscar figuras de linguagem que coordenam e condensam
o discurso dos sujeitos (MAZZOTTI, 1998), podendo assim expressar o significado do
objeto representado pelos sujeitos por meio de um núcleo figurativo que nos permitiria
chegar aos processos de objetivação e ancoragem. Desta maneira, alguns elementos da
análise retórica também serão utilizados para complementar a análise de conteúdo
temática. A análise retórica tem função interpretativa, pois segundo Reboul (2004, pg.
20): “Na realidade, quando utilizamos a retórica, não o fazemos só para obter certo
poder; é também para saber, para encontrar alguma coisa”. Desta forma, ao tentar
compreender figuras de linguagem como possíveis condensadoras de sentido das
representações sociais a respeito do objeto estudado, procura-se desvendar algo que não
foi dito diretamente.

6.4.1 Análise das entrevistas: buscando o núcleo figurativo das representações
sociais de alunos ingressantes e concluintes sobre a escola SESC
De acordo com os critérios descritos anteriormente, buscamos identificar
unidades de significação para as categorias e suas subcategorias inferidas na análise de
conteúdo temática das entrevistas, tematizando e agrupando os conteúdos. Ao
analisarmos o material encontramos os mesmos temas para alunos ingressantes e
concluintes, que são: “Escola Ideal” e “Relação Escola SESC/Escola tradicional. Tais
temas serão mais explicitados nos itens a seguir.

6.4.2 Entrevista com alunos ingressantes: análise temática
Analisaremos aqui os dois temas inferidos na análise das entrevistas dos alunos
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ingressantes (“Escola Ideal”; “Relação Escola SESC/Escola tradicional”) com suas
categorias e, eventualmente subcategorias, assim como o número contabilizado em cada
uma delas no conjunto dos discursos.

Tabela 1: Tema “A Escola Ideal” – Alunos Ingressantes
Categoria

Na escola vivem o que
consideram ideal para a
vida

Exemplos
“... eu percebo que os alunos buscam tudo pra ver só o que é
melhor pra eles, as pessoas pensam no que é melhor pros alunos
e pros professores também, mas eu vejo que a prioridade são os
alunos e nas outras escolas que eu estudei não era bem assim”.

Nº

12

“Eu penso assim, é a escola dos sonhos de verdade, eu fico
emocionada só em falar, que o que ela dá pra gente, o que ela
passa pra gente é muito bom”.

Possibilidade de
vivenciar a diversidade
cultural

“... aprende a respeitar o outro, aprende a respeitar o sotaque do
outro”.
22
“... isso foi algo que mais me atraiu na escola, a diversidade,
porque assim, é tipo, muito importante, porque é muito, é uma
bagagem cultural enorme, enorme”.
“... tem gente de todos os tipos, não só dos alunos, como os
professores, e conseguir lidar com todo mundo é muito maior
que seria lá fora, entendeu?”

Escola mostra
importância da
transformação social

“Acho que vou sair daqui uma pessoa muito melhor, muito mais
ativa, muito mais conscientizada, inclusive com muito mais
capacidade de mudar aquilo que eu acho que não esteja
conveniente, que não esteja muito certo, porque a escola está
me dando muitas ferramentas e muita instrução pra depois
seguir sozinho”.

Escola é exceção

“Ah... eu acho que é uma oportunidade única, que... assim, eu
acho que não tenha outra escola que ensine o que é ensinado...”

Aspectos críticos:
isolamento do mundo
de fora

“... um lugar bem fechado, sei lá, como um lugar bem fechado,
não sei bem a palavra.
... “bem preso mesmo, sem contato nenhum, como agente vê
em filme”.

1

4

7

“É, tem aquelas horas difíceis assim e você continua no lugar,
não tem como você escapar, sabe?

Podemos verificar, na Tabela1, que ocorreram 12 referências ao fato de que os
alunos vivem nessa escola o que consideram ideal para suas vidas. Por exemplo: “... eu
percebo que os alunos buscam tudo pra ver só o que é melhor pra eles, as pessoas
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pensam no que é melhor pros alunos e professores também, mas vejo que a prioridade
são os alunos e nas outras escolas que eu estudei não era bem assim”. No conjunto das
entrevistas apareceram metáforas ao se referirem à escola, como: sonho, colônia de
férias, festa. Por exemplo, “Eu penso assim, é a escola dos sonhos de verdade, eu fico
emocionada só em falar, que o que ela dá pra gente, o que ela passa pra gente é muito
bom” ou “têm algumas coisas que são imagináveis lá fora”. Alguns dizem que estão
tendo uma oportunidade única de estudarem em uma escola que só existia em “filmes”.
A categoria que mostra maior ocorrência na análise desse tema é “possibilidade
de vivenciar a diversidade cultural” (22 referências). Eles valorizam a convivência, o
respeito às diferenças sociais, econômicas e culturais. Vários disseram que um dos
fatores que os atraiu para a escola foi por poder conviver com alunos de diferentes
estados no nosso país. Para eles essa vivência é extremamente relevante para ampliar
seus horizontes culturais. Como disse uma aluna: “algo que mais me atraiu na escola foi
a diversidade, porque assim, é tipo muito importante, porque é muito, é uma bagagem
cultural enorme, enorme. Eu falo assim para os meus amigos e eles ficam com muita
raiva de mim, eles dizem que eu estava vindo para cá só por isso”. Acreditam que essa
troca de experiência ajuda em seu crescimento pessoal e social, pois terão amigos
“espalhados” em todo o Brasil. É bastante visível a tolerância e o respeito que precisam
desenvolver para lidar com essas diferenças, desde sotaques aos costumes do outro, pois
vivem muita experiências no coletivo.
Embora a escola seja vista como “ideal”, sendo mais destacadas suas
características positivas, observamos também críticas principalmente por ser um local
com controle de entrada e saída, situação que provoca certo isolamento do “mundo de
fora”. Ocorreram sete referências ao fato de que a escola é um lugar fechado onde os
alunos ficam “presos e isolados do mundo lá fora”, sem saber o que acontece. A fala de
uma aluna exemplifica essa situação: “Essa parte de interagir com o mundo lá fora, eu
não sei, a única coisa que eu fiquei sabendo de lá, dês que cheguei aqui, é que o Chico
Anísio morreu. Isso foi assim mesmo por uma coincidência porque ouvi o povo falando.
Aí é como se fosse meio isolado...”.
Apesar de se sentirem “presos”, eles não expressam a necessidade de saírem da
escola. Muitos preferem lá permanecer nos finais de semana, conforme mencionado
anteriormente. Vimos também que apesar de estarem “desligados do mundo lá fora”,
eles estão mais focados no que acontece “aqui dentro”. Consideram positivamente tal
situação, pois acreditam que não estão “perdendo tempo” com outras distrações como,
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por exemplo, a “televisão”, e que aprendem mais permanecendo na escola.
O fato de se sentirem “presos”, mas ao mesmo tempo não desejarem sair deste
local fechado suscita a ideia dois mundos: Ideal e Bom(dentro)/Real e Ruim(fora).
Preferem permanecer dentro da escola por acreditarem que o que vivem ali seja o ideal
para suas vidas, porque é um local voltado para eles, para desenvolverem seus
interesses, onde aprendem muitas coisas, onde fazem amizades com pessoas de todo o
Brasil e se desenvolvem como pessoas sem serem discriminados, participando da
construção de uma comunidade escolar e social que pensam ser ideal. Este ideal é a
realidade que vivem em seu cotidiano dentro da escola. E o que é considerado real do
mundo de fora, ruim porque não oferece todos os benefícios citados, passa a ser
rejeitado pelos alunos.
Outro fator que nos fez comentar esta relação “dentro e fora”, vinculada a um
local fechado, foi a metáfora da “bolha”. Este termo é bastante utilizado nas
conversações que ocorrem no interior da escola, seja por alunos, professores ou
funcionários. Muitos se referem à escola sendo uma “bolha”. Ao pesquisar sobre essa
metáfora encontramos uma definição de Franco (2012, p. 23), em que “bolha” é “uma
rede de pessoas que se articula segundo um padrão mais distribuído do que centralizado.
A bolha é uma rede mais distribuída do que centralizada”.
Percebemos na metáfora da bolha que os alunos se sentem isolados do mundo de
fora, “presos”. Porém, pela diferença em relação ao lado de “fora”, vivem de forma
mais livre “dentro”, talvez por serem mais protegidos. Dentro da escola têm mais
autonomia para escolhas, participam das decisões e da construção da comunidade
escolar, fazendo parte mais ativa dela.
O segundo tema inferido na análise das entrevistas dos alunos ingressantes foi
“Relação Escola Inovadora/Escola tradicional”, pois eles fazem constantemente
comparações entre a escola de onde vêm e a Escola SESC, referindo-se à rotina, à
relação com os professores, à dinâmica das aulas, por exemplo. Esta categorização está
explicitada na Tabela 2.
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Tabela 2: Tema “Relação Escola SESC/Escola Tradicional” – Alunos Ingressantes
Categoria

