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RESUMO 

 

 

 

O objetivo dessa pesquisa foi o de identificar as representações sociais de escola, trabalho e 

futuro para os jovens com idade entre 14 e 18 anos, alunos do Programa de Educação de 

Jovens e Adultos (PEJA) do município do Rio de Janeiro, buscando as relações entre estas 

representações e o fracasso escolar destes alunos. Para isso, os temas foram apresentados por 

meio de questionário a 270 alunos, entre estes, 130 jovens do PEJA e 140 do ensino regular. 

O ensino regular foi incluído na pesquisa porque os jovens do PEJA são oriundos daquela 

modalidade, por isso é importante entender o contexto deste grupo para compará-lo com o do 

PEJA. Além dos questionários, foram realizados sete grupos focais, cinco no PEJA e dois no 

ensino regular com 8 jovens em cada grupo, com o objetivo de confirmar as representações 

sugeridas pelos questionários e buscar novos elementos que pudessem surgir durante a 

conversação.  A organização das respostas dos questionários e a análise retórica dos discursos 

dos jovens indicou que escola, trabalho e futuro encontram-se no mesmo núcleo 

argumentativo e são coordenados pela metáfora PASSAPORTE. Consideram que a escola é o 

passaporte para o bom emprego, que permitirá que eles conquistem um bom futuro. No 

campo da representação de escola, encontram-se os amigos, os professores, as condições 

físicas e de organização escolar e a estrutura familiar. Estes aspectos compõem o quadro que 

determina se a escola é boa ou ruim e com base nesta classificação é que será possível ou não 

a escolha de um bom futuro. Neste contexto, o fracasso e o sucesso escolar dependem não só 

das variáveis do campo de representação de escola, mas também da atitude dos jovens frente a 

essas variáveis, pois a construção da identidade é um processo que envolve o individual e o 

coletivo, ou seja, acontece na relação com os grupos sociais e a cultura. 

 

Palavras-chave: Escola, trabalho, futuro, jovens, representação social, Educação de Jovens e 

Adultos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to identify the social representations of school, work and 

the future for young people aged between 14 and 18 years attending the Program for Youth 

and Adults (PEJA) in the municipality of Rio de Janeiro, seeking relationships between these 

representations of these students and school failure. For this, the subjects were presented 

through a questionnaire to 270 students, among them, 130 and 140 young PEJA regular 

education. The regular education was included in the survey because the young PEJA come 

from that mode, so it is important to understand the context of this group to compare it with 

the PEJA. In addition to the questionnaires, were conducted seven focus groups, five and two 

in PEJA in regular education with 8 young people in each group, in order to confirm the 

representations suggested by questionnaires and seek new elements that could arise during the 

conversation. The organization of the responses to the questionnaire and the analysis of the 

rhetorical speeches of the young people indicated that school, work and future are on the same 

core argumentative and are coordinated by the metaphor PASSPORT. They consider that the 

school is the passport to good jobs that allow them to conquer a good future. In the field of 

representation of school, are friends, teachers, and the physical condition of school 

organization and family structure. These aspects form the framework that determines whether 

a school is good or bad, using this classification is that it will be possible or not choosing a 

good future. In this context, failure and success depend not only on the field variables 

representing school, but also the attitude of young people facing these variables, as the 

construction of identity is a process that involves the individual and the collective, it happens 

in relation to social groups and culture. 

 

Keywords: school, work, future, youth, social representation, Youth and Adults. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Lembro-me de quando eu era jovem e achava que o mundo era todo meu, o 

tempo verbal era sempre o agora e o futuro, apesar de parecer tão longe, era um sonho tão 

urgente que dava a impressão de não poder esperar por ele.  

 Aí a gente cresce, vira adulto e esquece como é. Achamos que sempre sabemos 

o que é melhor para nossos filhos, nossos alunos... Esquecemos de ouvi-los, de relembrar do 

que já fomos um dia. 

  Penso que ser professor-pesquisador é não deixar de ouvir, ou melhor, é querer 

ouvir sempre. Assim surgiu meu interesse pelo tema desta pesquisa. Ao ser convidada para 

ingressar no Projeto Piloto de Educação Física no Programa de Educação de Jovens e Adultos 

(PEJA) do Município do Rio de Janeiro, me encontrei com muitos alunos jovens, diferentes 

do que estava acostumada no PEJA. 

 Oriundos do fracasso escolar do ensino regular, estes jovens, muitas vezes, não 

trabalham e de maneira geral mantém o comportamento que tinham no regular, não 

demonstram interesse pelas aulas e por isso atrapalham os adultos que querem estudar. É 

quase unânime também, a reclamação e o descontentamento dos professores em relação a 

estes alunos e estimulá-los a estudar depois de tantos fracassos escolares é um grande desafio 

para nós. 

 O que estes jovens ainda fazem na escola? O que pensam dela? O que esperam 

do futuro e do trabalho? Estas eram perguntas que não saiam da minha cabeça. Para saber a 

resposta, só perguntando a eles, ouvir suas opiniões é a única maneira de compreendê-los. 

 Assim, esta pesquisa foi construída com as vozes destes jovens, seus sonhos, 

seus anseios, suas histórias. Mais que uma pesquisa acadêmica, este trabalho reflete minha 

inquietude profissional em busca de aproximação com estes alunos, pois só assim será 

possível auxiliá-los no difícil processo de conclusão de sua trajetória escolar. 
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TEMPO PERDIDO 

Legião Urbana 

Todos os dias quando acordo 

Não tenho mais 

O tempo que passou 

Mas tenho muito tempo 

Temos todo o tempo do mundo... 

Todos os dias 

Antes de dormir 

Lembro e esqueço 

Como foi o dia 

Sempre em frente 

Não temos tempo a perder... 

Nosso suor sagrado 

É bem mais belo 

Que esse sangue amargo 

E tão sério 

E Selvagem! Selvagem! 

Selvagem!... 

Veja o sol 

Dessa manhã tão cinza 

A tempestade que chega 

É da cor dos teus olhos 

Castanhos... 

Então me abraça forte 

E diz mais uma vez 

Que já estamos 

Distantes de tudo 

Temos nosso próprio tempo 

Temos nosso próprio tempo 

Temos nosso próprio tempo... 

Não tenho medo do escuro 

Mas deixe as luzes 

Acesas agora 

O que foi escondido 

É o que se escondeu 

E o que foi prometido 

Ninguém prometeu, Nem foi tempo perdido 

Somos tão jovens...Tão Jovens! Tão Jovens! 
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CAPÍTULO I  

AS QUESTÕES INICIAIS E OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.1 - Introdução 

É comum o discurso acerca da exclusão escolar, no entanto pouco se especifica em 

que consiste esta exclusão e qual a sua origem. Para Spósito (1998) a exclusão escolar 

caracteriza-se pelas defasagens idade/série e impossibilidade de concluir a escolaridade 

obrigatória. Caso assim se considere, então a Educação de Jovens e Adultos é um “celeiro de 

excluídos”, pois todos os alunos desta modalidade encontram-se em uma das situações 

caracterizadas por Spósito.  

De fato a noção de exclusão é polêmica e polissêmica. Segundo o relatório da 

Comissão Europeia, exclusão refere-se “às restrições aos direitos do cidadão a certo padrão 

básico de qualidade de vida e de participação nas oportunidades sociais e ocupacionais da 

sociedade (ABRAMOVAY et al., 1999, p. 20)”. No geral, exclusão é um termo utilizado para 

definir qualquer tipo de falta, de carências. Robert Castel (2000) alerta para esse uso 

generalista, uma vez que pode produzir reducionismos que ocultam a especificidade das 

situações sociais. Para aquele autor, ao se falar em exclusão é preciso considerá-la como um 

processo, não como uma condição.  

Como caracterizar esse processo? O que se entende por exclusão escolar?  

Tomando por base a definição de Spósito (1998), a exclusão na escola pode ser 

caracterizada por dois aspectos: o não acesso à escola, e a não conclusão do ensino no fluxo 

considerado regular. 

É fato que o primeiro aspecto, o não acesso à escola, tem sido resolvido ao longo dos 

anos. Nas décadas de 1930 e início da de 1940, os altos índices de analfabetismo, associado à 

necessidade de trabalhadores especializados para o processo de industrialização, bem como a 

integração dos emigrantes estrangeiros, fez do Ensino Primário uma das prioridades do 

governo. Pelo decreto 4.958/42 institui-se o Fundo Nacional do Ensino Primário, e os 

decretos 5.293/43, 6.785/44 e 19.513/45 estabeleceram as fontes, percentuais e critérios para 

distribuição dos recursos. Na década de 70, durante o regime militar a promulgação da Lei de 

Diretrizes e bases da Educação Nacional 5692/71 estabelece no Capítulo II, artigo 20 que: “o 

ensino de 1º grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos municípios promover, 

anualmente, o levantamento da população que alcance a idade escolar e proceder à sua 

chamada para matrícula.” Neste mesmo capítulo, o parágrafo único prevê que estados, 
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municípios e Distrito Federal fiscalizem o cumprimento da obrigatoriedade escolar e 

incentive a frequência dos alunos.  

O processo de democratização da escola ganhou ainda mais força com a promulgação 

da Constituição de 1988 que garante ser a educação direito de todos e dever do estado e da 

família e estabelece como um dos princípios para ministrar o ensino: a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola
1
. Em certa medida as políticas educacionais 

resolveram, ou quase, o problema do acesso. Dados do IBGE mostram que o número de 

crianças e adolescentes na escola aumentou consideravelmente nos últimos 30 anos.  

                

Gráfico 1 - Número de matrículas no ensino fundamental 
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Fonte: 

Estatísticas do século XX- Disponível em: http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_xls/educacao.shtm 

MEC/INEP/SEEC – Disponível em http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/escola/dados.html  

 

 Segundo dados do censo do IBGE (2010), desde meados da década de 1990 é possível 

afirmar que quase todas as crianças brasileiras já estavam frequentando a escola, chegando em 

2009 com uma taxa de 97,6% das crianças com idade entre 6 e 14 anos matriculadas na 

escola. Resolvido o problema do acesso, o desafio agora passou a ser a “qualidade do ensino”, 

ainda que não se tenha uma caracterização clara do que seja isso. Não é suficiente estar na 

escola, mas é preciso aprender na escola. Na década de 1980 o físico Sérgio Costa Ribeiro 

mostrou que as estatísticas de escolarização indicavam uma grande diferença entre o número 

                                                 
1
 Brasil – Constituição da República Federativa do Brasil (1988) – Capítulo III- Seção I – artigos 205 e 206 , 

Brasília, DF: Senado, 1988. 
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de matrículas nas oito séries do ensino fundamental e a quantidade de crianças na faixa etária 

de 7 a 14 anos, segundo Censo Populacional do IBGE. A explicação para este fato era a 

repetência, que mantinha a criança na mesma série, e a evasão, que provocava a contagem da 

mesma criança duas vezes. Outro fato também contribuía para a distorção das estatísticas 

educacionais: o aluno que no meio do ano não ia bem na escola, ou seja, o repetente em 

potencial era “aconselhado” a abandonar os estudos e voltar no ano seguinte, assim ele não 

era considerado repetente. Os dados estatísticos trazem à tona um novo desafio à educação 

brasileira: o fracasso escolar. (GOUVÊA, 2000) 

 Atualmente, no Brasil, temos menos analfabetos
2
 e mais escolarizados, porém neste 

contexto surgem outras deficiências como o analfabetismo funcional. É considerado 

analfabeto funcional o indivíduo com 15 anos ou mais que lê e escreve frases simples, mas 

não consegue interpretar o que lê e o que escreve. De acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo IBGE em setembro de 2010, um em cada 

cinco brasileiros é analfabeto funcional, o que equivale a 20,3% da população
3
. Isto quer 

dizer, que mesmo alfabetizados, estes alunos não conseguem prosseguir com seus estudos e 

permanecem na escola com grande defasagem idade/série: 

 

Gráfico 2: Taxa de Analfabetismo funcional (%) 
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2
 Segundo dados do Censo 2010 (IBGE) a taxa de analfabetismo de pessoas com idade entre 15 e 24 anos caiu 

de 10,1% em 1999 para 4,6% em 2009. 
3
Fonte:site do IBGE - acesso em 03/04/2010 disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1708 
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 Analisando o gráfico 2, é possível verificar que boa parte dos alunos que estão na 

escola não consegue acompanhar os estudos. Só no ano de 2006 mais de 30% dos alunos 

matriculados no 6º ao 9º ano era considerado analfabeto funcional, estes alunos são os que 

permanecem na escola com defasagem idade e série e acabam por aumentar as taxas de 

reprovação ou evasão escolar, ou ainda, são os alunos que vão para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), pois veem nos cursos supletivos a única chance de concluir seus estudos. 

 No município do Rio de Janeiro, por exemplo, pode-se perceber que os alunos com 

dificuldade de aprendizagem ou até mesmo problemas de disciplina que ficam três anos ou 

mais reprovados, se possuem mais de 14 anos são “convidados” a ingressar no Programa de 

Educação de Jovens e Adultos (PEJA) (informação verbal).
4
 Considerando que no ano 2000 o 

número de jovens entre 14 e 18 anos matriculados no PEJA II era de 3.956 e que em 2009 

este número saltou para 9.369
5
, tem-se uma estimativa do número de alunos que são 

“convidados” a deixar o ensino fundamental e irem para o PEJA. 

 

1.2– De fracasso em fracasso chega-se ao EJA Juvenil 

 

Se a criança está na escola, por que não aprende? Não por acaso, muito tem-se 

proposto como políticas que compensariam as disparidades escolares e que eliminariam o 

processo escolar de exclusão
6
. Análises feitas pelo MEC, com base nos resultados das 

avaliações da Educação Básica, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 

mostram que quanto maior a distorção idade/série dos alunos, pior o seu desempenho. Esta 

nos parece uma conclusão óbvia. O problema é identificar as razões desta defasagem. Seriam 

escolares ou extraescolares? O fato é que estes alunos, que fracassam em suas trajetórias 

escolares, ou abandonam a escola ou passam a fazer parte da Educação de Jovens e Adultos, 

na qual muitas vezes o fracasso escolar se repete, levando a contínuas repetências e a evasão, 

muito comum nas turmas do PEJA, como mostraremos a seguir. 

                                                 
4
 Informação obtida por meio de conversas informais com professores e diretores do PEJA nas capacitações e 

centros de estudos realizados pela Secretaria Municipal de Educação para professores desta modalidade. 
5
 Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SME – Planilha de movimentação 00 – março 2009. 

Disponível em :www.armazemdedados.rio.rj.gov.br 

Neste site encontra-se disponível no ícone estatístítica e educação, diversas planilhas com informações referentes 

ao sistema de ensino da SME/RJ, as informações aqui dispostas estão na planilha de matrículas da rede por idade 

e série, mas estes dados não estão prontos nesta planilha, eles foram calculados pela pesquisadora. 
6
Podemos citar como exemplo os projetos de aceleração de aprendizagem como “Acelera” e “Se liga” 

implantados no município do Rio de Janeiro e a própria Educação de Jovens e Adultos  e ensino supletivo não 

presencial. 
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No Município do Rio de Janeiro, quando começou a funcionar, em 1985, esta 

modalidade denominava-se Projeto de Educação Juvenil (PEJ), pois se destinava à 

alfabetização de alunos na faixa etária de 14 a 20 anos. Em 1987, atendendo reivindicações 

dos alunos e profissionais que atuavam no projeto ele foi ampliado, visando dar continuidade 

aos estudos dos que já haviam superado o processo inicial de alfabetização. Em 1998, esta 

ampliação estendeu-se até a terminalidade do ensino fundamental instituindo-se o “PEJ I e o 

PEJ II, seguindo ambos a proposta de um ensino não seriado, em blocos e progressivo.” 

(MACHADO, 2003, p. 24)  

Apesar do nome Projeto de Educação Juvenil e de ser destinada aos alunos com idade 

entre 14 e 20 anos, a procura e a matrícula de adultos
7
 nesta modalidade sempre foi muito 

grande
8
. Por isso, em 2005, o Conselho Municipal de Educação regulamentou o Parecer 

CME/RJ/ n. 6/2005 que transformou o PEJ em PEJA (Programa de Educação de Jovens e 

Adultos), e passou atender oficialmente a grande demanda de adultos que o procuravam e já o 

frequentavam. Assim, o PEJA do Rio de Janeiro atende os alunos que estão em defasagem 

idade/série, a partir dos 14 anos, em regime presencial. 

 Machado (2003), em sua pesquisa sobre quem são os alunos que se encontram no 

PEJA do Município do Rio de Janeiro, delineou os seus perfis quanto ao sexo, idade, cidade 

de origem, e confissão religiosa. Em relação à idade, sua hipótese inicial era de que há um 

processo de juvenilização dos alunos matriculados nesta modalidade, suas conclusões 

mostraram que apesar de a maioria dos alunos matriculados no PEJA ainda seja de adultos, “a 

frequência maior de alunos em algumas faixas de idade mais baixas, percebida pela 

identificação da moda da idade de 16 anos, pode estar sinalizando um ingresso crescente de 

jovens no programa.” (MACHADO, 2003, p. 90). Esta pesquisa também identificou que há 

predominância de alunos mais jovens no PEJA II (equivale à segunda etapa do Ensino 

Fundamental, 6º ao 9º ano), diferente do PEJA I (equivale à primeira etapa do Ensino 

Fundamental, 1º ao 5º ano) que apresenta alunos com mais idades. 