Subcategoria
Novas experiências
(busca do
novo/diferente)

Exemplos
“Eu, assim, vim pra cá acreditando na boa
formação intelectual que a escola oferece, mas não
só isso entendeu? Eu vim buscar uma coisa nova,
sabe? Eu vim buscar uma mudança na
personalidade, uma coisa assim deste tipo”.

N
º
15

“Antes de vir pra cá eu já pensava assim: ensino de
qualidade, novas experiências e novidade”.

Escola SESC
(formação integral)

Visão favorável do
projeto da escola

“Aí eu fui receber o resultado e fui criando
esperança, aí eu comecei a pesquisar, comecei a
ver, vim para a escola aberta, aí eu tomei
consciência do que era o SESC, o que era o projeto
mesmo da escola”.

4

Desafio

“Há... um desafio, né? Morar onde estuda,
complicado, mas eu pensava que era complicado,
mas eu não estou achando não”.

1

Boa infraestrutura

“... eu cheguei à porta e vi uma estrutura excelente,
eu fiquei muito impressionado porque é muito
grande aqui, é muito grande. Você fica sem
palavras quando vem aqui pela primeira vez”.

Liberdade/
independência

... “também não imaginava que agente teria essa
liberdade assim, tem as regras, mas agente tem
uma certa liberdade, uma certa autonomia”.

1

5

“Somos livres, entre aspas, para cuidar dos nossos
horários, para cuidar do horário que vamos comer,
o horário de dormir... Eu acho que aqui é bem mais
livre, para a gente fazer as escolhas”.
“Acho que primeiro a questão da independência,
liberdade, sair de baixo da asa dos pais”.
Permanência na escola
durante os finais de
semana

“Eu acho mais proveitoso ficar na escola porque
bem no comecinho eu estava indo muito pra casa
nos finais de semana e achei que estava perdendo
muito do colégio...”
“Não, só que eu estou gostando muito daqui
mesmo. Muito, muito, e eu fico até meio chateado
que tinha que ter uma regra aqui nessa escola
dizendo que o pessoal do Rio só podia sair uma vez
por mês, tirando data especial, porque às vezes a
pessoa tem que sair uma vez por mês...”

3
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Preparação para vida
(formação pessoal)

“E a colocação no ENEM a gente viu, mas assim,
acho que a formação acadêmica, é muito
importante, mas ainda fica em segundo lugar em
relação à formação pessoal que nós temos aqui
dentro, que é muito grande”.

10

“... a formação auxilia sim o acadêmico, mas a
maior parte é a formação integral, junto com a
formação de caráter da pessoa”.
“Eu acho que vou sair pronta pra vida mesmo, pra
tudo, porque pra viver sozinha você tem que saber
fazer tudo”.
Valorização do estudo
em tempo integral

“Mais pelo fato de aqui eu ter mais tempo de
estudo, eu ia aprimorar mais coisas que não eram
tão bem ensinadas, que não eram tão bem
compreendidas por mim, e também estava tendo
muito problema na minha escola, com greve e
tal...”

8

“... porque de um jeito ou de outro a gente tá
aprendendo muito nesse tempo integral, até quando
agente não tá com um livro ou um caderno na mão,
agente tá trocando informações e experiências”.
Não desenvolve a
liderança e autonomia
(sujeito passivo)

“Tinha grêmio, mas eu acho que não fazia nada.
Uma vez a escola tinha uma quadra muito quente, e
a única coisa que eles fizeram foram tentar
melhorar isso, mas também não deu”.

2

“... nos outros lugares eu imagino que seja a
responsabilidade mais da escola, não do aluno, a
responsabilidade do aluno está sob a escola. Aqui é
meio que a gente, né?”
Escola Tradicional
(formação
conteudista)
Crítica à rotina da
escola comum

“Geralmente a gente vive, praticamente a vida
inteira, a minha pelo menos foi assim, durante o
Ensino Fundamental, indo pra escola e basicamente
contando as horas pra poder sair, como uma
obrigação de ir pro colégio...”

4

“... e não fica só aquela coisa de entrar professor,
professor, matéria, matéria, você anotando lá, aí
enche o saco. Aqui não, é muito dinâmico”.
Dificuldade de
transporte

“... antes de eu vir pra cá, eu estudava no CEFET, e
era muito difícil estudar lá porque eu saía todo dia
de São João, pegava o metrô lotado. Eu acordava
às 4h da manhã...”

4

“... eu achei que eu ia ter que acordar um pouco
mais tarde do que eu acordava, porque eu acordava
4h pra ir pra escola”.