 

                                                 
7
 Definimos adultos os alunos matriculados no PEJA com idade acima de 18 anos.  

8
 Em 1999 o número de alunos maiores de 18 anos no PEJ cresceu de 3791 em 1999 para 22.273 em 2005. 

Fonte: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ (Dados não prontos no site, é preciso calculá-los) Consultado 

em 27/04/2011 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/
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Gráfico 3 - Número de jovens entre 14 e 18 anos matriculados no PEJA I e no PEJA II 

entre 2000 e 2010 (em milhar) 
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Fonte:  

Disponível em www.armazemdedados.rio.rj.gov.br
9
 

 

Com base no gráfico 3, pode-se perceber que houve um aumento de mais de 100%
10

 

do número de jovens entre 14 e 18 anos matriculados no PEJA II nos últimos 10 anos. É um 

número bastante significativo e que precisa ser considerado. Este movimento de ida dos 

alunos do ensino regular para o PEJA vem produzindo uma modificação significativa em sua 

composição: o aumento do número de jovens ali matriculados, embora a maioria ainda sejam 

os adultos. Esta mudança é sentida principalmente pelos professores desta modalidade que 

acusam a escola de “jogar” os fracassos do Ensino Regular para as turmas de PEJA.  

Segundo Carrano (2000, p. 1-2) “esta mistura entre jovens e adultos de determinadas 

turmas da EJA representam desafios que podem transformar-se tanto em dificuldades 

insolúveis como em potencialidades orientadas para seu sucesso educativo e social.”  

 Como já foi dito, o número de adultos continuam sendo maioria no PEJA, 

principalmente no PEJA I, mas não há como desconsiderar os 10.752 jovens
11

 presentes nesta 

modalidade. O fato é que estes alunos jovens possuem um perfil completamente diferente 

                                                 
9
 O gráfico acima foi construído com dados calculados pela pesquisadora, com base nas informações obtidas no 

site www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Não há no site um gráfico ou tabela com estas informações prontas. É 

preciso acessar os ícones: estatística e educação e procurar a tabela que apresenta o número de matrículas no 

ensino fundamental por idade e por série. 
10

 Em  2000 havia 3.956 jovens entre 14 e 18 anos matriculados no PEJA II, em 2010 este número era de 9.482. 
11

Número de alunos com idade entre 14 e 18 anos matriculados no PEJA I e II em 2010. 

Fonte:http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ (Dados calculados pela pesquisadora, com as informações 

obtidas no site.) 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/
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daquele esperado para a modalidade: são jovens, que nunca deixaram de ir à escola, e que 

geralmente não trabalham, contrariando a representação quase consensual de que todos que 

frequentam o PEJA são trabalhadores, interessados nos estudos, pois estão buscando resgatar 

o tempo perdido. 

Essa representação quase consensual foi identificada em minha dissertação para o 

Mestrado em Educação. Nela pesquisei (PEREIRA, 2008), as representações sociais de 

Educação Física para alunos e professores da disciplina no contexto do ensino noturno, 

constatei que os 10 professores de Educação Física entrevistados no Rio de Janeiro que 

desejam atuar no PEJA refere-se a alunos adultos ou, quando jovens, consideram que são 

jovens diferentes porque já trabalham, por isso querem estudar e se interessam pelas matérias. 

Dentre os motivos apontados para justificarem o interesse na modalidade, aqueles professores 

afirmam o desejo de trabalhar com os alunos do PEJA, uma vez que são diferentes do que 

estão acostumados a lidar no ensino regular (alunos que “não querem nada”, que “são 

agressivos”). Essa representação é desconstruída quando confrontada com o grupo de jovens 

que de fato estão matriculados no PEJA, causando rejeição e distanciamento. Seus 

planejamentos e atividades de Educação Física são orientados pelos interesses dos adultos, 

uma vez que são a maioria e os que se “interessam” pelos estudos. Em minha prática como 

professora do PEJA verifico que o mesmo ocorre com as demais disciplinas. É quase 

consensual, entre os professores, que “esses jovens” não querem nada, atrapalham as aulas, 

atrapalham os adultos que realmente querem estudar.  

Diferentes pesquisas acerca da Educação de Jovens e Adultos (BENDER, 2004; 

RAPHAEL, 2003; GOMES et al , 2002; DAYRELL, 1992, entre outros) geralmente 

caracterizam os alunos da EJA e indicam práticas pedagógicas baseados no perfil de aluno 

trabalhador que volta à escola para resgatar o tempo escolar perdido. Essas pesquisas não 

apreenderam a novidade: a presença dos jovens que saíram do Ensino Regular. Por isso, 

também não apreenderam os conflitos entre os jovens e os adultos, assim como o impacto da 

rotina e procedimentos do PEJA nos jovens.  

Em suma, as relações escolares sustentam representações sociais de seus atores: 

professores são representados pelos alunos, estes pelos professores, a unidade escolar por 

ambos, assim como pelos grupos sociais de seu entorno. São relações psicossociais, as quais 

precisam ser expostas para obtermos os seus contornos e, eventualmente, poder atuar nas 

mudanças das representações. Um passo, que nos parece decisivo, é ouvir os jovens para 
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identificar as representações que têm de si, da instituição escolar, de seu futuro, do trabalho. 

O que procuramos desenvolver na pesquisa aqui relatada.  

 

1.3 – Onde queremos chegar?  

 

Inicialmente, é preciso compreender que os motivos que um determinado grupo possui 

para assumir alguma conduta em relação à escola não diz respeito apenas às suas experiências 

escolares, mas também às suas vivências sociais e culturais. Isso porque os enunciados 

históricos, culturais, individuais e sociais formam uma “teoria” que dá significado ao que os 

grupos pensam sobre determinado objeto e que justificam suas práticas. Donde, a relevância 

de, nas pesquisas em educação escolar, considerar as relações psicossociais na escola, nos 

movimentos próprios da vida social, na história social e particular. O que nos conduz e nos 

inscreve no marco teórico e metodológico das “representações sociais”, proposto por 

Moscovici (1961), com os ajustes e desdobramentos desenvolvidos nos últimos 50 anos. 

O termo representação social (RS) foi cunhado por Moscovici, nos anos 60. Neste 

fenômeno, não há separação entre o individual e o social, pois ao apropriar-se de um objeto as 

pessoas não só reproduzem-no, mas o reconstrói, devolvendo-o ao ambiente, integrando-o em 

sua rede de relações significativas para o grupo social ao qual pertencem. (SÁ, 2004) 

A equipe da Linha de Pesquisa Representações Sociais e Educação, do Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá, há dez anos desenvolve 

pesquisas em escolas, as quais têm mostrado o papel das “teorias do senso comum” ou 

“representações sociais” nas decisões de seus atores sociais.  

Ainda que os atores sociais desta pesquisa sejam os jovens de escolas públicas da 

Educação de Jovens e Adultos não há como analisar questões complexas como as escolares de 

maneira isolada, sem considerar o contexto em que os indivíduos encontram-se. Seus grupos 

de pertença e referência são relevantes em suas escolhas, por isso a decisão de estar ou não na 

escola e de que maneira estes jovens se envolvem com seus estudos diz respeito, além de 

questões práticas como necessidade de trabalhar ou imposição da direção da escola, as 

referentes à aceitação e legitimação do grupo ao qual pertence ou que tem por referência.  

Para Mileto (2009) a “expulsão branca” dos jovens do ensino regular para o PEJA, 

muitas vezes é percebida por eles como um castigo, pois são obrigados a deixar de conviver 

com a “galera” (seu grupo de pertença, que são os alunos do ensino regular) e a participar de 

um espaço em que eles não se encaixam ou que não corresponde aos seus interesses.  
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Então, o que é preferível para estes grupos? Quais são os valores que compartilham? 

Por exemplo, o grupo institucional de professores pode ou não constituir grupos de referência 

para os jovens. Enquanto grupo, os professores, que também agem de acordo com suas 

representações, constituem significados positivos ou negativos em relação à escola e seus 

alunos. Com base nestes significados, os professores norteiam suas escolhas quanto às 

atividades adequadas para cada grupo. Estas escolhas estão pautadas naquilo que os 

professores acham que seus alunos precisam. “Enquanto grupo socio-profissional, 

construímos nossas próprias representações e, em função delas, construímos nossas práticas e 

a impomos aos alunos, na suposição de que sabemos o que é bom para eles”. (ALVES-

MAZZOTTI, 1994, p.77)  Quando há conflito entre o que julgam que os alunos são e o que 

esses julgam ser, bem como o papel da sua disciplina, verifica-se a decepção. O conflito entre 

o que esperam da escola e o que ela realmente é pode gerar problemas insolúveis entre 

professores e alunos, pois cada grupo irá agir no ambiente escolar com base em suas próprias 

representações, no que acredita ser certo, sem compreender as atitudes do outro. 

Neste sentido, esta pesquisa teve por objetivo apreender os significados atribuídos por 

alunos jovens do PEJA e do Ensino Regular à escola, trabalho e futuro, buscando identificar 

os pontos de consenso e dissenso entre os argumentos apresentados pelos grupos pesquisados, 

a fim de indicar se o que os alunos pensam e fazem em relação à escola, ao trabalho e ao 

futuro influenciam de alguma maneira no seu processo educacional. Embora a pesquisa tenha 

como foco os jovens do PEJA, o estudo também inclui os alunos do ensino regular, etapa 

fundamental II, pois por serem os jovens do PEJA oriundos desta modalidade de ensino, é 

importante contextualizar seu ambiente escolar e compreender quais são seus grupos de 

pertença e referência e de que maneira estes grupos influenciam na maneira como pensam e 

agem. 

A escolha pelos objetos de pesquisa: escola, trabalho e futuro justifica-se pela 

importância que os significados destes objetos possuem para os atores sociais em nossa 

sociedade, em que a escola é considerada uma via para ter um “bom futuro” garantido por um 

“bom trabalho”.  Podemos afirmar, com base no senso comum, no que ouvimos diariamente 

de nossos pais, professores, da mídia e de quase todos em nossa sociedade que escola, 

trabalho e futuro mantêm uma relação de interdependência, ou seja, a escola esta para o 

trabalho assim como o trabalho está para o futuro, assim a escola está para o futuro. Se a 

escola garante o futuro, o bom emprego, então todos os alunos alcançarão o desejado? Será 

que apenas pela escolarização alguém consegue realizar o que julga ser um futuro promissor, 
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bom? Se os alunos compartilham desta ideia porque ainda temos alunos desinteressados na 

escola, já que dela depende o futuro? 

Este estudo, assim como as diferentes pesquisas em representações sociais não tem por 

objetivo fazer algum tipo de juízo de valor quanto às representações apreendidas, mas apontar 

os entraves que possam estar contribuindo para o reforço do fracasso escolar destes alunos 

jovens, já que o grande objetivo da escola é que todos aprendam.  

 

1.4 – Plano de tese 

 

 No capítulo I, levantamos as questões iniciais de nossa pesquisa, por meio da 

introdução e dos objetivos. 

Após a Introdução, no capítulo II, apresentamos o conceito e a aplicação das 

representações sociais em diferentes pesquisas no campo da educação, além de abordar o 

debate sobre a teoria com argumentos contra e a favor de seu uso em pesquisas científicas.  O 

objetivo é a compreensão da teoria e a aproximação desta com o tema da pesquisa bem como 

explicitar os argumentos dos autores que criticam e dos que defendem a teoria das 

representações sociais. 

No capítulo III, será delineado o caminho metodológico percorrido no decorrer da 

pesquisa: contexto em que foi realizado o estudo, que é de suma importância nas pesquisas 

em representação social já que estas são sempre de grupo e não se encontram isoladas, os 

sujeitos pesquisados e os critérios de escolha destes, a exposição dos métodos de coleta de 

dados, justificando sua escolha em função do referencial adotado e o método de análise. 

Quanto a este último, a Análise retórica, apresentaremos a aproximação entre a análise em 

questão e a teoria das representações sociais, segundo Mazzotti e Alves Mazzotti (2010) e 

detalharemos suas técnicas de análise usando como referência os textos de Chaïm Perelman e 

Lucie Olbrechts-Tyteca (2000).  

No capítulo IV, apresentamos a análise dos questionários dos alunos jovens do PEJA e 

do ensino regular, fundamental II, e também a análise dos grupos focais realizados com base 

nas respostas dos questionários.  

 As conclusões sobre as análises realizadas com os dois instrumentos serão 

apresentadas no capítulo V, onde também se encontram algumas considerações finais sobre o 

estudo.   
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CAPÍTULO II 

O CONCEITO E O DEBATE ATUAL SOBRE A TEORIA DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

  

2.1 - O conceito 

 

A busca pela compreensão das novas questões e eventos que surgem no universo 

social leva o sujeito a procurar explicações, se posicionar, fazer julgamentos. São estas 

interações sociais que criam certo consenso entre grupos e estas explicações deixam de ser 

opiniões e se tornam “teorias do senso comum” (as representações sociais) que regem as 

atividades de um grupo e constitui sua identidade social. 

Segundo Moscovici (2003) no fenômeno da representação social, os conceitos das 

ciências, quando interferem na manutenção das identidades sociais dos grupos, tornam-se 

objetos de conversações e decisões. Nesse processo, os conceitos são desfalcados dos 

aspectos que não atendem aos pressupostos dos membros do grupo, são suplementados por 

seus valores e distorcidos, para que não afetem as suas crenças anteriores. Não se trata de 

concepções erradas, mas funcionais para a manutenção do grupo. Por isso, a teoria das 

representações sociais opõem-se firmemente às principais correntes da Psicologia Social que 

se mantêm no âmbito da dicotomia indivíduo e sociedade.  

 Com a teoria das representações sociais, Moscovici buscou redimensionar a ideia de 

separação entre indivíduo e sociedade, criando uma teoria sociopsicológica, onde os aspectos 

individual e coletivo se relacionam intimamente. Esta teoria tomou como ponto de partida a 

teoria de Durkhein de Representações Coletivas, mas se diferenciou dela ao se dedicar ao 

estudo das sociedades contemporâneas que, diferentes das comunidades estudadas por 

Durkhein que eram pequenas, simples e se baseavam em uma concepção estática dos 

fenômenos, se caracterizam por uma complexidade de sistemas políticos, religiosos e 

filosóficos.  

 Moscovici define representação social como: 

 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 

estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo 

material e social e controlá-lo: e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação 

seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código 

para nomear e classificar sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da 

sua história individual e social. (MOSCOVICI, 2003, p. 21) 
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O trabalho de Moscovici é parte de um projeto maior, cujo principal objetivo é a 

construção de uma Psicologia Social do conhecimento. Para este autor, muitas são as ciências 

que estudam as maneiras como as pessoas tratam, distribuem e representam o conhecimento, 

mas o estudo de como ocorre à disseminação das ideias e a sua transformação na realidade 

das pessoas é um problema específico da Psicologia Social. Neste sentido, conhecimento, em 

Psicologia Social não é uma mera cópia ou descrição do estado das coisas, mas uma 

construção coletiva e social que acontece por meio da interação e da comunicação das 

paixões, das necessidades e interesses das pessoas, por isso nunca é neutro, desinteressado. 

Compreender como os conhecimentos são gerados, transformados e projetados no mundo 

social é relevante para a psicologia social. (MOSCOVICI, 2003, p. 9) 

            Para Moscovici, as representações sociais circulam, se cruzam e tornam-se 

permanentes em nosso cotidiano, nas relações que estabelecemos com o mundo, por meio da 

comunicação com o outro. 

No entanto se é fácil entender a realidade da teoria das representações sociais, a 

compreensão de seu conceito não o é. Romper com o paradigma anterior que separa o 

psicológico e o social em defesa de uma perspectiva sociopsicológica fez com que a teoria das 

representações sociais tivesse uma história bastante conturbada na Psicologia Social, nas 

palavras de Moscovici: 

 

Há muitas boas razões pelas quais o conceito de representações sociais não é 

facilmente compreendido. Na sua maioria elas são históricas e é, por isso, que nós 

devemos encarregar os historiadores da tarefa de descobri-las. As razões não 

históricas podem ser todas reduzidas a uma única: sua posição “mista” no 

cruzamento entre uma série de conceitos sociológicos e de conceitos psicológicos. É 

nesta encruzilhada que nós temos que nos situar. O caminho, certamente pode 

representar algo pedante quanto a isso, mas nós não podemos ver outra maneira de 

libertar tal conceito de seu glorioso passado, de revitalizá-lo e de compreender sua 

especificidade. (MOSCOVICI, 1961, p. 40-41)  

 

 

 Para este autor, a primeira questão da teoria é considerar como um fenômeno, o que 

antes era considerado como um conceito, tanto na Sociologia quanto na Psicologia, e a 

segunda é teorizar este fenômeno. Estas questões são alvo de críticas que acusam a teoria das 

representações sociais de ser teoricamente ambígua e, consequentemente, metodologicamente 

imprecisa, o que pode se apresentar como um grande problema para a constituição de 

conhecimentos confiáveis nas pesquisas que usam a teoria das representações sociais como 

referencial teórico. Apresentaremos a seguir alguns questionamentos de diferentes autores 
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acerca da teoria das representações sociais. Mesmo que algumas destas críticas já tenham sido 

superadas, ou não sejam tão atuais, consideramos importante mencioná-las, pois, conhecer a 

trajetória da teoria das representações sociais, com os argumentos contra e favor de seu uso 

em pesquisas acadêmicas nos permite compreender melhor as contribuições da teoria para o 

estudo de fenômenos sociais nos dias de hoje. 

Iniciaremos com as considerações de Ibañez (1992). Para este autor, as concepções 

gerais da teoria das representações sociais acerca do pensamento social e seus processos são 

aceitáveis, mas estas concepções não são originais em tudo, pois há algum tempo que boa 

parte dos psicólogos sociais já defendem a ideia de que as pessoas constroem coletivamente 

suas crenças, saberes e sentimentos em um grupo e que por meio da comunicação criam certo 

consenso que orienta suas ações. Quanto ao foco específico das proposições das 

Representações Sociais sobre a natureza e os mecanismos do pensamento social, Ibañez 

considera uma contribuição original, porém questionável, tanto pela distorção do que não é 

familiar quando se torna familiar, quanto pelo perigo de se fascinar com o sucesso da Teoria 

das Representações Sociais na Psicologia Social europeia e abandonar qualquer censura à 

teoria, por isso, ele indica ponto por ponto o que lhe parece problemático. 

Primeiro, assinala a sua ambiguidade conceitual e frouxidão metodológica. Se a teoria das 

representações sociais serve para explicar fenômenos da realidade social (o pensamento 

social), então seu valor precisa ser discutido no nível do rigoroso debate teórico, e sua 

aceitabilidade ser medida em relação a sua capacidade de aumentar a compreensão em torno 

dos processos de pensamento social. O autor também censura os critérios usados para 

estabelecer o tipo de objeto que pode originar uma representação social, que para ele são 

muito indeterminados. Embora sejam apresentadas algumas referências para sua escolha, 

estas podem abarcar um grande número de objetos diferentes. Assim, a questão é que nem a 

teoria nem os dados empíricos esclarecem quais objetos podem tornar-se uma representação 

social, então, para este autor nem mesmo os “sofisticados pacotes estatísticos” usados nas 

pesquisas em representação social são capazes de amenizar sua frouxidão metodológica e 

imprecisão teórica que pode ter como consequência a produção maciça de pesquisas 

empíricas que em nada acrescentarão para a melhoria do nosso conhecimento em psicologia 

social.  

Em segundo lugar, Ibañez(1992) critica a divisão entre social e individual, que para ele, 

são geralmente postos em oposição na teoria das representações sociais. Isso porque as 

representações individuais são socialmente geradas, logo não se opõem às representações 
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sociais. O indivíduo é necessariamente social e a oposição adotada pelos teóricos da 

representação social retoma a antiga concepção não social do indivíduo gerando a dicotomia 

entre indivíduo e sociedade. Além disso, critica a nomenclatura representação social. Isso 

porque, para ele, a substituição do termo representação coletiva por representação social 

fortalece as concepções individuais, enquanto o termo coletivo não diz respeito a uma soma 

de representações individuais. Assim o uso do termo social na teoria das representações 

sociais mascara exatamente esta concepção. 

 Para Moscovici o cerne dessas críticas é a característica “mista” da teoria, pois tanto 

os sociólogos quantos os psicólogos foram (e ainda o são) hostis em relação a uma teoria 

sociopsicológica. Em relação às críticas de Ibañez, podem-se encontrar os contra argumentos 

na construção do conceito das representações sociais. Por exemplo: Moscovici nunca negou a 

influência de alguns autores como Wundt, Le Bon, Mead, Freud entre outros no processo de 

elaboração da teoria das representações sociais, seja compactuando ou combatendo suas 

ideias. Além disso, a diferenciação feita por Moscovici entre “coletivo” e “social”, se refere 

ao conceito de representação coletiva estabelecida por Durkheim, que vê estas representações 

como “formas estáveis de compreensão coletiva, com o poder de obrigar que pode servir para 

integrar a sociedade como um todo.” (DUVEEN in MOSCOVICI, 2003, p. 15). Moscovici, 

ao contrário, se interessou por estudar a diversidade de ideias coletivas nas sociedades 

modernas, diversidade que reflete a heterogeneidade de poder e consequentemente de 

representações existentes nestas sociedades. Em qualquer cultura há pontos de tensão, de 

ruptura e é em torno destes pontos que surgem novas representações. Em virtude da falta de 

sentido diante das novidades, ou seja, do não familiar, é que a cultura busca alguma 

representação familiar que reestabeleça o sentido de estabilidade. 

 

O fenômeno das representações sociais está, por isso, ligado aos processos sociais 

implicados com diferenças na sociedade. E é para dar uma explicação dessa ligação 

que Moscovici sugeriu que as representações sociais são a forma de criação coletiva, 

em condições de modernidade, uma formulação implicando que, sob outras 

condições de vida social, a forma de criação coletiva pode também ser diferente. 

“Ao apresentar sua teoria de representações sociais, Moscovici, muitas vezes, traça 

este contraste, e sugeriu, às vezes, que esta foi a razão principal de preferir o termo 

“social”, ao termo “coletivo” de Durkheim.” (DUVEEN In MOSCOVICI, 2003, p. 

16)  

 

Neste sentido, a crítica de Ibañez (1992) sobre a divisão feita por Moscovici entre o 

individual e o social, não procede, pois, na verdade, Moscovici afirma que a teoria das 

representações sociais pretende é justamente superar esta divisão, formando uma teoria 

sociopsicológica. Para ele, não há separação entre o individual e o social, ao apropriar-se de 
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um objeto ela não só reproduz, mas o reconstrói e ao devolvê-lo para o ambiente, integra-o 

em sua rede de relações. As representações sociais apresentam uma estrutura de dupla 

natureza: a conceptual e a figurativa, na qual o conceito e a percepção são intercambiáveis. 

Representar algo significa modificar o conceito por meio de suas percepções e vice-versa. As 

representações nos fazem compreender o sentido que há em cada figura e a figura que há em 

todo sentido. Tendo como base esta estrutura das representações, Moscovici caracterizou seus 

processos formadores como: objetivação (colocar para fora a subjetividade, concretizar as 

ideias) e a ancoragem (dar sentido por meio de algo concreto integrá-lo cognitivamente, 

classificá-lo, nomeá-lo no sistema de valores do grupo ao qual pertence). 

Jodelet (1989) detalha os processos de construção das representações procurando 

mostrar as relações entre os mecanismos sociais e as elaborações psicológicas e vice-versa. 

Para esta autora, a objetivação, possui três fases: 1) a construção seletiva: processo de 

apropriação das informações de um objeto que sofrerão uma seleção de acordo com os valores 

do individuo; 2) esquematização: transforma a estrutura conceitual em uma estrutura 

imaginante visível, chamado de esquema figurativo; 3) naturalização: a estabilidade do núcleo 

figurativo se transforma em referencia para julgamento e percepções sobre a realidade. A 

ancoragem seria então enraizamento da representação social no pensamento constituído que 

serve para interpretar a realidade, mediando à relação do indivíduo com seu meio, permitindo 

classificar pessoas e acontecimentos e caracterizando a comunicação e a identificação de um 

determinado grupo.  

Quanto à frouxidão metodológica nas pesquisas em representação social também 

indicada por Ibanez (1992) é preciso esclarecer que toda a diversidade nas pesquisas em 

representações sociais, resulta também em diferentes procedimentos de coleta e análise dos 

dados. O contexto onde estas pesquisas são realizadas pode focar situações complexas 

(instituições, comunidades...) ou atores socialmente definidos (médicos, psicólogos...) que 

podem ser analisados por comparação horizontal entre diferentes grupos de uma mesma 

sociedade ou comparação vertical entre diferentes culturas ou formações sociais. Quanto as 

técnicas de coleta de dados coerentes com esta teoria, a conversação e o diálogo são indicados 

como fatores primordiais no entendimento das representações sociais e a obtenção destes 

dados pode acontecer por meio de técnicas verbais (ex. entrevista), técnicas não verbais (ex. 

questionário) e observação (sistemática) do campo estudado. 

A investigação nesta área, apesar de ser bastante diversa e não possuir uma 

metodologia única deve responder à dupla questão que é à base desta teoria: como o social 
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interfere na abordagem psicológica e vice-versa. As representações são estudadas como 

processo e produto das interações dos membros de um grupo social perante a um problema 

posto para eles, que é o objeto da representação. É focada enquanto produto quando estas 

representações se apresentam como pensamento constituído ou campo estruturado e como 

processo quando se apresentam como pensamento constituinte ou núcleos estruturantes. É 

neste último enfoque que as pesquisas objetivam examinar os mecanismos sociais que 

influenciam na elaboração cognitiva segundo os processos de objetivação e ancoragem e 

analisar as propriedades estruturais das representações sociais, identificando aspectos centrais 

e periféricos. O que é preciso ter em mente é que para se constituir como representação os 

elementos devem ter uma estruturação que organiza e hierarquiza o seu conteúdo. 

 

2.2 - Conhecimento científico e não científico 

 

 Para Moscovici, citado por Bangerter (1995), qualquer ciência que se dedique a 

estudar as crenças e pensamentos da sociedade chegará à seguinte questão epistemológica: a 

relação entre pensamento científico e não científico e, neste sentido, Moscovici considera a 

Psicologia Social como a única ciência que estuda a difusão do conhecimento no cotidiano. 

Bangerter acrescenta que os antropólogos também estudam a compreensão do cotidiano de 

uma determinada cultura. Porém a diferença entre antropólogo e psicólogo social é que o 

primeiro analisa uma cultura que não é a sua, na qual ele é um estranho, enquanto o segundo 

estuda a sociedade a qual pertence, fato que torna mais difícil ver o objeto com certo 

distanciamento crítico, pela proximidade que ele possui com os elementos de sua própria 

cultura. 

Para professores-pesquisadores que tem por locus de pesquisa a própria escola, esta já é 

uma primeira questão: como construir conhecimento confiável quando participa do contexto 

estudado e frequentemente compartilha das representações ali produzidas? 

Neste sentido Moscovici em sua pesquisa sobre as Representações sociais de Psicanálise e 

Denise Jodelet em sua pesquisa sobre representações sociais da loucura, embora 

metodologicamente tenham estudos com enfoques diferente, ambos partilham de uma 

estratégia de pesquisa similar: 

 

[...] o passo inicial é o estabelecimento duma distância crítica do mundo cotidiano 

do senso comum, em que as representações circulam. Se as representações sociais 

servem para familiarizar o não familiar, então a primeira tarefa dum estudo 

científico é tornar o familiar não familiar, a fim de que elas possam ser 
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compreendidas como fenômenos e descritas através de toda técnica metodológica 

que possa ser adequada nas circunstâncias específica. A descrição, é claro, nunca é 

independente da teorização dos fenômenose, nesse sentido, a teoria das 

representações sociais fornece o referencial interpretativo tanto para tornar as 

representações visíveis, como para torná-las inteligíveis como formas de prática 

social.” (DURVEEN, In MOSCOVICI, 2003 , p. 25) 

 

 

  Para Bangerter(1995) na década de 90, a ideia de observação científica do senso 

comum era recente, por isso  e suscitava preocupações no que diz respeito a este estudo 

tornar-se uma “tendência pós-moderna” das ciências em geral e especificamente da Psicologia 

Social. Diferente do conhecimento científico, o senso comum é normalmente caracterizado 

essencialmente por sua onipresença, por ser um conhecimento de acesso a todos, mas 

Bangerter questiona esta auto-evidência. Será que existe algum conhecimento realmente 

comum a todos ou são comuns apenas a subgrupos de um povo? Pensando assim, seria mais 

coerente dizer que o senso comum é o conhecimento compartilhado por um determinado 

grupo. Para Wagner (1993), citado por Bangerter, o senso comum é um tipo de racionalidade 

socializada agindo de acordo com o sistema de crenças coletivas, que definem o que é certo 

para o grupo. 

 Bangerter (1995) considera que a ideia de que conhecimento científico e senso comum 

se opõem, apresentada muitas vezes por Moscovici em suas publicações, pode ser justificada 

em algum estado anterior da teoria, mas precisa ser reexaminada à luz de seu estado atual. 

Inicialmente Bangerter esclarece que para compreender as relações existentes entre senso 

comum e conhecimento científico é necessário examinar a discussão de Moscovici sobre 

universo consensual (mundo das RS) e universo reificado (mundo da ciência).  

 No universo consensual a palavra-chave é a linguagem. É por meio das conversas que 

se compartilham opiniões e encontram-se solução para os problemas. A arte da conversação 

serve como paradigma para os membros do grupo, é a esfera profana (na distinção sagrado e 

profano utilizada em épocas anteriores, mas que até hoje persistem em alguns espaços, como 

a igreja) em que o trivial e as atividades utilitárias são realizados. Para Moscovici, o diálogo é 

o motor da criação e transformação de representações sociais, que serve para tornar o não 

familiar em familiar. A palavra, aqui, não possui um significado único, mas uma rede 

semântica que permite múltiplas interpretações. Estas interpretações carregam as crenças do 

grupo que as compartilham, por isso seu significado não é congelado como em uma definição 

de dicionário. 

O universo reificado caracteriza-se pela formalização de conceitos e estabilização dos 

significados, assim como a esfera do sagrado com seus tabus e rituais nos quais seus 
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propósitos são afastados da vida prática humana. O conhecimento deste universo independe 

do locutor que apenas recebe o conteúdo e consideram uma única interpretação do objeto. 

Moscovici vai mais longe e afirma que, ao contrário das representações sociais, a ciência 

serve para tornar o familiar em não familiar, mantendo a tensão entre estes dois aspectos.  

A explicação de Moscovici sobre o universo reificado é alvo de críticas. Com base nos 

argumentos de Flick (1995 apud Bangerter 1995) sobre as categorias de conhecimento, 

Bangerter (1995) reafirma que a ciência é uma parte do ciclo do conhecimento e, por isso, 

também está sujeita à influência dos diferentes aspectos do conhecimento não científico. Para 

tratar mais profundamente do assunto, Bangerter foca primeiro na ciência. Para ele é 

recorrente a idéia de que a ciência, por sua grande objetividade, está dissociada do processo 

de sua produção e independe das influências do grupo de cientistas que a produziu, o que 

corresponde ao universo reificado definido por Moscovici. No entanto outro aspecto da 

ciência pode ser visto com uma designação mais realista e definida como um complexo 

sistema social. Não há na ciência homogeneidade de idéias científicas ou de elementos que 

ocorrem em toda investigação, então, no caso de um sistema com estrutura interna tão 

complexa como a ciência, é importante considerar tanto os produtos do conhecimento 

objetivo quanto os processos informais de construção do conhecimento. 

Outro ponto importante a considerar na ciência pós-moderna é o status de mercadoria 

que a ciência assumiu que torna sua condição indissociável da sociedade em geral e, desta 

maneira, quando a ciência é tomada como objeto de estudo pelos psicólogos sociais é preciso 

ter clareza de que não há uma, mas muitas ciências em cada disciplina, subdisciplinas, 

especializações... todos com suas histórias e crenças. A mediação tecnológica e os objetos 

materiais que constituem o dia-a-dia da atividade científica também precisam ser 

considerados, pois questionam a esterilidade do ambiente onde as teorias científicas são 

elaboradas, posição esta também defendida por Elejabarrieta (1992 ) 

 Todos estes aspectos aproximam, para Bangerter (1995), as teorias científicas das não 

científicas, em que o sistema teórico é apenas uma parte da grande diversidade de 

representações científicas. Do mesmo modo os cientistas também sofrem pressões sociais 

assim como os não cientistas. Então com base nestes aspectos, pode-se dizer que se as 

representações sociais estão onde o conhecimento circula livremente entre diferentes grupos, 

elas estarão não só na interface entre conhecimento científico e senso comum, mas na própria 

ciência, pois um cientista pode ser considerado um leigo por outro cientista se não são da 

mesma área, e suas teorias vão circular entre os diferentes grupos de cientistas que 
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reorganizarão estas comunicações em função de suas próprias crenças, tese também defendida 

por Jost (1992). É a função das representações sociais, tornar o não familiar em familiar. O 

que se deve tomar cuidado é que ao dizer que algo não é familiar é preciso também esclarecer 

em relação a que sistema de conhecimento esta afirmação é feita. Neste sentido, mesmo 

algumas vezes sendo colocados em posições opostas, ciência e senso comum, universo 

consensual e reificado, sagrado e profano, coexistem e relacionam-se no mesmo espaço.  