Na Tabela 2 aparecem 15 referências à subcategoria “Novas experiências (busca
do novo/diferente)”. Verificamos que muitos alunos tinham poucas informações
concretas sobre a escola, vários vieram pelo desafio de viverem novas experiências,
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pela busca de algo novo que fosse além da formação acadêmica.

Observamos

fortemente nos discursos a busca pelo desenvolvimento enquanto pessoa, como aparece
na seguinte fala: “Eu, assim, vim pra cá acreditando na boa formação intelectual que a
escola oferece, mas não é só isso, entendeu? Eu vim buscar uma coisa nova, sabe? Eu
vim buscar uma mudança na personalidade, uma coisa assim deste tipo”.
Alguns (quatro ocorrências) mostraram-se interessados na proposta da escola.
Porém, percebemos que esta característica não foi o que os mais atraiu. Mesmo a ampla
e bem cuidada infraestrutura física da escola não teve destaque, aparecendo somente
uma vez. O que foi ressaltado é a preparação para a vida e o desenvolvimento da
formação pessoal. Por exemplo: “E a colocação do ENEM a gente viu, mas assim, acho
que a formação acadêmica é muito importante, mais ainda fica em segundo lugar em
relação à formação pessoal que nós temos aqui dentro, que é muito grande” e “Eu acho
que vou sair pronta pra vida mesmo, pra tudo, porque pra viver sozinha você tem que
saber fazer tudo”. Os alunos colocam a formação pessoal como mais importante em
relação à formação acadêmica.
Observamos outra subcategoria valorizada, a “liberdade”, que apareceu cinco
vezes. De acordo com os alunos, mesmo tendo muitas regras em uma escola-residência,
eles sentem mais liberdade do que se estivessem fora da escola com seus pais. Segundo
um dos alunos entrevistados, “somos livres, entre aspas, para cuidar dos nossos
horários, para cuidar do horário que vamos comer, o horário de dormir. É tem o horário
de dormir, mas se você quiser dormir mais cedo, horário que a gente vai estudar. Eu
acho que aqui é bem mais livre, para a gente fazer escolhas”. É interessante perceber
como os alunos se sentem em um lugar fechado (como aparece na Tabela 1), mas ao
mesmo tempo livres. Conforme já mencionado nos comentários da Tabela 1, esses
alunos sentem que têm mais opções de escolhas dentro desta escola. Por mais que se
sintam presos, têm mais autonomia e se sentem mais independentes.
Outra subcategoria foi a preferência em estudar em horário integral. Para eles,
maior tempo de estudos cria possibilidades de aprofundarem conteúdos que não foram
bem compreendidos. Acreditam que quanto mais tempo na escola mais estão
aprendendo, independente de estarem em sala de aula ou fora, devido à troca de
experiências e informações que estão recebendo. Essa preferência pelo tempo integral
não aparece somente na Escola SESC. Em outros estudos podemos verificar que tanto
os alunos como os pais partilham desta mesma opinião. Uma pesquisa de Maurício
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(2004) mostra que pais e alunos preferem as escolas em tempo integral por
reconhecerem a função e a necessidade da escola para vida deles.
Como explicita a Tabela 2, a maior parte dos alunos fez comparações entre as
escolas tradicionais e a escola SESC. Muitos reclamaram da rotina da escola
tradicional, dizem que “é sempre a mesma coisa”, que “mesmo se mudasse de escola
não teria nada novo”. Esta situação pode ser exemplificada pela fala de uma aluna “... e
não fica só aquela coisa de entrar professor, professor, matéria, matéria, você anotando
lá, aí enche o saco. Aqui não, é muito dinâmico”. Alguns alunos também colocam que
as escolas tradicionais não desenvolvem a liderança e autonomia, fazendo com que se
sintam sujeitos passivos na relação escola/aluno.
A subcategoria “Dificuldade de transporte” mostra que o fato de estudarem
longe da escola era prejudicial para os alunos, pois acordavam muito cedo, pegavam
conduções cheias e perdiam muito tempo no translado casa/escola, o que os deixava
cansados e desmotivados. Esse também é um dos fatores considerados pelo abandono
no EM pelos alunos, como aparece em pesquisas da Fundação Getúlio Vargas (2009).

6.4.3 Entrevista com alunos concluintes: análise temática
Analisaremos neste subitem os dois temas inferidos na análise das entrevistas
dos alunos concluintes, próximos aos temas propostos para os ingressantes: (“Dois
Mundos: Ideal (dentro)/Real (fora)”; “Relação Escola SESC/Escola tradicional”), com
algumas subcategorias diferentes, assim como o número contabilizado em cada uma
delas no conjunto dos discursos.
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Tabela 3 : Tema “Dois Mundos: ideal (dentro)/real (fora)” – Alunos Concluintes
Categoria

Subcategoria

Respeito/tolerância com
as diferenças

Exemplos
“Eu acho que conviver é um ponto bem
importante, e mais que isso, conviver com respeito,
sabe? Respeitar o espaço do outro e exigir, de certa
forma, um respeito, eu acho que isso é um ponto,
esse é um ponto bem gritante e acho que também
tem alguma coisa a ver com as relações que se
criam aqui dentro da escola, você aprender a
importância que existe em você se doar pro outro,
acho que nesse sentido”.

N
º
16

“aprendo até com as diferenças no cotidiano, com
as minhas colegas de quarto, elas têm hábitos
diferentes dos meus, que variam de região pra
região, então tem que aprender a respeitar também
esses hábitos e às vezes até acabamos aderindo aos
hábitos delas e aos gostos”.
“... ter mais paciência com o outro, eu acho que eu
fiquei mais amigável, sabe? Mais humana, assim,
querer abraçar mais o outro, querer cuidar do
outro...”

Mundo ideal
(dentro)

Sujeito ativo na
busca da transformação
social

“Proposta de alunos que pensem a sociedade de
fato, que não sejam alunos passivos no sentido de
só verem e aceitarem, alunos que critiquem, que
analisem, que coloquem sua voz, que façam valer
suas opiniões”.

5

“Minhas contribuições pra sociedade nunca foram
tão reconhecidas como são aqui. E isso me faz
pensar que muda muito a minha visão de mundo e
isso torna o projeto desse colégio tão singular,
porque tem a capacidade de mudar as pessoas e ao
mesmo tempo fazer com que elas mudem o
mundo”.

Escola é exceção

“Quando eu decidi que ia vir eles ficaram muito
felizes por mim porque eles perceberam que
realmente era uma grande oportunidade”.

7

“... simplesmente eu acho um projeto muito, muito
interessante, muito legal, uma coisa fora dos
padrões assim, que eu acho que muitas pessoas
poderiam passar por essa experiência”.

Local fechado promove
enfrentamento de
conflitos interpessoais

“E parece que as diferenças aqui são mais
intensificadas porque o ambiente é mais fechado”.
“Eu tive alguns conflitos ao longo desse tempo
com pessoas e como é um ambiente muito fechado,
então é impossível você evitar aquela pessoa...”