Segundo Jost (1992), Moscovici considera que para a teoria das representações sociais 

as teorias científicas são como “alimento para o pensamento” que se transformam em 

representações sociais pela difusão da mídia e pela popularização de seus conceitos e 

consequentemente a criação continua do senso comum, que é visto por ele, como produto 

secundário e modificado de uma pesquisa científica, um conhecimento que vem do alto para 

baixo, posição esta combatida por Jost (1992). 

No entanto Moscovici, ao ser questionado por Ivana Marcova em diálogo descrito em 

seu livro “Representações sociais: Investigação em Psicologia social”(2003) a cerca de sua 

posição a respeito da ciência e do senso comum, esclarece que, para ele, o conhecimento é 

polifásico, assim como a linguagem é polissêmica, ou seja: 

 

[...] as pessoas são capazes, de fato, de usar diferentes modos de pensamento e 

diferentes representações, de acordo com o grupo ao qual pertencem, ao contexto 

em que estão no momento etc. Não é necessário investigar muito para perceber que 

até mesmo cientistas profissionais não estão totalmente interessados no pensamento 

científico. Muitos deles possuem credo religioso, alguns são racistas, outros 

consultam seus “astros”etc. [...] Se estas diferenças, até mesmo conflitantes, não 

existissem em suas mentes , não seriam mentes humanas.” (p. 328)   

 

 

 Estas afirmações deixam claro que o que Moscovici diferencia é a maneira que os dois 

pensamentos: científicos e senso comum são organizados e expostos e não que o senso 

comum não influencie a ciência e vice-versa. Moscovici não hierarquiza essas formas de 

pensamento. Para ele  “pode-se , por exemplo observar hierarquias parciais e temporais, mas 

seria uma generalização arriscada que a ciência não deve favorecer, conferir privilégio 

exclusivo a esse ou aquele gênero de conhecimento ou forma de pensamento.” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 329) 

Neste sentido, sendo o homem composto por diferentes tipos de pensamento, pode um 

grupo ter representação social de algo que não seja um conhecimento científico? Esta é uma 

questão importante para esta pesquisa. Nossa intenção é estudar o que pensam jovens e seus 

professores sobre “escola”, “futuro” e “trabalho”, então a pergunta principal é: estes objetos 
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são conceitos científicos ou são conhecimentos que surgem no cotidiano de cada grupo e de 

cada cultura? Não sendo um conceito científico é possível produzir representações sociais 

destes objetos? 

 Elejabarrieta (1992) faz distinção entre os objetos de uma representação, afirmando 

que estes podem ser sociais ou cognitivos, cuja origem é encontrada na produção de 

conhecimento científico (como o conceito de Psicanálise) ou sociais, cuja origem está na 

dinâmica social (como amor, paz...) A questão levantada pelo autor é se é possível identificar 

o processo de construção da representação de um objeto originado no meio social da mesma 

forma da identificação do objeto originado da produção do conhecimento científico. Ele 

desenvolve o assunto com os seguintes argumentos: uma representação social que emerge do 

contexto social não tem uma referência inicial, ela é produzida na dinâmica social, nos 

problemas práticos e neste caso a análise desta representação é a análise do que aquela cultura 

considera ser aquele objeto. Diferente é a representação de um objeto produzida a partir de 

um conhecimento científico. Na transformação em senso comum geralmente acontece a 

comparação entre o objeto científico, original, e o produto social, a representação. 

 Ao falar sobre representaçõe sociais e crenças, Moscovici explicita o que pensa sobre 

o assunto: 

A origem de uma representação social não é puramente raciocínio ou informação, 

mas ela pode estar muitas vezes em oposição ostensiva a princípios de raciocínio ou 

informação. Se ela está fixada, como disse Peirce, ou enraizada na cultura , na 

linguagem, então nós absorvemos representações sociais, começando na infância, 

juntamente com outros elementos de nossa cultura e com nossa língua 

materna.”(MOSCOVICI, 2003 , p. 344) 

 

 Então se o senso comum é um conhecimento permeado de crenças, como reconhecê-

lo? Moscovici diz que o fato de certas proposições estarem misturadas com valores e atitudes 

e serem assumidas como dadas, já aceitas de antemão, sem discutir, já é um indício. 

 

2.3 - Representações sociais para todo lado 

 

     Se Moscovici admite que temos representações também de objetos sociais, possuimos 

uma representação social de tudo o que nos cerca?  

   Para Mazzotti (2001), não são todos os objetos (dos ambientes social, material ou ideal) 

que produzem representações sociais, da mesma forma, nem todos os grupos possuem 

representação social sobre algo, podendo apresentar opiniões ou imagens sobre determinado 

objeto e não necessariamente representações (IBANEZ, 1988 apud MAZZOTTI, 2001). 
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De fato, retoma-se aqui um conceito agora clássico na epistemologia: um objeto é 

sempre para o sujeito do conhecimento, põe-se como tal por meio de uma 

interpretação, ou uma rede de significações. Este conceito encontra-se na base da 

determinação dos objetos das representações sociais e, consequentemente, determina 

as possibilidades de investigação, indicando ao mesmo tempo, que apenas a 

pesquisa empírica pode determinar se “algo” é ou não uma representação social. 

(MAZZOTTI, 2001 p. 336) 

  

  Assim considerando, a constituição do conhecimento de algo, que pode ou não ser 

uma representação social, tem por critério o que os grupos sociais consideram objeto de 

conversações, das quais emergem representações sociais. Assim como Bangerter (1995), 

Mazzotti (2007) afirma que este processo diz respeito não só ao senso comum, mas também à 

ciência. Na produção do conhecimento científico há um sujeito do discurso, ou seja, um 

coletivo que fala sobre a produção e reprodução de seus saberes, um coletivo que não é 

sobrehumano, mas um grupo de pessoas que trabalha sob determinada condições sociais, 

sendo assim, contingente. 

A elaboração de uma teoria, seja ela científica ou social, é sempre uma tentativa de 

descrever ou explicar o real, o discurso que usamos para defender esta teoria é que irá 

diferenciar ciência, de representação social, de ideologia, de doutrina... No caso das teorias 

científicas, as explicações estarão sempre marcadas por critérios estabelecidos por um grupo 

de cientistas, seus argumentos são (ou supõe ser) verdadeiros, são impessoais, descentrados 

do indivíduo e do grupo e se sustentam nas formas de encadeamento historicamente 

validados. Um conhecimento confiável reconhecido como científico resulta de uma 

negociação com base em critérios que se encontram na metodologia científica própria, e nela 

há um conjunto de condutas (ética) que deve ser respeitado: não fraudar as informações para 

apoiar uma tese; não copiar (plagiar); apresentar as informações de maneira explícita para que 

outros possam conferir; contestar argumentos sem atingir a pessoa que argumentou; bem 

como controlar as falácias (erros lógicos) catalogados. O desejável, no âmbito das ciências, é 

a verdade ou plausibilidade dos argumentos, não a proteção do grupo de cientistas. Estas 

regras são ideais, elas controlam as condutas, tal como as leis, mas nem sempre são 

efetivadas. 

  Já as teorias elaboradas pelos não cientistas (e aí se encontram também as 

representações sociais) são argumentos para defender e são validados pelos valores do grupo, 

no que é preferível fazer ou ter na situação. Neste caso os argumentos são controlados pelo 

considerado desejável para manter a unidade do grupo. Assim, quando há evidências não 
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desejáveis, estas são assimiladas pelo grupo de maneira a reduzir ou eliminar sua relevância. 

Por exemplo: ao se constatar que a grande maioria de professores é composta por professoras 

(> 78%), as pesquisadoras deixam de lado o assunto, consideram que não há sexismo nas 

condutas das professoras, mesmo que antes afirmassem que a escola era machista porque a 

grande maioria era de professores. Quando dissemos que há feminismo, retrucam dizendo que 

essa observação é machista, ou seja, o constatado é revisto no âmbito das cognições e afetos 

dos membros do grupo, logo na representação socialmente constituída a respeito da vida 

escolar, neste caso. 

 O que há de comum entre a elaboração de qualquer teoria, científica ou não, é que ao 

tentar explicar o real, utiliza-se uma estrutura cognitiva que opera sempre com a comparação. 

Esta estrutura é utilizada para dizer o que é o real, dizer o mundo, representá-lo.  

 

Dizer o que é algo é estabelecer seus predicados ou categorias, um processo que 

consiste em contradizer cada resposta apresentada. Imediatamente, a predicação é 

realizada por meio do processo de transferência de significado do já sabido ao que 

ainda não se sabe. Em outras palavras é efetivado pela metaforização, que condensa 

analogias. (MAZZOTTI, 2007, p. 98)     

 

 A explicação de Mazzotti, nos remete aos escritos de Moscovici sobre as 

representações sociais “tornar algo não familiar em familiar”, donde podemos concluir que ao 

apreender a metáfora que coordena o discurso do um grupo sobre determinado objeto, 

poderemos identificar sua representação social acerca deste objeto. Esta aqui a explicação de 

porque podemos inferir que a metáfora pode ser o núcleo figurativo de uma representação, 

pois no processo de tornar algo não familiar em familiar faremos sempre a comparação do 

novo objeto com algo que já conhecemos usando diferentes figuras de linguagem: metáfora, 

metonímia, dissociação de noções, ironia. 

 Para Mazzotti (2007) a metáfora não é uma figura utilizada simplesmente para 

ornamentar o discurso, ela é cognitiva, porque transfere significado de um objeto para o outro 

em um relação analógica, expressiva, porque expõe os valores do grupo, seus preferíveis; e 

praxiológica, porque orienta o que deve ser feito. Esta ideia é corroborada por Wagner (1994 

apud  BARGENTER, 1995) quando fala a respeito do papel da metáfora na difusão do 

conhecimento. Para este autor, assim como no dia-a-dia, a difusão do conhecimento científico 

em sua comunidade também acontece pela propagação do núcleo metafórico da teoria, que 

capta a essência da nova ideia e se adequa à população-alvo. Neste sentido, a análise dos 

argumentos utilizados pelos membros do grupo para explicar o objeto fornecerá pistas da 
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metáfora que coordena e condensa seus significados e, assim, poderemos saber se este grupo 

possui ou não uma representação social do objeto em questão. 

 

2.4 - Pesquisas em representação social no campo da educação 

 O fracasso escolar tem sido um assunto frequente em estudos no campo da educação. 

Alves-Mazzotti em (1994) já apresentava alguns fatores que contribuem para o não sucesso 

dos alunos na escola: os professores geralmente culpabilizam as condições sócio-psicológicas 

do aluno e da família, se eximindo de qualquer responsabilidade neste processo; os 

professores também desenvolvem baixas expectativas quanto aos alunos de baixa renda e os 

tratam de acordo com essas expectativas, em consequência, estes alunos apresentam menores 

oportunidades de aprender, possuem baixa autoestima e assumem a culpa pelo próprio 

fracasso. Neste contexto, somente apontar os indícios não é suficiente para estancar o fracasso 

escolar, é importante entender quais os sistemas de orientação compartilhados por estes 

sujeitos que orientam suas ações, ou seja, não basta constatar o fato, mas sim entender, como 

e porque ele acontece. (ALVES-MAZZOTTI, 1994). Sendo assim, a teoria das representações 

sociais, segundo Moscovici, é bastante apropriada já que investiga a formação e o 

funcionamento do sistema de referencias que são utilizados na interpretação dos 

acontecimentos, cotidianos e classificação de pessoas e grupos. A seguir apresentaremos 

algumas pesquisas realizadas pela equipe de Pós Graduação em Educação da Universidade 

Estácio de Sá, que exemplificam a aplicação da teoria das representações sociais no campo da 

educação.  

  Vejamos a pesquisa de Rodrigues (2009): a autora verificou que estudantes do sexo 

masculino do Ensino Fundamental de duas escolas do Município de Mangaratiba (RJ) são 

mais reprovados do que suas colegas. Constatado o fenômeno, Rodrigues entrevistou 82 

atores sociais das escolas: professores, professoras, auxiliares, serventes, pessoal 

administrativo, alunas e alunos, apresentando a mesma questão: “Os meninos reprovam 

mais?” (com variações para se adequar ao interlocutor). Além das entrevistas, Rodrigues 

analisou os Livros e Cadernos de Ocorrências em que são registradas as condutas, neles os 

meninos são os mais censurados do que as meninas. A conclusão da autora é que a noção de 

ser humano é dissociada em dois termos, em que o termo II (feminino) controla os 

significados do termo I (masculino). No termo II encontram-se as condutas consideradas 

melhores, adequadas, superiores, as que faltam no termo I. Nas escolas as condutas 

consideradas femininas equivalem às de “bom aluno”: obediência, limpeza, pontualidade, 
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produção dos deveres de casa, falar baixo, não participar de algazarras. Nesta representação 

encontra-se o operador ético atribuído às mulheres (GILLIGAN, 2001): ser responsável pelo 

outro ou cuidar. Enquanto os meninos, considerados antípodas comportamentais das meninas, 

desobedecem às professoras (a grande maioria do corpo docente: 92% nas escolas 

entrevistadas), “fazem bagunça”, não respeitam as regras da escola, não fazem seus deveres 

de casa. De fato, os operadores éticos “cuidar” e “obediência às regras” são complementares, 

mas nas escolas parece predominar o primeiro (MAZZOTTI, 2009). Estes resultados parecem 

explicar porque nas pesquisas de representações sociais de trabalho docente realizadas no 

Brasil as professoras das séries iniciais do ensino fundamental consideram mais importante 

serem amorosas e dedicadas; enquanto os professores do sexo masculino dos anos 

subsequentes afirmam a competência (ALVES-MAZZOTTI et al., 2005). Explica-se as 

condutas das professoras dos anos iniciais pelo tempo que permanecem com seus alunos: 

todos os dias letivos com os mesmos alunos; enquanto os dos anos seguintes têm muitas 

turmas, no geral com 40 alunos em cada turma, e trabalham em diversas escolas.  

Os resultados dessas pesquisas indicam ser preferível comportar-se na escola segundo 

as regras de condutas prescritas para as mulheres, as quais incluem o que se deve ler e 

escrever, bem como do que gostar. Assim os jovens do sexo masculinos precisam deixar de 

lado seus interesses e valores para serem considerados “bons alunos”.  

As escolas são instituições que operam segundo grupos sociais centrados em suas 

atividades, como se fossem unidades familiares. O que foi verificado pela pesquisa que teve 

por objetivo identificar as lideranças profissionais entre professores (BARROS, 2007; 

BARROS e MAZZOTTI, 2009). Aplicou-se um questionário para toda a população estimada 

de professores no Município de Queimados (RJ): 720, com retorno de 650. Além da 

identificação geral de cada professor, da escola em que trabalhava a maior parte do tempo, 

eles responderam a seguinte questão: “A quem você recorre quanto tem algum problema de 

ensino ou educação?” A dispersão das respostas foi enorme. Ao desagregar as informações 

por escola verificou-se que 75% das indicações foram para seus colegas na unidade e 25% 

delas para pessoas estranhas à escola e à educação escolar. Neste ultimo grupo encontram-se 

as escolas com maiores problemas administrativos e interpessoais. O interesse da pesquisa foi 

o de verificar os contornos da profissão, que, segundo a Sociologia do Trabalho, sempre tem 

autoridades ou lideranças que a orientam, bem como introduzem inovações no trabalho, logo 

são seu grupo de referência. A conclusão plausível é que no Ensino Fundamental e Médio não 

se concretiza a profissão docente. Isso porque as escolas funcionam como unidades 
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psicossociais autônomas que se protegem dos “ataques” externos segundo suas representações 

de escolarização. Talvez aí se encontre a resistência tanto aos exames produzidos fora da 

escola e que buscam padronizar o ensino, quanto de outras iniciativas que alterem o modo de 

vida habitual. 

Outro exemplo permite compreender algumas contingências escolares: no âmbito das 

disciplinas ensinadas no Ensino Médio, Braz da Silva (1988) estudou a representação de 

Física sustentada por professores desta disciplina no Município do Rio de Janeiro. Constatou 

que, dentre 65 professores, 62 afirmam que a Física é uma ciência unificada, que deve ser 

ensinada como se faz com a Geometria, por exemplo. Apenas três sustentaram que ela pode e 

deve ser ensinada partindo dos interesses dos alunos tendo por objetivo o ensino de métodos 

de pesquisa daquela ciência. Não é de estranhar, portanto, que os alunos tenham pouco ou 

nenhum interesse por uma disciplina que se reduz à memorização de fórmulas sem 

significados para eles. Além disso, a maioria dos professores de Física tem por referência os 

autores dos livros didáticos, dos quais se servem como se fossem os programas oficiais. Estes 

professores constituem um grupo social que rejeita as mudanças nos processos de ensino, pois 

isso significaria a dissolução de sua identidade profissional. 

Em suma, por meio de pesquisas de representações sociais que circulam nos grupos 

escolares, que condensam os significados compartilhados e coordenam suas ações, é possível 

compreender os conflitos existentes no contexto escolar que interferem na aprendizagem dos 

alunos e assim contribuir para minimizar seus efeitos e até mesmo para reordenar políticas 

educacionais.  

 

2.5 –Concluindo 

 

Nos últimos 30 anos, o conceito de Representações Sociais passou por um longo 

processo de legitimação. Nos primeiros anos após o seu surgimento, foi praticamente 

ignorado, mas com o tempo, a quantidade de pesquisas empíricas com diferentes objetos de 

representação aumentou significativamente e nos últimos 10 anos, em virtude deste 

crescimento, os aspectos teórico-metodológicos foram discutidos e aperfeiçoados. 

Atualmente, há uma grande diversidade de pesquisas em representações sociais no Brasil e no 

exterior. 
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É interessante ressaltar que tal diversidade se apresenta tanto no âmbito específico da 

psicologia social quanto na perspectiva multidisciplinar, em que a teoria das representações 

sociais é trabalhada em diferentes disciplinas, embora abordadas de maneiras variadas. 

Com todos os estudos em torno desta teoria e de seus avanços conceituais e 

metodológicos, Moscovici afirma que seu maior interesse é que a teoria das representações 

sociais ajude a compreender as atitudes do cotidiano e que para tal, é recomendável que o 

pesquisador use mais a criatividade do que procedimentos testáveis. Enfim, muito se tem 

falado em Representações sociais, críticas, questionamentos e novos estudos com contínua 

coleta e descrições sistemáticas de representações sociais existentes em diferentes contextos 

têm contribuído para criar um corpus de pesquisa para a área e consolidar sua importância no 

estudo dos fenômenos sociais. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

A definição da metodologia de uma pesquisa não é tarefa fácil para o pesquisador. A 

escolha dos métodos de coleta dos dados, a caracterização do contexto e dos sujeitos, a 

escolha do método de análise, são passos que devem ser dados de maneira cuidadosa a fim de 

não comprometer a credibilidade dos resultados. Além de estarem em consonância com os 

objetivos da pesquisa, todas estas escolhas devem também ser coerentes com o referencial 

teórico escolhido.  

 As pesquisas em representação social, por terem como foco a linguagem e a 

conversação se utilizam de métodos sistemáticos de coleta e análise de dados que permitem 

“observar, analisar e compreender o fenômeno do conhecimento do senso comum.” 

(CAMARGO, 2005). A recomendação é que sejam utilizados vários métodos e inovações 

metodológicas em função da característica multidisciplinar e pela complexidade da teoria das 

representações sociais. 

 É importante ressaltar que qualquer que seja a escolha metodológica, alguns 

pressupostos básicos devem ser seguidos:  

1 – é preciso descrever detalhadamente o lugar em que se encontra o grupo estudado a fim de 

expor as relações existentes entre o objeto de estudo e os elementos presentes neste contexto. 
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2 – as representações sociais são sempre de um grupo, por isso é fundamental a delimitação 

deste e a explicação dos critérios de escolha e de suas características. 

3 – A escolha dos métodos de coleta e análise dos dados deve priorizar a conversação, o 

discurso, a linguagem, esta última considerada não apenas como língua falada, mas também 

como gestos, silêncios, pausas, desenhos, ou qualquer outro elemento utilizado na 

comunicação, sempre articulados à história e à cultura dos grupos. 

 
 
3.1 - O contexto da pesquisa 

 

 A escolha pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) do Município do 

Rio não foi fortuita, como professora deste segmento desde 2003 e por este já ter sido o locus 

da minha dissertação de Mestrado em Educação, pude compartilhar durante todo este tempo 

do cotidiano desta modalidade e assim, presenciar e vivenciar as transformações que ali 

ocorrem. O PEJA do Rio de Janeiro existe desde 1985, e neste período o perfil dos alunos que 

o frequentavam era em sua maioria de adultos que não concluíram seus estudos em idade 

certa, trabalhavam durante o dia e estudavam à noite, geralmente com o objetivo de conseguir 

uma colocação melhor no trabalho ou ainda de conseguir realizar melhor suas atividades do 

dia a dia como conseguir ler o itinerário do ônibus, ir ao banco e conseguir realizar as 

operações do caixa eletrônico sozinho ou ainda ler a Bíblia.  Os alunos jovens que se 

encontravam nesta modalidade, de maneira geral também eram aqueles que já trabalhavam e 

por isso precisavam recorrer ao ensino noturno para terminar seus estudos. 

 No entanto, nos últimos dez anos, foi possível perceber que alguns fatores 

relacionados às políticas educacionais implantadas neste período, mudaram 

consideravelmente a configuração das turmas que compõem o Programa de Educação de 

Jovens e Adultos. 

 Para compreender estas mudanças, iniciaremos a contextualização desta pesquisa 

abordando dois aspectos importantes: o que é e como se organiza a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil e especificamente no PEJA do Rio de Janeiro e de que maneira as políticas 

públicas para a educação básica contribuíram para a mudança do perfil das turmas de EJA. 
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3.1.1 – Relação entre políticas públicas para a Educação Básica e a Educação de Jovens 

e Adultos no Brasil. 

 

Segundo Naiff e Naiff (2008), desde o período colonial, na prática dos jesuítas, a 

Educação de Jovens e Adultos já estava presente, mas é nos anos 30, com a Constituição de 

1934, em seu art. 149 que trata da “educação como direito de todos e dever da família e dos 

poderes públicos” que a proposta de atender ao ensino de jovens e adultos não escolarizados 

surgiu oficialmente pela primeira vez. Por este motivo este trabalho toma por base as políticas 

educacionais a partir da década de 30, período em que a Educação de Jovens e Adultos passa 

a ser realmente uma questão no cenário educacional brasileiro.  

  Não é intenção deste trabalho fazer uma cronologia exata da história da Educação, dizendo 

qual política educacional é melhor ou mais apropriada, mas mostrar um panorama geral da relação 

entre os acontecimentos sociais de cada época e as políticas públicas para a educação básica geradas 

por estes acontecimentos, isto porque é também neste contexto que surgem as políticas públicas para 

EJA, então, conhecer o processo de implantação e transformação destas políticas poderá contribuir 

para uma melhor compreensão do processo educacional que ocorre na Educação de Jovens e Adultos 

nos dias atuais.  

De um modo geral, a periodização histórica admitida é a seguinte: Na década de 40 

com o decreto 4.958/42 que institui o Fundo Nacional do Ensino Primário, e com os decretos 

5.293/43, 6.785/44, e 19.513/45 que estabeleceram as fontes, percentuais, e critérios para 

distribuição dos recursos, é que a Educação de Jovens e Adultos, pela primeira vez passou a 

receber recursos oficiais segundo o disposto no Dec. 19513/45, art. 4o, inciso 2. Com tais 

verbas e convênios criou-se, após 1946, a Campanha Nacional de Educação de Adolescentes 

e Adultos (SOARES, 2002).  

Embora, nesta época o governo tenha tido como prioridade o ensino primário, este 

ainda não era universal e não alcançava grande parte da população. Os jovens e adultos que 

não tiveram acesso à escolarização nos anos de sua infância, encontravam-se agora em idade 

produtiva, gerando a necessidade da criação de programas e projetos que preparassem estes 

indivíduos para suprir as necessidades de mão de obra das indústrias. 

 Mesmo com a determinação de verbas públicas para esta modalidade, durante os anos 

40 e 50, a Educação de Jovens e Adultos, denominada ensino supletivo, ficou a cargo de 

campanhas do governo e de projetos organizados pela sociedade civil ou pelas igrejas, e 

muitas vezes tinham mais motivações eleitoreiras do que educacionais.  
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De 1946 a 1960, ocorreram muitos debates em torno da educação que culminou com a 

promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1961.  

 Segundo Santos (2007) a LDB de 1961 é resultado do embate de duas propostas: de 

um lado intelectuais, sindicalistas e militantes defendiam o estado como gestor das políticas 

de desenvolvimento de modo que o Brasil não dependesse do capital externo, e do outro, a 

iniciativa privada leiga defendia “a liberdade de ensino” , sustentando a tese da iniciativa 

privada como modo de gerenciar a economia e a educação sem interferência do Estado. O 

argumento deste grupo era que a interferência do governo se caracterizava como uma ameaça 

à liberdade de escolha dos pais para a educação de seus filhos. 

Apesar de inúmeros debates sobre o tema, a forte influência do grupo que defendia “a 

liberdade de ensino” prevaleceu na lei 4.024/61, que atende aos interesses das instituições 

privadas de ensino, o que pode ser observado principalmente no que diz respeito ao 

financiamento da educação, no qual os 15 capítulos integrantes da seção se referiam à 

maneira como o estado deveria proceder para destinar recursos aos estabelecimentos de 

ensino particular, mas nenhum dizia respeito a como o estado aplicaria recursos na ampliação 

da rede pública oficial. Fica claro que os esforços para ampliação do acesso à escolaridade 

regular pouco atingiram as classes populares, onde as taxas de analfabetismo continuavam 

altas, principalmente entre os indivíduos com mais de 15 anos.
12

 A solução para a diminuição 

destas taxas, ficava então a cargo dos programas de EJA. 

 

3.1.2 - A educação durante o regime militar 

 

Após 1964, quando o país passou a ser governado pelo regime militar as concepções 

de uma educação técnica, voltada para atender as demandas sócio- econômicas, formando 

mão de obra para as indústrias ganharam força em todas as modalidades de educação, 

inclusive na EJA. Foi neste contexto que esta modalidade foi oficialmente institucionalizada 

pela Lei 5692/71. Nesta lei o ensino supletivo é tratado em capítulo próprio, com cinco 

artigos, que estabelece: “se destina a suprir a escolarização regular para adolescentes e 

adultos, que não a tinham seguido ou concluído na idade própria”. De acordo com a Lei 

5692/71, o ensino supletivo poderia abranger a alfabetização, a qualificação, algumas 

disciplinas, e também a atualização.  

                                                 
12

Segundo fonte do IBGE, em 1960 o percentual de sujeitos analfabetos acima de 15 anos era de 39,6%.  



 

 

42 

 

A regulamentação do ensino supletivo acompanhou mudanças ocorridas também na 

educação básica como a reforma do ensino de primeiro e segundo grau e a ampliação da 

escolaridade obrigatória de quatro para oito anos. Esta última mudança impactou diretamente 

o mercado de trabalho no que se refere à exigência de certificação, o que modificou também a 

estrutura do ensino supletivo, que foi ampliado para além da alfabetização, e aumentou 

consideravelmente a procura por estes cursos. 

Dentre os cursos para a alfabetização de adultos mais difundidos na década de 70 está 

o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Este movimento, diferente do sistema 

de ensino público regular que era marcado por grande controle político e burocrático do 

governo militar, possuía grande autonomia, pois adotou uma política de relacionamento direto 

com os municípios que criavam comissões locais para executar diretamente os serviços 

educacionais, paralelos aos sistemas de ensino vigentes.  

Na década de 70 e início de 80, os métodos de ensino mais difundidos nas escolas 

públicas eram os de pareamento e memorização, inclusive nos programas supletivos, que 

repetiam os modelos e estruturas curriculares desenvolvidos nas escolas regulares o que 

dificultava a flexibilização da organização escolar voltada para este grupo sociocultural e o 

reconhecimento, por parte dos professores, dos conhecimentos já adquiridos por estes alunos 

em seu convívio social e no trabalho. (DI PIERRO, 2005)  

 É importante destacar que neste mesmo período algumas escolas particulares 

começaram a experimentar inovações pedagógicas, como orientações piagetianas, 

espontaneímos, ou proposições rousseaunianas, que propunham espaços de experimentação, 

se opondo às práticas tayloristas praticadas nas escolas públicas. Esta dicotomia entre as 

experiências progressistas de algumas escolas particulares e as escolas públicas foi 

responsável por marcar algumas das reformas educacionais dos anos 90. (RICCI, 2003) 

 

3.1.3 - Anos 80: a redemocratização do Brasil 

 

Os anos 80 foram de grandes mudanças em todos os setores do Brasil, com o processo 

de redemocratização, a volta das eleições diretas para presidente a promulgação de uma nova 

Constituição. Na Constituição de 1988 ficou estabelecido ser dever do Estado a garantia do 

ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso em 

idade própria (art. 208), ratificando, assim, as bases legais já propostas pela Lei 5692/71.  
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No campo da educação houve uma grande expansão do ensino público fundamental, 

com construção de mais escolas e contratação de professores. Segundo dados do IBGE
13

, em 

1978 havia no Brasil, 12.997 escolas e 45.255 professores, entre os estabelecimentos 

particulares e públicos nas esferas federal, estadual e municipal. Dez anos depois, em 1988 

este número saltou para: 201.541 escolas e 1.119.907 professores. No aspecto pedagógico, 

não só o aumento do número de professores e escolas, mas também a expansão dos cursos de 

graduação e pós-graduação na área de ciências humanas
14

 contribuíram para o crescimento do 

debate a respeito da educação escolar. Os métodos e currículos das escolas foram 

questionados, mudando o foco, ainda que não totalmente, dos resultados para os processos de 

aprendizagem. Todas estas mudanças favoreceram pesquisas sobre os movimentos sociais e a 

educação, as relações de conflito e cooperação entre educação e trabalho entram em foco e os 

estudos sobre a os projetos pedagógicos e a adequação da organização do espaço escolar para 

o grupo de alunos da EJA se intensificam.  

 

3.1.4 - A efervescência das reformas educacionais nos anos 90 

 

 Com a extinção em 1986 do MOBRAL, criou-se a Fundação Educar, ambos com 

financiamento do governo federal. Esta última, por sua vez, foi extinta logo no início do 

governo Collor. Em setembro de 90 criou-se o Programa Nacional de Educação e Cidadania 

(PNAC), que objetivava uma mobilização do governo e da sociedade civil em torno da 

alfabetização de crianças, jovens e adultos, porém um ano depois de seu anúncio, também foi 

descartado. Durante o governo Collor, gradativamente o governo federal fez cortes nos 

recursos destinados à EJA, deixando clara a não prioridade desta modalidade nas políticas de 

educação básica.  

Neste período, estados e municípios tentaram dar continuidade aos seus programas 

supletivos cada um com sua legislação de acordo com os níveis e modalidades atendidos, 

porém sem os recursos do governo federal, estados e municípios acabam por suspender 

grande parte de seus trabalhos neste campo, deixando de atender a modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos. (HADDAD, 1992) 

                                                 
13

 Dados disponíveis em:  www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_xls/educacao.shtm 
14

 Em 1979, 37.754 alunos concluíram a graduação em Ciências Humanas no Brasil e 2.742 alunos concluíram o 

mestrado na área de Ciências Humanas, em 1989 este número saltou para 58.906 concluintes na graduação e 

6.849 no mestrado. Fonte: http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_xls/educacao.shtm. Consultado em 

27/04/2010 

http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_xls/educacao.shtm
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Uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996 (Lei 

nº 9.394/ 1996) instituiu a mudança de nomenclatura de Ensino Supletivo para Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), definindo-a como “uma modalidade da educação básica, nas suas 

etapas fundamental e média” (Título V, capítulo II, seção V, art. 37 e 38). Pode não ter 

significado uma grande mudança conceitual, entretanto sendo uma modalidade, com diretrizes 

e funções próprias, o sistema de destinação de verbas para a EJA amplia-se, o que pode ser 

revertido em equipamentos, formação dos docentes, material, possibilitando alguma melhoria 

de qualidade. 

A década de 90 foi um período de grandes reformas. No entanto, segundo Nagel 

(2001) uma política ou uma reforma não pode ser confundida com o momento de sua 

regulamentação. A política educacional, ainda que expressada em um determinado instante 

por uma lei ou um decreto, de fato “é um conjunto de medidas agilizadas e sistematizadas 

pelo Governo para atuar, com maior eficiência, nos mecanismos de produção, distribuição e 

consumo de bens já instituídos ou em constante renovação.” (p.2) 

Da mesma maneira o Estado não é só um governo, ou uma força coercitiva da vontade 

de todos, na verdade o que sustenta o estado é a própria dinâmica das relações sociais. Ao 

definir Estado e Política como forças resultantes das relações sociais e das relações entre 

passado, presente e futuro, há que se considerar que todas as reformas e leis que presenciamos 

até hoje no campo da educação estão diretamente relacionadas aos sistemas de produção, a 

movimentação política e econômica e suas transformações ao longo do tempo. Sendo assim, 

as mudanças ocorridas no mundo do trabalho entre as décadas de 70 e 80 e suas relações com 

a economia do país e do mundo, impactaram diretamente nas reformas ocorridas nos anos 90. 

O avanço da tecnologia, a globalização, o fortalecimento do neoliberalismo e a 

abertura da economia colocaram a educação no centro das atenções. Cada dia mais a 

percepção da necessidade de se formar um novo tipo de trabalhador para um mercado 

globalizado e capitalista vai modificando também as perspectivas da formação escolar.  