4
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Categoria

Subcategoria

Choque com o real

Exemplos
“... porque a realidade daqui de dentro não é a
mesma realidade lá de fora, a gente vê isso quando
sai, por exemplo, a gente sai com a escola, vê as
pessoas e a gente fala “Nossa! A gente vive em
outro mundo!”

N
º
7

“... temos um campo de visão tão extenso aqui
dentro que quando a gente vai pra fora a realidade
bate na nossa cara e vemos que não é isso tudo, lá
fora a gente pode voltar pra cidade pequena que a
gente vivia e vai ter que se habituar com aquela
vidinha que a gente tinha quando temos um leque
muito maior que o que aquela vida nos
proporciona”.

Mundo Real
(fora)

“... é uma dimensão totalmente diferente de lá de
fora, você não vê pessoas lá na cidade preocupadas
em mudar o que está acontecendo de errado, em
pensar mesmo, você só vê aquela coisa de festa, e
quando há alguém muito preocupado, é preocupado
em estudar, não existe o âmbito social, político
social assim...”
“Eu acho que quando a gente está aqui dentro,
perdemos um pouco da noção da realidade...”

Falta de maturidade

“... então lá fora eles ficam conversando sobre o
desenho, como é que foi. Nós conversamos sobre
como está a política, como está a situação mundial,
entendeu? São essas as diferenças, a diferença de
maturidade e a diferença de visão de mundo”.
“O que eu penso sobre essa escola é que não há
melhor lugar pra você amadurecer...”

Conforme expressam os resultados da Tabela 3, nas entrevistas com os
concluintes foi possível compreender melhor a relação entre dois mundos: Ideal e
Bom(dentro)/Real e Ruim(fora), anunciada pelos ingressantes. Podemos assim inferir
que, para os concluintes, mais maduros no final do EM, tal relação aparece mais
claramente. De acordo com esses estudantes, a escola SESC também é um modelo ideal
para a vida deles, diferente do que ocorre no mundo lá fora. Por exemplo:
[...] então acho que a minha formação é não chegar lá fora e perder,
mas sim chegar lá fora e fortificar, levar essa formação pra outras
pessoas, talvez não por completo, porque as pessoas lá fora não vão
ter vivido isso que eu vivi, mas pelo menos levar os pontos
principais, a respeito da diversidade, o respeito à sustentabilidade e
ao meio ambiente e, principalmente, a convivência e a união.

Observando a fala destes alunos pudemos verificar conceitos presentes na

6
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proposta de educação humanística da Escola SESC, que é o desenvolvimento do ser
humano como pessoa, que ele se insira na sociedade e que venha a contribuir para um
mundo melhor.
Aprender a conviver com respeito e tolerância em relação às diferenças, assim
como na Tabela 1 (alunos ingressantes) também foi citado pelos concluintes. Porém,
uma subcategoria que apareceu mais fortemente por esses concluintes foi que, com o
aluno sujeito ativo, a escola desenvolve melhor o senso crítico deles, tornando-os mais
proativos para participarem de uma sociedade de forma mais produtiva. Por exemplo:

[...] minhas contribuições pra sociedade nunca foram tão reconhecidas
como são aqui. E isso me faz pensar que muda muito a minha visão de
mundo e isso torna o projeto tão singular, porque tem a capacidade de
mudar as pessoas e ao mesmo tempo fazer com que elas mudem o
mundo.

Em relação aos ingressantes, percebemos menos referências à escola como um
lugar fechado. Entretanto, nesse grupo surge outra subcategoria – “choque com o real” –
em que a realidade vivida “aqui” contrasta com a “lá de fora”. Por terem vivido quase
três anos nesta escola, esses alunos já começam a ter uma visão diferente do que vivem
“dentro” (ideal e bom) e “fora” (realidade ruim). Para eles esse contraste se concretiza
mais do que para os ingressantes. Como diz um dos alunos,
[...] é uma dimensão totalmente diferente de lá de fora, você não vê
pessoas lá na cidade preocupadas em mudar o que está acontecendo
de errado, em pensar mesmo, você só vê aquela coisa de festa, e
quando há alguém muito preocupado, é preocupado em estudar, não
existe o âmbito social, político social assim [...]

Esta subcategoria está ligada a outra que aparece também na Tabela 3, que é a
“maturidade”. Os alunos concluintes se sentem mais preparados para a vida do que os
alunos lá de fora. Para eles é um “choque” quando encontram amigos de fora porque
notam a diferenças quanto a interesses e ideais. Como menciona um dos alunos: “...
então lá fora eles ficam conversando sobre desenho, como é que foi. Nós conversamos
sobre como está a política, como está a situação mundial, entendeu? São essas
diferenças, a diferença de maturidade e a diferença de visão de mundo”.
Como para os ingressantes, o segundo tema inferido na análise das entrevistas
dos alunos concluintes foi “Relação Escola Inovadora/Escola tradicional”, cuja análise
está explicitada na Tabela 4.
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Tabela 4: Tema “Relação Escola SESC/Escola Tradicional” – Alunos Concluintes
Categoria

Subcategoria
Novas experiências/
Busca do novo

Exemplos
“Acho que foi o desafio, sabe? E a diferença,
porque eu vi que as outras escolas eram meio que
parecidas, faziam o Ensino Médio e fazia um curso
técnico e fazia estágio e assim ia ser sua vida. Aqui
não, aqui nunca ninguém tinha me falado nada
sobre como era estar aqui dentro e eu acho que esse
diferente, esse exótico, me chamou bastante a
atenção. E o projeto diversificado foi que me
chamou mais a atenção”.

N
º

14

“... e todo mundo queria CEFET, Pedro II, Escola
Militar, sabe? E eu cheguei a fazer algumas provas
também, estava me preparando inclusive pra isso,
mas não era o que eu queria, o que eu queria
mesmo era o diferente...”

Escola SESC
(formação integral)

Novo modelo de ensino

“... então pensei, eu vou para uma escola que já
tem uma tradição, mas que já está nos padrões que
sempre foram conhecidos, ou eu arrisco ir para um
projeto totalmente inovador, sabe? Eu queria uma
coisa mais imediata, eu queria vivenciar o agora e
consequentemente obter um vestibular em si, mas
eu não queria ir para uma escola que fosse... que
viveria da forma mais normal possível, mas que
teria certeza do futuro”.
“... inovação por causa do ensino mesmo, do
modelo, do estilo de escola que tenta ser inovador
em relação às outras escolas lá fora, pelos trabalhos
que são dados, pelo modo como nos é apresentada
a matéria e pela grade curricular”.