 

[...] ou seja, o processo produtivo à medida que modifica e evolui o mecanismo de 

produção mecânica para tecnológica, exige modificações também na formação do 

trabalhador quanto a seus conhecimentos e técnicas para atender esse processo 

produtivo.(GALVANI, 2005, p. 2) 

 

Outro importante condicionante das reformas ocorridas na década de 90 é a definição, por 

agências internacionais como Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, de 

diretrizes que passam a servir de embasamento para as políticas educacionais. As Nações 
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Unidas declararam 1990 como o ano da alfabetização, e no mesmo ano realizou-se na 

“Tailândia a Conferência que aprovou a Declaração Mundial sobre Educação para Todos e o 

Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem, dos quais o Brasil 

era signatário.” (DI PIERRO, 1992, p. 23) 

Segundo estas diretrizes internacionais, o Estado é uma instância coordenadora e 

reguladora e não o principal executor das políticas. Estas ideias são concretizadas no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Decenal de Educação e a promulgação da Lei 

9394/96 que priorizam a descentralização administrativa, pedagógica e financeira das 

unidades escolares, cabendo ao governo federal à elaboração de parâmetros e diretrizes 

curriculares e a elaboração de sistemas de avaliação que servem como critério de eficiência, 

eficácia e produtividade, estimulando a concorrência como forma de melhoria de qualidade.  

A descentralização ainda hoje é um tema controverso. Os que a defendem argumentam 

que este modelo de gestão favorece a democratização porque potencializa a participação 

social nas instâncias locais de poder, enquanto seus críticos sustentam que há o risco de 

aprofundar desigualdades educativas preexistentes entre zonas geográficas do país. (DI 

PIERRO, 2005) 

Quanto às políticas para a Educação de Jovens e Adultos, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso foi criado o programa Alfabetização Solidária remetendo para a esfera da 

filantropia parcela substancial da responsabilidade pública pelo enfrentamento do 

analfabetismo. A EJA que sempre foi uma modalidade marcada pela desconcentração de 

programas, neste momento torna-se ainda mais descentralizada, pois o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), que antes coordenava estes programas, abre mão desta 

coordenação. Neste contexto, o papel do MEC passa a ser o de regularizar a coleta e 

divulgação de estatísticas educacionais, criar exames de certificação, instituir referenciais 

curriculares, formular programa de formação e subsidiar a produção de materiais didáticos, 

isto é, abriu mão da coordenação, mas não do controle.  

 

3.1.5 - Os anos 2000 e o governo Lula 

 

No ano de 2000, baseado na Lei 9394/96, o Conselho Federal de Educação elaborou 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino da EJA, com orientações específicas 

quanto aos conteúdos que devem ser abordados nesta modalidade em cada área de 
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conhecimento. O documento também indica as três funções da EJA: reparadora, equalizadora 

e qualificadora, uma reedição do Parecer 699/72, do Conselheiro Valnir Chagas. 

Pode-se observar que mesmo lentamente, a promulgação da LDB impulsionou 

algumas mudanças no campo pedagógico para a EJA, porém, num primeiro momento o 

sistema de financiamento não acompanhou as mesmas mudanças, gerando alguns impasses: 

de um lado a nova LDB gera um amplo consenso em favor da alfabetização e da educação 

básica, o que teve por consequência o alargamento dos direitos educativos dos jovens e 

adultos já garantidos na legislação, de outro, o principal mecanismo de financiamento da 

Educação o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (FUNDEF) deixa de fora 

as matrículas na educação de jovens e adultos.  

Em 2002, com a eleição do presidente Lula, algumas mudanças aconteceram no 

cenário educacional, mas de modo geral, houve a continuidade de muitas políticas iniciadas 

no governo de Fernando Henrique. O cerne das grandes reformas da década de 90, que são as 

políticas de descentralização, a abertura para a iniciativa privada e parcerias com 

organizações sociais continuam a todo o vapor durante este governo, seguindo as diretrizes 

das organizações internacionais. (LIBÂNEO, 2008) 

Os eixos da política educacional do governo Lula foram esquematizados no Programa 

de Desenvolvimento da Educação (PDE). No PDE algumas mudanças são consideradas 

significativas por professores e intelectuais: ampliação da escolaridade obrigatória de oito 

para nove anos; a fixação de um piso mínimo nacional para os professores e a mudança do 

FUNDEF para o FUNDEB (Fundo de Valorização da Educação Básica) que inclui a educação 

infantil, ensino médio e EJA.  

Não há como negar que a educação escolar no Brasil é um tema bastante discutido. 

Muitas são as pesquisas, a elaboração de reformas e políticas, debates a respeito de novas 

metodologias, currículos, tudo isso visando à melhoria do acesso, da qualidade e da 

permanência dos sujeitos na escola. Sendo assim, por que ainda precisamos ter na nossa 

estrutura de ensino a modalidade de Educação de Jovens e Adultos?  

Temos uma longa história direcionada para democratização da escola, mais accessível 

a todos os brasileiros. No entanto verifica-se que, embora o acesso à escola tenha sido 

bastante ampliado, estar na escola, não significa necessariamente ser alfabetizado ou ter 

acesso ao desenvolvimento de suas potencialidades. Temos muito menos analfabetos e mais 

escolarizados, porém há o analfabetismo funcional, a degradação da profissão docente, a 

dificuldade para ensinar e aprender em contextos tão diversificados. Os desafios atuais não 
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são os mesmos de antes, mas geram velhos problemas: alunos que não têm acesso à escola em 

idade regular, ou que permanecem na escola com grande defasagem idade-série em função 

dos inúmeros fracassos escolares.  

O que se pode perceber com a ampliação da oferta do ensino público a todos, é que as 

condições estruturais e de trabalho nas escolas, bem como a atenção ao estudo e necessidade 

dos alunos não acompanhou seu crescimento demográfico. 

Fazendo uma relação entre as políticas para a Educação Básica e a EJA podemos 

constatar que, num primeiro momento esta modalidade atendia unicamente aos alunos 

analfabetos. A escola não era para todos, por isso ao se tornarem adultos, muito indivíduos 

ainda não tinham tido acesso a aquisição da leitura e escrita. Com as mudanças e exigências 

do mundo do trabalho, o acesso à escola vai sendo ampliado, não só para o processo de 

alfabetização, mas também para a qualificação daqueles que estiveram na escola em algum 

momento, mas que não concluíram os estudos, geralmente por motivo de trabalho. Ao 

regulamentar a obrigatoriedade do ensino para 8 anos e posteriormente para 9 anos, o governo 

precisou também se adaptar para cumprir a legislação, ampliou o número de escolas, de 

professores e hoje, como já foi dito na introdução, 95% das crianças e adolescente entre 6 e 

14 anos estão na escola, mas, mesmo com todos na escola, não são todos que aprendem.  

A educação escolar brasileira é uma educação de massa, onde muitas vezes alunos e 

professores são vistos como números. O número de escolas e o número de professores não são 

suficiente, o que provoca uma superlotação nas salas de aula, tornando impossível o 

atendimento individualizado que muitas vezes o aluno tanto precisa. No início era grande o 

número de repetência e consequentemente de evasão, pois aqueles que repetiam muitas vezes 

a mesma série acabavam por ficar em salas com crianças muito mais novas, com interesses e 

hábitos completamente diferentes. Nos anos 90, com as exigências do Banco Mundial de 

baixar o número de evasão e repetência, os governos federais, estaduais e municipais criaram 

estratégias para que estes alunos não ficassem reprovados (como projeto de aceleração, 

organização escolar por ciclos, entre outros). Neste contexto o PEJA passa a ser uma destas 

estratégias, os alunos que repetem muitas vezes e ficam “velhos” para o ensino regular são 

convidados a ingressar na Educação de Jovens e adultos. Atualmente a EJA atende além dos 

alunos que não tiveram acesso à educação em idade própria, ou os alunos trabalhadores, 

aqueles que são escolarizados, mas que por não atingir os objetivos do ensino regular vão para 

a EJA.  
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No município do Rio de Janeiro, que é o locus desta pesquisa, esta mesma dinâmica se 

repete. Em 1999, segundo dados da SME/RJ havia 4.101 jovens com idade entre 14 e 18 anos 

matriculados no PEJA, em 2010 este número saltou para 10.258. Dentre estes jovens, com 

base em minha experiência na Educação de Jovens e Adultos, e nas observações realizadas 

durante esta pesquisa, a maioria é oriunda do ensino regular, vindos principalmente de turmas 

de projeto que tem por objetivo alfabetizar ou acelerar os estudos dos que estão há mais de 

três anos na mesma série (Projetos de realfabetização e aceleração). Estão aí incluídos 

também os alunos que chegaram às séries do ensino fundamental II (6º ao 9º anos), mas que 

ainda apresentam muita dificuldade na assimilação dos conteúdos, ou até mesmo nos 

processos de leitura e escrita. Junta-se a estes dois grupos os alunos do ensino regular que já 

estão muitas vezes reprovados por problemas de disciplina, “não querem nada” como dizem 

os professores, alguns deles não possuem problemas de aprendizagem, mas seu desinteresse 

pela escola os leva ao fracasso escolar. Após o percurso pelos diferentes projetos, se o aluno 

ainda não consegue atingir os objetivos propostos para a série adequada a sua idade e já 

possui 14 anos, a indicação é que sejam encaminhados para o PEJA, pois esta é uma 

modalidade que se adéqua melhor as suas necessidades e interesses, segundo opinião de 

professores e gestores.  

Não há como não comentar, que quando estes alunos estão em projetos, ou no PEJA, 

eles não fazem os exames externos que medem a qualidade do ensino nos municípios e no 

Brasil, por isso mesmo não comprometem os índices de aprovação e por permanecerem na 

escola também não comprometem a taxa de evasão escolar. Há de se pensar e pesquisar se 

estes projetos e estratégias estão realmente conseguindo incluir os alunos no sistema 

educacional já que a taxa de evasão no PEJA gira em torno de 15% a 29% e um terço dos 

alunos ficam retidos ao final do Bloco I, ou seja, não conseguem se alfabetizar. (SILVA, 

2010)         

 

3.1.6 – Projetos de correção de percurso: realfabetização, aceleração entre outros. 

 

 A organização do percurso escolar obrigatório, no município do Rio de Janeiro, 

acontece da seguinte maneira: 1º, 2º e 3º anos formam um ciclo de alfabetização e ainda que 

sejam organizados em séries, não há reprovação entre eles. No 1º e 2º anos só há retenção 

caso o aluno não obtenha 75% de presença durante o ano letivo. A partir do 3º até o 9º ano, os 

alunos com conceito global I, que equivale a Insuficiente na escala de conceitos utilizados por 
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esta rede, que também apresenta os conceitos MB (muito bom), B (bom) e R (regular), são 

retidos na série em que se encontram. No entanto, a Secretaria Municipal de Educação (SME) 

do Rio de Janeiro, conta com os projetos de realfabetização, aceleração, PEJA entre outros 

que visam corrigir o percurso escolar dos alunos com defasagem idade-série
15

, após alguns 

históricos de repetência. Vejamos quais são os projetos existentes e a quem se destinam, 

segundo os critérios de enturmação para 2013 elaborados pela SME/RJ: 

 

 3º ano – Projeto Nenhuma Criança a menos (NCM) - Em 2012, os alunos que ainda 

encontravam-se analfabetos nesta etapa, foram agrupados em turmas denominadas 3º 

ano – Projeto Nenhuma Criança a menos (código 86). Estas turmas tiveram material 

pedagógico diferente das turmas de 3º ano regular, não faziam as provas bimestrais da 

rede, nem as que medem o índice da escola destinadas a este grupo, mas uma prova 

específica do projeto, com conteúdos de alfabetização, que era o objetivo do projeto.  

 Projeto Realfabetização – Recebe os alunos analfabetos do 3º, 4º e 5º anos com 

conceito I, defasado ou não, independente da frequência; além dos alunos do projeto 

Realfabetização 1 (Se liga) e 3º ano - NCM com conceito I, também independente da 

frequência, que ainda não conseguiram se alfabetizar. 

 Projeto Aceleração 1 – Recebe os alunos do 3º ano, do 3º ano – NCM e do projeto 

Realfabetização 1, com conceito MB, B ou R, ou seja, alfabetizados, defasados, 

independente da frequência. Alunos do 4º e 5º anos, com conceito I, alfabetizados, 

defasados, independente da frequência. 

 Aceleração 3 – Recebe os alunos do 6º ano, com MB ou B, defasados e com 

frequência mínima de 75% (se houver vaga, caso não, irão para o 7º ano); alunos do 

projeto Realfabetização 2B com conceito MB, independente da frequência (se houver 

vaga, caso não, irão para o 7º ano); alunos do 7º ano, com MB, B e R, defasados, 

independente da frequência e alunos do 8º ano com conceito I, defasados em 1 ou 2 

anos, independente da frequência. 

 Os alunos oriundos do Projeto Aceleração 3 em 2012 seguirão os seguintes percursos: 

Com conceito MB, B ou R, com frequência igual ou superior a 75% irão concluir o 

ensino fundamental; com conceito MB, B ou R, com frequência inferior, irão para o 9º 

ano, com conceito I, independente da frequência irão para o 8º ano. 
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 Para a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, são considerados alunos defasados na idade-série 

aqueles que permanecem há dois anos ou mais na mesma série. 
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 Aceleração 2B – Recebe os alunos com conceito MB, B, R ou I independente da 

frequência, oriundos do Projeto Aceleração 2 A. 

 

Projetos que existiram em 2012 e não continuarão em 2013, para onde vão estes 

alunos? 

 Os alunos que este ano estão saindo do projeto Aceleração 1 A, com conceito I, 

voltam para as turmas regulares, seguindo o percurso normal. Se forem oriundos do 

3º ano, vão para o 4º, os do 4º vão para o 5º e os oriundos do Projeto Realfabetização 

1 também vão para o 5º.  

 Os alunos oriundos do Projeto Realfabetização 1 (Se liga) com conceito MB, B ou R 

irão para a turma de Aceleração 1, independente da frequência, e os que possuem 

frequência igual ou superior a 75% irão para o 6º ano, no caso dos alunos com 

conceito I, analfabeto, independente da frequência irão para o projeto de 

Realfabetização. 

 Alunos oriundos do projeto Realfabetização 2B (Fórmula da Vitória) com MB, 

independente da frequência irão para o projeto Aceleração 3, se houver vaga, se não, 

irão para o 7º ano. Alunos com B ou R, independente da frequência irão para o 7º ano, 

e os alunos com conceito I, independente da frequência irão para o 6º ano. 

 Alunos oriundos do Projeto aceleração 2 – Com conceito MB, B ou R, com frequência 

igual ou superior a 75% irão concluir o ensino fundamental; com conceito MB, B ou 

R, com frequência inferior irão para o 9º ano; com conceito I, independente da 

frequência irão para o 8º ano. 

 

Os alunos matriculados na Rede, nascidos até 31/03/1995, independente do conceito 

deverão ser encaminhados para o PEJA, com exceção dos alunos que cursarão o 9º ano em 

2013. Qualquer candidato à vaga na rede, nascido até a data acima, também deverá ser 

encaminhado para o PEJA. Esta é uma informação, que confirma o que já foi constatado pela 

pesquisa, a transferência compulsória dos alunos jovens com defasagem idade-série (neste 

caso com 17 anos ou mais) do ensino regular para o PEJA, não estão contados aí aqueles que 

possuem entre 14 e 16 anos e que também são “convidados” a ingressar no PEJA. 

Não possuo dados estatísticos para inferir se estes projetos realmente dão certo e estes 

alunos estão recuperando seus estudos e retomando seus percursos escolares normais, ou se 

cumprem a função de esconder os alunos com dificuldades de aprendizagem das estatísticas 
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oficiais, já que os alunos que integram os projetos não fazem as avaliações externas onde os 

índices das escolas e do próprio município são determinados. Seria preciso uma pesquisa 

neste sentido para avaliar os efeitos destes projetos na vida escolar destes alunos, pois aqui, 

estes dados só têm o objetivo de informação. 

 

3.1.7 - Organização da EJA no município do Rio de Janeiro 

 

 No município do Rio de Janeiro a Educação de Jovens e Adultos recebe o nome de 

PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos), e se organiza da seguinte maneira: PEJA 

I que é dividido em bloco I e bloco II e PEJA II também dividido em dois blocos. O bloco I 

do PEJA I engloba as turmas de alfabetização, o bloco II é  a consolidação da alfabetização e 

equivale ao término da etapa fundamental I do ensino regular. Estas turmas são atendidas por 

professores das séries iniciais e por isso possuem somente um professor que leciona todos os 

dias para a mesma turma, são compostas em sua maioria por adultos e idosos com muita 

dificuldade na alfabetização e na aprendizagem. Muitos destes alunos ficam anos nas turmas 

de bloco I e II do PEJA I, uns porque não conseguem atingir os objetivos propostos, outros 

porque não querem trocar de professor, pois se apegam emocionalmente a eles e só assim se 

sentem seguros, outros sabem de suas dificuldades, às vezes limitações de saúde ou 

neurológicas, mas veem na escola um lugar onde encontram amigos, se socializam, por isso, 

mesmo permanecendo anos na mesma série, não saem da escola. Para SILVA ( 2010, p. 2 )  

 

A questão da aprendizagem também necessita ser observada quando se trata dos 

alunos matriculados na EJA. Alguns deles encontram-se há dois, quatro, cinco anos 

no mesmo bloco/série e, muitas vezes não há esperança, neles e em seus professores, 

de que sejam aprovados ao final do ano letivo. Isto significa que estar na escola para 

estes alunos serve muito mais como um modo de socialização do que como 

oportunidade de realizar aprendizagens significativas almejadas por todos aqueles 

que retornam à escola na idade adulta ou nela ingressam pela primeira vez.  

 

No caso dos jovens que frequentam as turmas do bloco I, há os que conseguem atingir 

os objetivos e prosseguem seus estudos, mas aqueles que não conseguem, diferentes dos 

adultos ou idosos, depois de um tempo de repetidas reprovações saem da escola. Estes alunos 

jovens que vão para o PEJA, como já foi dito anteriormente, são aqueles oriundos de projetos 

de realfabetização do ensino regular, mas não conseguiram se alfabetizar e com a idade 

avançada são encaminhados para o PEJA. 
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 O PEJA II equivale à segunda etapa do ensino fundamental, por isso os alunos 

possuem seis professores: matemática, português, ciências, historia e geografia (que pode ser 

ministrada por um professor de história ou de geografia), inglês ou espanhol e linguagens 

artísticas. A formação destes professores e a organização de seu trabalho é diferente dos 

professores do PEJA I. Os professores do PEJA II possuem licenciatura plena nas matérias 

que lecionam e dão aula em cada turma somente uma vez por semana. As turmas deste bloco 

são muito mais heterogêneas, pois se dividem entre adultos que buscam aumentar a 

escolaridade e assim conseguir uma melhor qualificação no mercado de trabalho e jovens não 

trabalhadores oriundos do fracasso escolar do ensino regular.  

Nos dois segmentos da modalidade, PEJA I e PEJA II os professores que atuam nas 

escolas são indicados pela direção ou pela Coordenadoria Regional de Educação. A 

orientação da Secretaria Municipal de Educação é que os diretores procurem escolher, para 

trabalhar no PEJA, professores que estejam comprometidos em atuar com um grupo tão 

diversificado e com tantas dificuldades, estejam disponíveis e interessados em participar das 

ações de capacitação oferecidas pela SME e que não estejam indo para o PEJA só para 

arrumar o horário. 

A organização em blocos embora tenha uma equivalência com o ensino regular, 

diferencia-se deste, pela mobilidade que os alunos possuem em passar de um bloco para o 

outro a qualquer momento em função dos conhecimentos que já possuem ou dos que 

adquirem ao longo das aulas, não precisando então cumprir um ano letivo em cada bloco, 

como acontece no ensino regular, permitindo a aceleração dos estudos com base em seu 

próprio esforço e rendimento. 

 As escolas que possuem PEJA no município do Rio de Janeiro, procuram de maneira 

efetiva atender às necessidades sociais e de aprendizagem dos alunos que a procuram. 

Concordo com SILVA (2010, p. 2) que diz ser:     

 

[...] impossível negar o esforço público municipal para ofertar a EJA, ao longo de 

mais de duas décadas, como parte integrante da Rede Municipal de Educação do Rio 

de Janeiro, com uma estrutura escolar organizada, com recursos materiais, 

professores concursados e requisitados, direções eleitas pela comunidade escolar, 

matrículas regulares ao longo do ano letivo e uma estrutura metodológica que 

procura se adequar aos níveis de aprendizado apresentados pelos alunos.  

 

 

 Entretanto, apesar de toda esta estrutura, alguns fatores ainda aparecem como problemas a 

serem resolvidos no contexto do PEJA, como: alto índice de evasão, número elevado de alunos 
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retidos, desinteresse dos alunos jovens oriundos do ensino regular, entre outros. Sendo este último 

o foco de estudo desta pesquisa.  

 Em matéria publicada pelo Jornal Globo em 16 de abril de 2009
16

, o desinteresse dos 

jovens de 15 a 17 anos pela escola é apresentado com a maior causa de afastamentos deles das 

salas de aula. O artigo publica os resultados de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 

Vargas, publicada em 15 de abril de 2009 mostrando os motivos que os jovens nesta faixa 

etária apresentam para abandonar a escola: 40,3% dizem que saem da escola por falta de 

interesse, 27,1% por razões de trabalho e renda, 10,9% por falta de oferta e 21,73% por outros 

motivos. Segundo o coordenador da pesquisa Marcelo Néri, este resultado mostra que a 

questão de manter o jovem na escola não é só econômica, mas diz respeito à necessidade de 

atender à demanda por educação e garantir a atratividade da escola.  

  Em outra pesquisa feita por Naiff e Naiff (2008) sobre as representações sociais de 

alunos da Educação de Jovens e adultos sobre “estudar”, os autores perguntaram aos alunos 

porque eles abandonaram a escola e porque estão agora retornando. Os motivos do abandono 

são diferentes dos apresentados pela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas: 41,7% dizem que 

a causa do abandono foi a necessidade de trabalhar, 18,6% dificuldade de aprendizagem, 

17,4% dificuldade de frequentar as aulas, 14,9% desânimo e 9,7%  falta de apoio. A diferença 

entre os dois resultados está principalmente no grupo pesquisado, que na primeira engloba 

somente os jovens de 15 a 17 anos, e na segunda conta com todos os alunos do PEJA, estando 

incluídos aí os alunos adultos e idosos, que como já foi mostrado anteriormente na pesquisa 

de Machado (2003) ainda são maioria no PEJA.  

 Esta diferença no resultado das duas pesquisas ratifica a grande heterogeneidade 

existente no PEJA e por isso mesmo, confirma a importância de considerar todos estes 

sujeitos em sua singularidade já que não só seus interesses são diferentes, mas também os 

motivos pelos quais eles permanecem ou não na escola. 

 

3.1.8 – As escolas que fazem parte desta pesquisa 

   

A presente pesquisa foi realizada em seis escolas públicas do município do Rio de 

Janeiro. A amostra intencional tem por critérios os seguintes indicadores: Índice de 
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 Matéria publicada no Jornal O Globo de 16 de abril de 2009, entitulada “Desinteresse afasta alunos das 

escolas”. 
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Desenvolvimento Humano (IDH) dos bairros escolhidos, diversidade de localidade na cidade 

do Rio de Janeiro e atendimento às turmas do ensino fundamental II e PEJA na mesma escola.  

Em relação ao IDH, as escolas foram escolhidas considerando a diferença apresentada 

pelo IDH de cada bairro. O IDH de cada localidade é calculado a partir de dados referentes à: 

expectativa de vida ao nascer, taxa de alfabetização dos adultos, taxa bruta de frequência 

escolar e renda per capita. O índice varia de 0 a 1, sendo considerado baixo – entre 0 e 0,499; 

médio – entre 0,500 a 0,799 e alto – igual ou acima de 0,800. Os dados disponíveis no site da 

prefeitura dizem respeito ao período de 1991 a 2000, e não encontramos nenhuma outra 

informação mais recente, por isso, foi este que tomamos como referencia. Segundo os dados 

pesquisados no site da prefeitura não há nenhum bairro no Rio de Janeiro com IDH baixo, 

fato este que nos causou estranheza, por isso consideramos as escolas localizadas em bairros 

com IDH alto e médio. Utilizamos este índice como referência por dois motivos: 1 - verificar 

se há diferença entre a condição socioeconômica dos alunos em função do bairro que cada 

escola se encontra.  

2 – Caso haja diferença socioeconômica entre os alunos das diferentes escolas em função da 

localização, esta diferença influencia na representação dos alunos sobre escola, trabalho e 

futuro?  

A escolha das escolas para a realização da pesquisa também levou em conta a 

localidade do bairro que estas se encontram. Buscamos pesquisar escolas na zona norte, zona 

sul, zona oeste e zona Leopoldina, a fim de abranger a diversidade de escolas existentes nesta 

rede. 

Como já foi dito anteriormente, esta pesquisa tem como foco os alunos jovens do 

PEJA, porém como estes, em sua maioria, são oriundos do ensino regular da mesma escola, 

achamos fundamental pesquisar também os alunos deste segmento. Sendo assim, após 

escolher os bairros pelo IDH e dentre estes escolher locais diversificados, procuramos escolas 

que atendessem tanto ao ensino regular quanto o PEJA, pois assim poderíamos ter acesso aos 

dois grupos frequentados pelos sujeitos da pesquisa. 

Na tabela a seguir se encontram as escolas pesquisadas, localidade, Coordenadoria 

Regional de Educação (CRE)  a que pertencem e IDH do bairro onde estão situadas: 

 

 

 

 



 

 

55 

 

Tabela 1 – Escolas escolhidas para a realização da pesquisa 

 

ESCOLA BAIRRO LOCALIZAÇÃO IDH 

E. M. Henrique Dodsworth Ipanema Zona Sul –  

2ª CRE 

0

0,962 

E. M. Orsina da Fonseca. Tijuca Zona Norte – 

2ª CRE 

0

0,926 

E. M. Gilberto Bento da Silva Campo 

Grande 

Zona Oeste – 

10ª CRE 

0

0,810 

E. M Barcelona Irajá Zona Norte – 

6ª CRE 

9

0,798 

E. M. Alphonsus Guimarães Cidade 

de Deus 

Zona Oeste –  

7ª CRE 

0

0,751 

E. M. Alberto Rangel Cidade 

de Deus 

Zona Oeste- 

7ª CRE 

0

0,751 

 

 

3.1.9 – Caracterização das escolas pesquisadas 

 

Escola Municipal Henrique Dodsworth 

 

A escola localiza-se na Av. Epitácio Pessoa, no centro do bairro de Ipanema, zona sul 

do Rio de Janeiro, atende ao ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e PEJA. A escola possui 14 

turmas do 6º ao 9º ano com 461 alunos, 6 turmas de projeto com 121 alunos e 4 de PEJA com 

62 alunos, totalizando 644 alunos. Os projetos que funcionam na escola são Realfabetização 

2B, Aceleração 2A e 2B. O PEJA começou a funcionar este ano, por isso só conta com o 

PEJA II, também porque é o segmento que atende aos alunos desta escola. Os alunos são 

oriundos das comunidades da Rocinha, Vidigal e Cruzada do Menor no Leblon. Os 

professores da escola, de maneira geral moram na zona sul. 
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Escola Municipal Orsina da Fonseca 

 

 Localizada na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca Zona Norte do Rio de Janeiro, esta 

escola atende às turmas de 7º ao 9º ano e PEJA. A escola faz parte de um novo projeto da 

prefeitura denominado Ginásio Experimental Carioca. Implantado em 2011, segundo a 

Secretaria Municipal de Educação este programa é sustentado por três eixos: excelência 

acadêmica, apoio ao projeto de vida do aluno e educação para valores. Conta com o uso de 

novas tecnologias e material didático estruturado em apostilas. No ensino regular, os alunos 

estudam em horário integral, têm mais tempo de aula de português, matemática, ciências e 

inglês e o número de alunos por turma é reduzido (aproximadamente 25 alunos ao invés dos 

40 alunos das turmas de ensino fundamental II). A estrutura física também é diferente, pois as 

salas são temáticas, organizadas por disciplina e quem troca de sala é o aluno e não o 

professor. Os professores possuem dedicação exclusiva, ou seja, não trabalham em outros 

lugares, dedicam 40h semanais à escola, sendo remunerados por esta carga horária. A 

biblioteca possui um acervo bastante atraente e adequado aos adolescentes. Pelo projeto, os 

alunos são acompanhados por um professor tutor que os auxilia na construção de um projeto 

de vida. Cabe esclarecer que este programa só funciona no ensino regular, sendo a 

organização do PEJA a mesma das outras escolas, com PEJA I e PEJA II.  

 Possui 286 alunos do 7º ao 9º ano e 175 alunos do PEJA, totalizando 461 alunos. Os 

alunos atendidos pela escola, no diurno são os que moram no entorno; e no noturno, como é 

uma escola muito bem localizada, de fácil acesso, atende muitos alunos que não moram, mas 

trabalham por ali. Quanto aos professores, todos os que estão nesta escola mostraram 

interesse e segundo a direção e a Coordenadoria Regional de Educação possuem o perfil para 

participar dos dois projetos que a escola possui: PEJA e Ginásio Experimental Carioca, pois 

para atuar em ambos é preciso indicação do diretor e aprovação da CRE. 

 

Escola Municipal Gilberto Bento da Silva 

 

 Esta escola fica na periferia do bairro de Campo Grande, num sub-bairro conhecido 

como Rio da Prata, na zona oeste do Rio de Janeiro. Atende desde a Educação Infantil até o 9º 

ano, inclusive classe especial e PEJA. Possui 316 alunos na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, 447 alunos de 6º ao 9º ano, 128 alunos entre os projetos de Aceleração 1A, 2, 

2A, 3 e Realfabetização 1 e 2B, 233 alunos no PEJA e 30 no ensino especial, totalizando 
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1.154 alunos. Possui PEJA I e PEJA II. A escola atende basicamente aos alunos que moram 

no entorno da escola e os professores que ali trabalham nem todos moram em Campo Grande 

ou próximo, pois como as escolas mais afastadas do Centro sempre faltam professores, 

geralmente os professores novos são enviados para lá, mesmo não morando na região. 

 

Escola Municipal Barcelona 

 

 Localizada no bairro de Irajá, zona Norte do Rio de Janeiro, a Escola Municipal 

Barcelona atende às turmas de 6º ao 9º ano, projetos de Aceleração 2, 2A e 3 e PEJA I e II. 

Possui 509 alunos no ensino fundamental II, 218 alunos no PEJA e 79 alunos em projetos, 

totalizando 806 alunos. Atende aos alunos do entorno da localidade e possui professores que 

moram no bairro onde a escola se localiza e outros não, que vem de longe porque já estão na 

escola há muito tempo, gostam de trabalhar lá e não querem sair.  

 

Escola Municipal Alphonsus de Guimarães 

 

 Localizada na comunidade da Cidade de Deus em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de 

Janeiro, esta escola atende as turmas de ensino fundamental I com 446 alunos, projeto de 

aceleração 1A  E 2A e Realfabetização 1, com 88 alunos e PEJA I e II com 259 alunos, 

totalizando 793.  Os alunos atendidos são, em sua maioria, os que moram na Cidade de Deus 

e os professores são os que residem na região da Barra e Jacarepaguá.  

 

Escola Municipal Alberto Rangel 

 

 Localizada também na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, atende ao ensino 

fundamental II, projeto de Realfabetização 2B e PEJA I e II, com um total de 411 alunos. 

Atende basicamente alunos que moram na Cidade de Deus, pois localiza-se bem dentro da 

comunidade. Os professores que ali trabalham moram na região da Barra e de Jacarepaguá. 

 

Observação : Somente na Cidade de Deus realizamos a pesquisa em duas escolas: uma 

pesquisamos o ensino regular e a outra o PEJA. Isto aconteceu porque a E. M. Alberto Rangel 

que possui as duas modalidades que estamos pesquisando, o PEJA é diurno e por isso não 

atende a caracterização dos sujeitos da pesquisa, que são alunos do PEJA noturno. Sendo 
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assim, fizemos a pesquisa na E. M. Alphonsus Guimarães na modalidade PEJA noturno e na 

E. M. Alberto Rangel no ensino regular. 

 

3.2 – Os sujeitos da pesquisa 

 

 O público alvo desta pesquisa são os alunos das modalidades PEJA noturno e ensino 

fundamental II das escolas do Município do Rio de Janeiro. 

 Os alunos que participaram foram divididos em dois grupos: 1- alunos jovens do PEJA 

I e II com idade entre 14 e 18 anos. 2 – Alunos das turmas de 8º e 9º ano das turmas regulares 

das escolas pesquisadas. Com esta delimitação, responderam ao questionário, todos os alunos 

do PEJA com a idade determinada, que estavam na escola, no dia da pesquisa; e aqueles que 

desejaram do ensino regular integrantes das turmas de 8º e 9º ano. A escolha por concentrar a 

pesquisa nos dois anos finais do ensino fundamental II foi porque a idade dos alunos nestas 

turmas se aproxima da idade dos alunos do PEJA, diferente das turmas de 6º e 7º ano onde os 

alunos são bem mais novos o que não atenderia a nossa expectativa de comparar as respostas 

dos dois grupos, uma vez que os interesses, experiências, grupos de pertença e referência 

seriam distintos, impossibilitando a análise pretendida pela pesquisa em questão. 

 Para escolher os critérios que determinariam os grupos que fariam parte da pesquisa 

tomamos por base um pressuposto da teoria das representações sociais: a importância dos 

grupos na constituição das representações sociais.  