3

“Inovadora é óbvio, é super diferente, algo que não
se encontra lá fora...”
Visão favorável do
projeto da escola

Insegurança com o
projeto da escola

“Exatamente pelo acadêmico ser muito bom no
sentido de ter que fazer debate, apresentar
seminário, ouvir palestras, mesmo quando não são
do nosso interesse, acho que vou crescer muito
porque lá fora na faculdade eu vou ter isso
também, mas como eu já vou ter vivido vou saber
lidar melhor”.
“Eu acho que atinge o objetivo porque hoje no
terceiro ano eu vejo uma coisa que eu não via que a
gente aprende com os acertos da escola e com os
erros também, que até eles são importantes, em
vários aspectos, formar um cidadão crítico, de
opinião, com liderança, com perspectivas...”
“Eu acho que no terceiro ano em geral rola uma
dúvida sobre você estar preparado ou não porque
aqui a gente gasta muito tempo fazendo outras
coisas e não sentado estudando, então fica essa
dúvida, fica esse medo de que outro aluno, de outra
escola, passou o dia inteiro sentado estudando
enquanto você fazia esporte, artes, você foi
preparar a festa da escola”.

3

4
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“Olha, eu confio muito na formação que esse
colégio me dá, até pelos resultados anteriores, mas
às vezes a falta de tempo me preocupa porque fica
um buraco que eu sei que no futuro eu não vou ter
tempo de tapar...”
Boa infraestrutura

“... infraestrutura que oferecem aqui que nenhuma
outra escola oferece, sabe? Eu quis vir pra cá por
causa disso”.

4

“... quando eu vim fazer minha inscrição pra fazer
a prova aqui dentro da escola, aí eu fiquei
apaixonado, porque eu vi a infraestrutura...”
Desenvolve autonomia

Liderança

Construção da realidade

Preparação para vida
(formação pessoal)

“Acho que principalmente a questão da autonomia,
não que eu não fosse desenvolver em outras
escolas, mas aqui é mais desenvolvido ainda...”
“Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais
autônoma, sabe mais independente”
“Isso aqui é um acampamento de líderes, como eles
falam, em que vêm pra cá pessoas e saem daqui
líderes que vão chegar lá fora e vão exercer
liderança, querendo ou não...”
“... a escola constrói uma nova visão de mundo,
uma nova ideia de realidade e uma nova ideia
também de mudança...”
“... te dá um choque de realidade que lá fora só lá
pra frente eu ia ter e ia ser um choque mesmo, aqui
não, é uma construção da realidade assim, eu
acho”.
“Eu acho que eu me conheci muito, eu vi os meus
limites, vi até onde eu posso chegar, tudo o que eu
posso fazer, em várias áreas, em vários campos, eu
acho que eu vi que eu sou capaz de fazer muitas
coisas que eu não sabia. Aprendi muito sobre a
vida mesmo, sabe?”

4

4

4

10

“Eu acho que a escola conseguiu me preparar pra
vida mesmo em todos os sentidos...”
Promove sentimentos
intensos

“... aqui é um ambiente de muita intensidade de
relações, de pensamentos, de ações, de tudo”.

6

“... porque é uma escola totalmente intensa, tudo
aqui é muito intenso: as relações, o tempo, a
questão do horário, é tudo muito intenso. Então,
não é fácil”.
Valorização do estudo
em tempo integral

“Um lugar de aprendizado a todo o momento,
quando se fala em Integral parece que se resume ao
tempo de aula mesmo, ainda que no período de
manhã e tarde, mas eu vejo formação integral,
como por exemplo, agora à noite, eu e meus
colegas de quarto estávamos conversando sobre a
programação do torneio das casas do ano, eu acho
que isso é integral, entendeu?”

4
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Categoria

Subcategoria
Prepara para o
vestibular

Exemplos

N
º

“Não é só conteúdos, como o Elite, que é mais
preparatório”.
2
“Eu taria na escola para me preparar para uma
coisa futura, mas eu não, eu queria uma coisa pra
agora, sabe?

Não desenvolve a
liderança e autonomia
(sujeito passivo)
Escola Tradicional
(formação
conteudista)

“... eu não aprenderia se estivesse em outra escola e
que eu também vou levar sempre do Ensino Médio,
é você aprender que tudo está em constante
movimento, você é capaz de erguer sua voz se
deseja mudar alguma coisa e isso é muito
importante pra sociedade”.

4

“... fazer a parte de criação mesmo, sempre me
encantou muito, só que da escola onde eu vim, eu
não tinha esse contato direto, entendeu? Eu só via
de longe, alguma coisa que poderia ser
interessante, e aqui na escola o Festival de
Publicidade me aproximou bastante”.
Muitos conteúdos sem
contextualização com a
prática.

Escola comum
proporciona menos
convivência

“O aluno não aprende só a matéria, ele aprende a
entender como se chegou àquilo e aprende a
utilizar aquilo na sua vida pra todo o sempre,
entendeu? Não é aluno copiador de fórmula, é
aluno que sabe criar aquela fórmula, que sabe
chegar naquela fórmula porque tem a base...”

2

“Na escola eu convivia com quem eu queria, se eu
não quisesse não sentava daquele lado da sala,
sentava do outro, eu via a pessoa metade do meu
dia depois acabou, então se eu não quisesse falar
com ela, eu não falava, e aqui não, você acaba
criando várias estratégias pra aprender a conviver
com as pessoas porque você tem que conviver”.

8

“Eu nunca imaginaria deitando no colo de um
professor para falar da minha vida chorando, ou
contando as minhas felicidades, professor para
mim era uma coisa à parte que eu só queria ver, ou
nem queria ver na escola. E aqui não, a relação
com os professores é muito boa.”
Transporte para a escola

“Eu, por exemplo, gastaria de 2h para ir e 3h para
voltar da escola, seria uma viagem. E aqui não, a
experiência de estar morando na escola e gastar 5
minutos para chegar à sala de aula...”

1

Na Tabela 4 verificamos que os alunos concluintes estão de acordo com os alunos
ingressantes: o que mais os atraiu a virem para essa escola foi a busca do novo, de um
modelo diferente de educação. A maioria desses alunos também sabia muito pouco sobre
a escola, e as informações que tinham eram apenas que ela oferecia uma proposta
inovadora.
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Podemos verificar em uma das novas subcategorias que, apesar de alguns alunos
acreditarem na proposta da escola e considerarem o ensino diferente e inovador,
aparecem seis referências à insegurança com o projeto. Como vários deles vieram em
busca de uma formação integral, da formação pessoal mais do que a acadêmica, nesse
momento começam a surgir dúvidas se estão realmente preparados no plano acadêmico.
Eles se julgam maduros, preparados para vida, mas quanto ao exame que deverão realizar
para o vestibular não se sentem tão confiantes, como diz uma das alunas,

Eu acho que no terceiro ano em geral rola uma dúvida sobre você estar
preparado ou não porque aqui a gente gasta muito tempo fazendo
outras coisas e não sentado estudando, então fica essa dúvida, fica
esse medo de que outro aluno, de outra escola, passou o dia inteiro
sentado estudando enquanto você fazia esporte, artes, você foi
preparar a festa da escola.

Esse tipo de discurso mostra que os alunos, ao ingressarem na escola, já
imaginavam que ela não tinha como foco a preparação para exames para as
universidades.
Sobre a infraestrutura da escola, esta subcategoria é um pouco mais valorizada
em relação às falas dos ingressantes. Outra subcategoria nova que tem destaque é o
desenvolvimento da autonomia e independência. Para esses alunos, agora conseguem se
organizar e administrar melhor o tempo para os estudos, tarefas e lazer. Mais uma
subcategoria que surge é a liderança, que aparece como aspecto bem desenvolvido na
escola.
A formação pessoal é outro item bem citado pelos alunos concluintes,
aparecendo com mesma quantidade mencionada pelos ingressantes. Por exemplo: “Eu
acho que a escola conseguiu me preparar pra vida mesmo em todos os sentidos...”. As
expectativas dos alunos ao ingressarem na escola são consolidadas pelas falas dos
alunos concluintes, que dizem sentirem-se preparados para viverem “no mundo lá fora”.
Alguns alunos acrescentam que a escola é um lugar onde se vive com muita
intensidade: “... aqui é um ambiente de muita intensidade de relações, de pensamentos,
de ações, de tudo”. Em seis referências, essa intensidade ocorre de uma maneira geral,
em tudo que eles vivem nela. Aparece também, assim como para os ingressantes, a
relevância de estudarem em tempo integral. Para eles “Um lugar de aprendizagem a
todo o momento...”, sendo que a aprendizagem não se resume só em sala de aula, mas
em todos os lugares em que convivem com os outros.
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Além de fazerem muitas comparações entre realidade social de dentro e de fora,
os concluintes também comparam esse modelo de escola com o das escolas tradicionais,
como fizeram os ingressantes. As escolas tradicionais são vistas como instituições que
só preparam para o vestibular, não proporcionando o desenvolvimento da liderança e
nem da autonomia. Para eles, os conteúdos abordados não estão relacionados com a
prática do seu dia a dia. Vários se referiram aos relacionamentos com os alunos e
professores nas escolas lá de fora. Para eles as escolas não se preocupam em
desenvolver a dimensão afetiva nas relações, sejam com os colegas de classe ou com
professores e funcionários.
Quanto à subcategoria “transporte para a escola”, para um dos alunos o fato de
morar na escola também foi positivo, pois evitaria perda de tempo com o deslocamento
casa/escola.

6.4.4 Proposta de um modelo figurativo das representações sociais investigadas
Com base na análise de conteúdo temática descrita retomaremos a teoria
moscoviciana das representações sociais, com opção pela

abordagem processual,

buscando os processos formadores das representações: a objetivação e a ancoragem. De
acordo com Giust-Desprairies (2005), o processo de objetivação envolve seleção de
aspectos do objeto representado, descontextualização de elementos teóricos e formação
de um núcleo figurativo. Este processo associa-se à ancoragem, que mostra a inserção
da novidade em um pensamento social já constituído. Ou seja, torna-se familiar o que é
estranho por meio de mecanismos de categorização e rotulação. Nesse processo de
familiarização, os sujeitos que representam o objeto tornam concreto o que seria
abstrato (objetivação), associando este objeto a algo que faça parte de seu universo
material e simbólico (ancoragem). Dessa maneira, a finalidade da objetivação é
transformar um conceito em uma imagem e a da ancoragem é, por meio de comparações
com categorias já conhecidas, inserir o objeto em um sistema de pensamento
preexistente.
Ao anunciar o processo de objetivação para compreender a gênese das
representações sociais, Moscovici (1978) chama a atenção para a materialização de
conceitos referentes a um dado objeto. De acordo com o autor, isto acontece para que
os indivíduos possam interpretar esse objeto e naturalizá-lo por meio de um modelo
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figurativo em que se mesclam um complexo de imagens que reproduz um complexo de
ideias. Com esta fundamentação propomos a Figura 11, que ilustra um modelo
figurativo das representações sociais de alunos ingressantes e concluintes a respeito da
Escola SESC, indicando pistas para comentários sobre objetivação e ancoragem.

Figura 11: Modelo figurativo da representação social dos alunos ingressantes e concluintes
sobre a escola SESC

A Figura 11 revela a existência de um sistema sociocognitivo dos grupos de
alunos ingressantes e concluintes que pode facilitar a compreensão de suas
representações sociais sobre a Escola SESC. Para ambos os grupos, o significado deste
objeto se objetivou metaforicamente em “aluno ator”, ou na analogia aluno = ator,
estando no centro do processo. Por meio de uma metáfora que coordena e condensa o
discurso dos sujeitos (MAZZOTTI, 1998), o abstrato se tornou concreto na medida em
que o aluno se vê de forma ativa, fazendo parte da construção desse novo modelo de

85
escola. Para os ingressantes, este significado está associado a “viver o ideal”,
“conviver com o outro”, “sujeito ativo”, “busca do novo”, “liberdade/independência”,
“tempo integral”, “formação pessoal”. E para os concluintes associa-se a “sujeito
ativo”, “tempo integral”, “conviver com o outro”, “busca do novo”, “formação
pessoal”, “independência”, “viver o ideal”, “maturidade”, “sentimentos intensos”.
A Teoria das Representações Sociais foi relevante para compreendermos como
estão sendo construídas imagens sobre esse novo modelo de escola pelos jovens que
vivenciam essa experiência de EM. Pudemos observar que a representação de ambos os
grupos mostra que os alunos se sentem parte desta escola, constroem juntos seu
cotidiano escolar, na busca de se tornarem pessoas melhores e contribuírem em
possíveis mudanças na sociedade. O conhecimento compartilhado pelos grupos a
respeito da escola mostra que o aluno é o centro do processo. Tanto os concluintes como
os ingressantes crêem que esta escola oferece oportunidades para que eles possam criar
e desenvolver seu potencial como pessoas.
Nas falas dos alunos ingressantes observamos que estão em busca do sonho de
um modelo ideal de escola, onde tenham liberdade, autonomia e independência,
preparando-os para a vida, que sejam sujeitos ativos, e não somente preparados para
prestar vestibular. A formação pessoal aparece acima da acadêmica, como diz uma das
alunas: “E a colocação no ENEM a gente viu, mas acho que a formação acadêmica é
muito importante, mas ainda fica em segundo lugar em relação à formação pessoal” e
“... não é só academicamente, eles preparam muito bem academicamente, mais não é só
isso, eles preparam muito mais, e as outras escolas não proporcionariam”.
Para os alunos concluintes, esse modelo de escola ideal não é mais uma
expectativa, mas se tornou concreto. Afirmam que a formação pessoal foi muito
importante, um diferencial, tanto na continuidade dos estudos como para conseguir um
emprego. Para eles há um grande amadurecimento pessoal, que os deixa na frente de
muitos outros alunos “lá fora”, pois aprenderam a conviver com as diferenças, a ter mais
liderança, a trabalhar em equipe, entre outros. Este significado pode ser exemplificado
pela fala de uma aluna: “Eu acho que conheci muito, eu vi os meus limites, vi até onde
eu posso chegar, tudo que eu posso fazer, em várias áreas, em vários campos, eu acho
que eu vi que sou capaz de fazer muitas coisas que eu não sabia. Aprendi muito sobre a
vida mesmo, sabe?”.
Embora vários alunos, ingressantes e concluintes, se sintam inseguros em
relação à sua preparação acadêmica, acreditando que outras escolas poderiam prepará-
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los melhor neste aspecto, ainda optam pela Escola SESC para “escapar” do modelo
tradicional de ensino. Para eles, esta é a escola que os prepara para o mundo e por isto
encararam o desafio de viver três anos de maneira diferente de tudo que já tinham
vivenciado.
Voltando à TRS, os comentários acima sobre a Figura 11 incitam questões sobre
como os sujeitos inserem a imagem exposta no modelo figurativo da representação a
respeito da Escola SESC em seu universo simbólico e significante, ou seja, como se dá
o processo de ancoragem. Embora seja necessário maior aprofundamento, podemos
lançar aqui algumas pistas. A análise dos dados mostra claramente os princípios da
educação humanista nos discursos dos alunos, privilegiada na proposta pedagógica
dessa escola com raízes em ideias de Dewey: o homem deve ser educado em seu todo,
valorizando todo o seu potencial; a escola deve ensinar valores que favoreçam o
desenvolvimento de uma sociedade mais humana, entre outros.

No Brasil esta

concepção aparece com o Movimento dos Pioneiros da Escola Nova em 1932, em que
Anísio Teixeira defende um projeto de educação integral no qual o aluno é sujeito e não
objeto, com participação ativa na sociedade. Ao representarem a Escola SESC e enraizar
esse conhecimento em algo preexistente, é provável que os alunos façam associação
com os ideais escolanovistas presentes na proposta pedagógica da escola, que se
concretizam em toda a formação que ali vivenciam.
Esperamos que a análise construída nesse trabalho possa despertar o interesse de
pesquisadores para a realização de outros estudos similares. No que se refere às
representações sociais, nossa tentativa foi analisar os resultados à luz da abordagem
processual, mostrando que a partir da indissociabilidade entre objetivação e ancoragem
podemos entender como um objeto tem significações para o sujeito. Reconhecemos que
outros trabalhos empíricos poderão reforçar e aprofundar teoricamente esta proposta.
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CONCLUSÕES

Concluímos que a RS dos alunos ingressantes e concluintes sobre a Escola
SESC está sintetizada no significado deles “serem os atores”. Eles sentem que fazem
parte dela de forma ativa, de sua construção, constituindo uma comunidade escolar que
busca viver “lá dentro” o que considera um “mundo ideal”, mais humano e justo, mas
que também os prepara para participar de uma transformação social “lá fora”. Para eles,
essa formação depende do desenvolvimento integral do sujeito, como expressa a fala de
um aluno ingressante: “... nos outros lugares eu imagino que seja a responsabilidade
mais da escola, não do aluno, a responsabilidade do aluno está sob a escola. Aqui é meio
que a gente, né?”; e também na fala de um aluno concluinte “Minhas contribuições pra
sociedade nunca foram tão reconhecidas como são aqui. E isso me faz pensar que muda
muito a minha visão de mundo e isso torna o projeto desse colégio tão singular, porque
tem capacidade de mudar as pessoas e ao mesmo tempo fazer com que elas mudem o
mundo”.
Compreender que a imagem construída é a do sujeito no centro do processo nos
faz pensar que a proposta de educação humanista colocada em prática pela Escola SESC
está sendo relevante para esses jovens. Sabemos que muitas reformas estão sendo
criadas no país para tornar o Ensino Médio mais atrativo. Os resultados do estudo nos
mostram que essas mudanças não deveriam acontecer somente em relação aos
conteúdos abordados, mas também quanto à formação integral desses jovens,
principalmente quando eles aderem à proposta da escola e se identificam com ela. A
pesquisa nos mostra que se desenvolver como pessoa é o principal desejo do aluno,
elemento que os aproxima da escola.
Enfim, responderemos resumidamente as questões de estudo apresentadas no
início do trabalho (ver página 21) com intenção de colaborar com novas pesquisas e
refletir sobre propostas para tornar o EM mais atraente para os alunos.
A questão “A” abordou as expectativas dos jovens ingressantes e avaliação dos
concluintes em relação a esse novo modelo de escola. As expectativas dos ingressantes
quanto ao desejo de se desenvolverem como pessoa e se tornarem um ser humano
melhor se manifestou positivamente na avaliação dos concluintes. Ou seja, a proposta
humanística da escola parece se concretizar durante a formação dos alunos.
Na questão “B” propôs-se contrastar representações sociais de alunos
ingressantes (1º ano) e concluintes (3º. ano) a respeito da Escola SESC, para verificar
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possíveis contrastes na representação dos dois grupos. Pudemos observar que há mais
semelhanças dos que diferenças entre ingressantes e concluintes. O modelo figurativo
da representação é muito próximo em ambos os grupos, com significado objetivado na
metáfora aluno = ator. Alguns elementos que diferenciam os grupos são: “tempo
integral” e “liberdade” para os ingressantes; “maturidade”, “independência” e
“sentimentos intensos” para os concluintes. Pode ser que a escola de “tempo integral”
seja algo mais novo para os ingressantes (talvez por já estarem adaptados, os
concluintes evocaram menos o assunto) e a “liberdade” a que se referem parece
decorrência do afastamento das normas familiares e da escola anterior. O discurso dos
“concluintes” reflete a importância da “maturidade” e da “independência” que
aprenderam na escola para enfrentar o “mundo lá fora”. Observamos essa maturidade no
discurso do próprio aluno que, em relação aos ingressantes, desenvolve melhor seus
argumentos favoráveis quanto à proposta pedagógica da escola, defendendo-a. Quanto
aos sentimentos intensos, ela aparece de uma maneira geral, em tudo que eles vivem
nela.
A questão “C” diz respeito a verificar informações disponíveis a esses jovens
antes de ingressarem na escola de tempo integral residência. Pudemos constatar que os
dois grupos pouco sabiam sobre a proposta pedagógica da escola. A opção por ela
justificou-se pela busca do novo, do diferente, por não desejarem mais a rotina das
escolas em que estudaram. Os alunos dos dois grupos disseram que a escola tinha um
ensino inovador atraindo alunos de todo o Brasil. Vieram por imaginarem que seria
algo diferente do que já haviam vivido, uma experiência de vida e um desafio.
Quanto à questão “D” – Observar as interações sociais dos jovens no dia-a-dia
da instituição – percebemos que eles gostam de viver nesse espaço, convivem bem com
a diversidade cultural, respeitando e tolerando as diferenças sociais e culturais. Mesmo
se sentindo “presos”, “isolados do mundo”, a maioria prefere ficar nesse local fechado
nos finais de semana em que poderiam estar com as famílias, porque sentem que
“aprendem mais” permanecendo na escola e ali “têm tudo o que precisam”. A metáfora
da “bolha”, presente nas comunicações no interior do espaço escolar entre alunos,
professores e funcionários, não parece afetar a representação de escola “ideal” que os
alunos têm.
Por fim, a proposta da questão “E” foi comparar as representações sociais
obtidas neste estudo com as apresentadas em pesquisas disponíveis sobre representações
sociais de escolas de Ensino Médio e escolas de Tempo Integral. Constatamos que
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alunos da Escola SESC de Ensino Médio, especialmente os ingressantes, compartilham
o mesmo significado sobre a escola de tempo integral de outra pesquisa (MAURÍCIO,
2009) a respeito de representações sociais de alunos sobre outras escolas: gostam de
estudar em tempo integral, para eles a escola é um local de aprendizado constante, com
mais tempo de estudos podem aprimorar conteúdos que não foram bem compreendidos,
têm mais tempo de convivência entre eles. Outro resultado similar a estudos sobre RS
de escola de EM (FRANCO E NOVAES, 2001; FRANCO E GATTI, 2006 e
MENANDRO E SOUZA, 2010) é que os alunos reconhecem a importância da escola
para a vida deles, para um futuro melhor.
Concluindo, esse trabalho buscou investigar as representações sociais dos alunos
ingressantes e concluintes sobre a Escola SESC de Ensino Médio. Por ser um novo
modelo de escola que surgiu no universo social da área, seguindo uma proposta de EM
Inovador do MEC, nossa ideia inicial foi que um conhecimento do senso comum sobre
o tema poderia emergir nas comunicações dos sujeitos da pesquisa no interior da escola.
Acreditamos ter indicado algumas pistas que podem continuar em novos estudos,
particularmente com base nos modelos figurativos da representação social dos alunos a
respeito dessa escola.
Consideramos também relevante divulgar resultados que apresentam uma
experiência positiva envolvendo o EM, etapa da Educação Básica que vem
apresentando dificuldades quanto a encontrar uma proposta atrativa para os jovens, uma
relação entre formação propedêutica e técnica que dê certo, evitando a evasão. O
referencial teórico-metodológico das representações sociais foi importante para
pesquisar o tema, visto que a Escola SESC tem despertado o interesse de estudantes e
famílias de várias regiões, tornando cada vez maior a procura por este novo modelo.
Compreender o universo simbólico dos sujeitos envolvidos pode reforçar a necessidade
de construir projetos pedagógicos mais adequados às necessidades dos jovens,
justificando a relevância de propostas de EM desse tipo serem ampliadas no país.
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APÊNDICES

APÊNDICE A
FORMULÁRIO de Perfil Sócio Econômico:

Parte 1 – Sobre você

1) Para preservarmos sua identidade durante a pesquisa, escolha seu codinome.
Quero ser chamado de:_________________________________________________

2) Sexo:
(A) masculino

(B) feminino

3) Faixa de idade:
(A) 14 anos

(C) 16 anos

(C) 18 anos

(B) 15 anos

(D) 17 anos

(D) 19 anos

4) Escolaridade da Mãe:
(A) Nunca frequentou a escola

(F) Superior completo

(B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª série

(G) Superior incompleto

(C) E. Fundamental (1º grau) até a 8ª série

(H) Outra. Qual?

(D) Ensino Médio (2º grau) completo

________________________

(E) Ensino Médio (2º grau) incompleto

(I) Não sei

5) Profissão da mãe:
________________________________________________________

6) Escolaridade do Pai:
(A) Nunca frequentou a escola

(F) Superior completo

(B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª série

(G) Superior incompleto

(C) E. Fundamental (1º grau) até a 8ª série

(H) Outra. Qual?

(D) Ensino Médio (2º grau) completo

________________________

(E) Ensino Médio (2º grau) incompleto

(I) Não sei
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7) Profissão do Pai:
_________________________________________________________

8) Sua família contribui financeiramente para sua manutenção escolar?
(A) Sim

(B) Não

9) Qual a renda mensal de sua família? (Para este cálculo considere a soma dos
ganhos de todos os membros de sua família que trabalham e contribuem para a renda
familiar.)
(A) Até 2 salários mínimos

(D) De 20 a 30 salários mínimos

(B) De 2 a 8 salários mínimos

(E) Mais de 30 salários mínimos

(C) De 8 a 20 salários mínimos

(F) Não sei

10) A escola onde cursou o Ensino Fundamental era pública ou privada?
_________________________

11) Quantos anos você levou para concluir o Ensino Fundamental?
_________________________

12) Que nota você daria para a formação que obteve no Ensino Fundamental?

(A) 01
(B) 02
(C) 03
(D) 04
(E) 05
(F) 06

(G) 07
(H) 08
(I) 09
(J) 10
(K) Não sei
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APÊNDICE B
ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA para os alunos ingressantes:

1) Como você ficou sabendo desta escola?

2) O que você sabia a respeito dela antes de entrar?

3) Como você imagina que seja estudar em uma escola residência?

4) O que você acha de estudar com alunos de diferentes estados do Brasil?

5) Quais são suas expectativas quanto à formação nesta escola?

6) Diga três palavras que lhe venham à mente quando ouve falar em Escola de Ensino
Médio Integral Residência.

7) Em que ordem de importância você as classificaria?

8) Por que você escolheu essas palavras? O que elas querem dizer?

9) Com base no que foi comentado, como você resumiria o que pensa a respeito de
Escola de Ensino Médio Integral Residência?

10) Você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao que nós conversamos?
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APÊNDICE C
ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA para os alunos concluintes:
1) Como você ficou sabendo desta escola?

2) O que você sabia a respeito dela antes de entrar?

3) O que te levou a escolher essa escola?

4) O que você acha que aprendeu nesta escola que não aprenderia em outra se não fosse
de tempo integral residente?

5) Ao estar praticamente concluindo o Ensino Médio, como você vê a proposta dessa
escola?

6) Durante esses três anos na escola, como foi conviver com alunos de diferentes
estados do Brasil?

7) Quais são suas expectativas quanto à formação?

8) Diga três palavras que lhe venham à mente quando ouve falar em Escola de Ensino
Médio Integral Residência.

9) Em que ordem de importância você as classificaria?

10) Por que você escolheu essas palavras? O que elas querem dizer?

11) Com base no que foi comentado, como você resumiria o que pensa a respeito de
Escola de Ensino Médio Integral Residência?

12) Você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao que nós conversamos?