 

No decorrer de nossa vida vários grupos de pertença vão influenciando a construção 

da nossa identidade. Estes grupos não são fixos (nem a família), eles vão se 

modificando e deixando em nós marcas de valores, crenças e modelos que orientam 

nossas condutas. Esta mobilidade dos grupos de pertença acontece também por 

causa dos grupos de referência. Este é o grupo que almejamos pertencer, que seus 

valores servem para nós como modelo do que é melhor (o preferível). A ideia do 

que é melhor está baseado nos símbolos que os grupos carregam, que dão a ele 

poder, legitimação por meio dos estereótipos sociais. É com base nestes modelos 

que vamos modificando nossas atitudes na tentativa de adequar-se ao grupo e deste 

modo, integrá-lo. Se isto acontece, este grupo então se torna um novo grupo de 

pertença e os valores e modelos apreendidos tornam-se naturalizados. (PEREIRA, 

2008, p. 19) 

 

 

 Neste sentido é importante identificar quais os grupos de pertença e referência dos 

alunos jovens do PEJA, para assim compreender melhor como eles significam a escola, o 

trabalho e o futuro de acordo com os grupos aos quais pertencem ou pretendem pertencer e, 

assim, identificar os grupos que estão em sintonia e os que estão em conflito.  
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. Embora em um primeiro momento possamos classificar o grupo de alunos como 

único, estes podem dividir-se em muitos subgrupos que irão aproximá-los ou afastá-los. Por 

exemplo: os alunos por segmento que frequentam (PEJA, ensino regular...), os grupos que são 

amigos fora da escola, aqueles divididos por faixa etária  e até por gênero. Os grupos 

fortalecem e legitimam suas representações e desta maneira suas atitudes. Não é a toa que as 

diretoras convidam os alunos indisciplinados a irem para o PEJA, assim tiram estes jovens do 

seu grupo de pertença (os jovens do ensino regular) e os inserem em outro (alunos adultos do 

PEJA) na esperança de mudarem seu comportamento em função das atitudes responsáveis do 

grupo de adultos. Muitas vezes isto ocorre e o aluno passa a se comportar de maneira 

diferente. O problema é quando alunos indisciplinados do regular encontram também no 

PEJA a sua turma, o seu grupo de pertença, legitimando novamente as atitudes e 

comportamentos que apresentavam no ensino regular. Quando isto acontece o grupo de 

professores e também o grupo de adultos começam a rejeitar os jovens do PEJA. Por isso é 

importante ouvir estes jovens e assim tentar entender o porquê destas zonas de conflito. 

 

3.3 – A coleta de dados 

 

Os dados foram coletados incialmente por um questionário com perguntas fechadas e 

abertas.  Utilizamos metodologia quantitativa para descrever os grupos e a qualitativa para 

identificar os elementos do núcleo argumentativo/figurativo das representações sociais e 

apreender os significados compartilhados.  

Os questionários foram respondidos por: (1) jovens de 14 a 18 anos matriculados no 

PEJA; (2) jovens matriculados no ensino fundamental II, turmas de 8º e 9º ano. No 

questionário buscou-se caracterizá-los e obter os significados que atribuem à escola, trabalho 

e futuro, além de suas impressões sobre os professores, os colegas de turma e sobre seu 

próprio fracasso escolar, no caso dos jovens que já repetiram.  

Em um primeiro momento, o questionário respondido pelos jovens apresentava 

quesitos que induziam os sujeitos a apresentarem metáforas na forma: “Se X (um enunciado 

ou palavra abstrata) pudesse ser uma COISA, que coisa ela seria?” Este procedimento 

sustenta-se nas observações conceituais de Mazzotti (2002a; 2002b) inicialmente 

operacionalizadas por Andrade e Souza (2008). A indução de metáforas não elimina a 

possibilidade de os sujeitos apresentarem metonímias, como foi o caso da pesquisa de Fortes 

(2009) a respeito de “chefe de cozinha” com candidatos e estudantes de um curso de 
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Gastronomia. Em nosso questionário as palavras indutoras eram: escola, futuro, trabalho, 

colegas, amigos, bons professores, maus professores, o próprio sujeito e o questionário. As 

metáforas ou metonímias mais frequentes podem ser as que coordenam e condensam 

significados a respeito de cada palavra indutora e delas de conjunto. As metáforas e/ou 

metonímias mais frequentes, assim como suas opostas e justificativas, seriam as indutoras das 

conversações em grupos focais, no entanto, no momento exploratório da pesquisa para saber 

se o questionário seria bem entendido pelos respondentes, não foi possível fazê-lo por indução 

de metáforas como havíamos programado porque os alunos simplesmente não conseguiram 

compreender a proposta
17

 e ao tentar explicar, a pesquisadora acabava por induzir as 

metáforas, sendo assim decidimos mudar o questionário para perguntas abertas, pois assim a 

pergunta era direcionada para o que desejávamos saber, mas a resposta estava aberta para as 

respostas dos alunos. 

O questionário aplicado aos alunos foi composto de três tipos de questão: fechadas, com 

o objetivo de caracterizar o entrevistado quanto ao sexo, data de nascimento, configuração do 

núcleo familiar e conhecimento sobre o grau de instrução dos pais; abertas, com respostas 

construídas a partir da fala e da opinião dos entrevistados sobre a escola, o trabalho e o futuro; 

e em escala, “que permite a quantificação do grau de concordância dos entrevistados sobre 

determinado assunto.” (RIZZINI, 1999, p. 77) Neste caso a questão em forma de escala teve 

por objetivo saber o grau de desinteresse ou responsabilidade das turmas que estes alunos 

frequentam o que pensam de seus professores e em que grau seus pais valorizam o estudo e o 

trabalho. 

Ainda que o questionário seja um método de coleta de dados restrito, que não permite ao 

pesquisador desenvolver ao máximo o assunto pesquisado, as perguntas fechadas foram 

importantes para contextualizar os sujeitos, passo fundamental nas pesquisas em 

representação social, e as perguntas abertas permitiram analisar o discurso, ainda que de 

maneira limitada, dos sujeitos pesquisados e tirar algumas conclusões preliminares sobre os 

significados que atribuem aos temas centrais desta pesquisa, que posteriormente foram usados 

nos grupos focais como tema indutor das conversas. 

                                                 
17

 O fato de os jovens não produzirem figuras de pensamento a partir da indução nos parece relevante, isto 

porque em pesquisas com crianças e com adultos como a de Andrade e Souza (2008) verificou-se a facilidade 

com que produzem tais esquemas. (FORTES, 2009; MAZZOTTI, 2012). Parece-nos necessária uma pesquisa 

para verificar as razões de tal bloqueio afetivo/cognitvo, pois as figuras de pensamento são centrais tanto na 

produção quando na decodificação das comunicações.  
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 A escolha pelo grupo focal se justifica pela possibilidade de compreender o processo 

de construção dos discursos dos alunos, pois é no diálogo e na conversação que os valores, 

crenças e modelos defendidos pelo grupo se estabelecem. No grupo focal o propósito é coletar 

dados que possam oferecer indícios de como os sujeitos pensam o assunto e por que pensam 

assim. Além disso, a pesquisa com o grupo focal ajuda na obtenção de perspectivas diferentes 

sobre uma mesma questão, permite também a compreensão de ideias compartilhadas por 

pessoas no dia-a-dia e dos modos pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros. 

(GATTI, 2005) A técnica “grupo focal” busca também verificar se as pessoas têm ou não 

acordos a respeito do assunto (foco) apresentado. O coordenador do grupo sistematiza 

permanentemente as afirmações, devolve-as ao grupo para que ratifiquem ou retifiquem a 

sistematização. Tanto o acordo quanto a divergência são o resultado do que o grupo considera 

relevante. A gravação da sessão, quando autorizada, serve para a revisão do que foi discutido. 

 

3.4 – Análise dos dados 

 

No campo da metodologia da pesquisa são encontrados muitos métodos de análise do 

material colhido pelo pesquisador.  A escolha do método mais adequado vai depender de 

fatores como: a natureza da pesquisa (quantitativa ou qualitativa), a natureza do objeto, o 

problema a ser pesquisado, os objetivos e os métodos de coleta de dados.   

 No caso desta pesquisa, que utilizou dois tipos de instrumento para a coleta de dados 

(questionário e grupo focal) as análises dos dados foram realizadas da seguinte maneira:  

 Os questionários foram submetidos a dois tipos de análise. As perguntas fechadas e as 

perguntas em forma de escala foram analisadas pela organização dos dados em tabelas 

(tabulação) com o objetivo de contar as incidências ocorridas em cada categoria selecionada. 

 Já as respostas construídas a partir das perguntas abertas, bem como as respostas 

colhidas durante os grupos focais foram submetidas a uma análise argumentativa do corpus 

discursivo. 

Dentre os diferentes métodos de análise utilizados para apreender representação social 

de um grupo encontra-se a análise argumentativa.  Este tipo de análise baseia-se na Teoria da 

Argumentação proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000) e utiliza-se das técnicas da 

Retórica para realização da análise dos discursos, por isso pode ser aplicada em qualquer 

pesquisa cujo principal foco seja a linguagem e o discurso dos sujeitos, sendo então bastante 
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apropriada para as pesquisas em representação social, já que é pela linguagem que as 

representações se constroem e se revelam.  

 Mas porque escolhemos a Teoria da argumentação e as técnicas de análise retórica 

como instrumento de análise desta pesquisa? Qual a aproximação entre a retórica e as 

representações sociais? 

 

3.4.1 - Conhecendo a retórica 

  

 Quando respondem uma pergunta ou debatem um determinado assunto, as posições 

dos sujeitos entrevistados já foram debatidas e constituídas a partir das conversações em seus 

grupos de pertença antes da situação da pesquisa. Nesses diálogos os sujeitos censuram ou 

louvam determinadas coisas, na intenção de convencer o ouvinte a reafirmar o que o sujeito 

considera ser preferível, isto é, que esta de acordo com os valores e modelos que orientam as 

práticas do viver de cada grupo, ou seja, suas representações sociais (MOSCOVICI, 1978). 

Isso quer dizer que ao analisarmos os argumentos de um determinado discurso, podemos 

explicitar os valores que estão contidos em suas falas que podem revelar as representações 

sociais que um determinado grupo possui sobre o objeto pesquisado. Sendo assim, pode-se 

afirmar que a linguagem é a principal aproximação entre a retórica e a representação social. 

  O discurso é dinâmico, por isso, sua palavra não pode ser isolada, descontextualizada 

daquilo que lhe confere significado. A identidade do grupo de pertença se constitui pela 

linguagem e é também pela linguagem que se torna possível integrar nossos grupos de 

referência. Os grupos estão sempre em negociação, e esta é a palavra chave do processo 

discursivo, que sempre envolve valores partilhados por quem fala e por quem escuta. 

Segundo Mazzotti e Alves-Mazzotti (2010, p.73) “estas e outras situações, que hoje 

denominamos psicossociais, foram examinadas por especialistas da arte política, ainda na 

Grécia Antiga, especialmente pelos Sofistas, vindo a constituir a Retórica, sistematizada no 

século V a. C. por Aristóteles.” A sistematização dos procedimentos utilizados na arte de 

persuadir pelo discurso encontra-se capitulada em três disciplinas: Retórica, Dialética e 

Analítica (MAZZOTTI, 2008). Aqui iremos nos aprofundar na Retórica, que será a técnica de 

análise desta pesquisa.  

 A retórica é composta por quatro partes: invenção (busca pelos argumentos), 

disposição (ordem dos argumentos), elocução (estilo dos discursos) e ação (proferir o discurso 

com seus gestos, efeitos de voz...). O discurso nunca é neutro nem universal, um bom orador 
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conduzirá seu discurso no estilo mais adequado para persuadir o auditório, por isso as técnicas 

da leitura retórica, ao revelarem sua estrutura argumentativa, revela também os valores e 

representações do orador e do auditório em relação ao objeto que lhe fala. Neste sentido, toda 

“situação retórica envolve o orador, o discurso e o auditório e estes são necessariamente 

ativos, pois devem deliberar a cerca do discurso e do caráter do orador.” (MAZZOTTI, 

ALVES-MAZZOTTI, 2010, p. 74) 

 A análise retórica opera com juízos de valor compartilhados pelos grupos, com o que é 

verossímil, a verdade para o grupo estudado. A preocupação desta análise é com a 

compreensão do significado do discurso, pois a palavra não possui um sentido único, mas 

adquire diferentes significados que se relacionam ao contexto sociocultural de quem fala de 

quem ouve. Assim também as representações sociais podem assumir diferentes facetas de 

acordo com as vivências, experiências e com os valores compartilhados por cada grupo. 

Encontra-se aí a confluência conceitual entre a análise retórica e a abordagem das 

representações sociais. (MAZZOTTI, ALVES-MAZZOTTI, 2010) 

São os preferíveis, os interesses do grupo que o fazem aceitar ou rejeitar determinado 

discurso. Esta aceitação requer negociação de significados e é a negociação dos significados 

que permite a comunicação (MEYER, 2004). É no discurso e por meio dele que as 

representações se formam, modificam e revelam, por isso, não há como analisá-lo sem 

considerar suas três partes (orador, discurso e auditório) de maneira relacional, pois só assim 

será possível apreender do discurso não só a palavra dita, mas os valores presentes. 

Concluindo:  

A análise retórica faz-se por meio de técnicas argumentativas, das quais a mais geral 

é a que estabelece o que se considera ser o real, ou o que podemos chamar a 

representação social das coisas no mundo. Estas técnicas recorrem a esquemas 

gerais a respeito da estrutura do real e operam por meio da comparação ou da 

analogia entre noções para estabelecer aquelas consideradas expressões corretas da 

realidade. A sociedade, os grupos sociais, as assembleias estabelecem os 

significados por meio de negociações tendo por base procedimentos menos ou mais 

conhecidos por seus membros. (MAZZOTTI, ALVES-MAZZOTTI, 2010, p. 76-77)       

 

 

         

 

 

3.4.2 - As técnicas de análise retórica 

 

 Como vimos anteriormente, as técnicas de análise retórica foram sistematizadas por 

Aristóteles no século V A.C., no entanto, por razões históricas, como conhecimento esta 

técnica foi dividida em duas: 1- a retórica das figuras de linguagem- aquela que é própria da 
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literatura e de outras artes semelhantes. 2 – a retórica utilizada para propagandas e 

publicidade, muito utilizada pelos políticos. Esta divisão acabou por criar uma ideia de que a 

retórica só é usada para, por meio do discurso, levar as pessoas a fazer o que o orador quer. 

Na verdade a situação retórica encontra-se em qualquer situação dialógica, principalmente 

naquelas em que o público (auditório) participa. (MAZZOTTI, ALVES-MAZZOTTI, 2010)             

 Este equívoco somente foi resolvido em 1958 quando Chaïm Perelman e Lucie 

Olbrechts-Tyteca publicaram o Tratado de Argumentação: A nova retórica, recuperando a 

ideia, já estabelecida por Aristóteles que na situação retórica o discurso é sempre instituído 

pelo grupo, sendo assim, é essencialmente social. Com a renovação da retórica fica claro que 

não é possível analisar uma situação retórica isolando uma das três partes do discurso, ou seja, 

que o orador é capaz de convencer qualquer auditório ou ainda que o auditório não possua 

qualquer relação com o discurso ou o orador, sendo passivo nesta relação, ao contrário a 

negociação dos significados entre orador e auditório é condição necessária à comunicação. 

(MAZZOTTI, ALVES-MAZZOTTI, 2010)    

Este acordo prévio entre orador e auditório é definido por Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2000) como premissas argumentativas. As premissas argumentativas são o ponto de partida 

de qualquer discurso. O acordo prévio permite um entendimento mínimo dos valores e dos 

fatos, ou seja, quem fala já pressupõe o que é aceito e o que é inegociável pelo grupo a que 

seu discurso se destina. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000) ao analisar um discurso 

é preciso relacionar as premissas argumentativas, estudando seu conteúdo, com os tipos de 

argumentos que possibilitam a criação destas premissas. Esses autores agrupam os 

argumentos em quatro tipos: os quase lógicos, os que são fundados na estrutura do real, os 

que se fundamentam na estrutura do real e os que dissociam noções. Além dos tipos de 

argumentos, em uma análise argumentativa é preciso também identificar qual o objeto de 

acordo prévio existente entre o orador e o auditório. Este acordo é fundamental para que haja 

comunicação e argumentação.   

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000) categorizam os acordos prévios em dois grupos: os que 

são relativos ao real (fatos, verdades e presunções) e os que são relativos ao preferível 

(valores e hierarquias). Estes autores consideram que estas premissas, na medida em que 

hierarquizam os valores, falando contra uns e a favor de outros, expõem os lugares do 

preferível que justificam as escolhas dos grupos sociais, uma vez que expressam o consenso 

sobre o valor das coisas. Para Mazzotti e Alves- Mazzotti (2010, p. 80) 
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[...] o termo “lugares dos preferíveis” parece estranho, mas para os antigos 

designava os argumentos genéricos, ou comuns, a favor e contra, que estariam 

metaforicamente disponíveis em estantes ou gavetas, daí serem “lugares” (topoï). 

Preferíveis são, como o nome indica, o que as pessoas consideram melhor, bom, útil 

em uma dada situação. 

  

 Os lugares do preferível são categorizados em: da quantidade, da qualidade, do 

irreparável, da ordem, do existente, da essência ou do típico. Vejamos cada um deles:  

a) Lugar da quantidade – são os que afirmam que uma coisa é melhor do que a outra por 

razões quantitativas. Neste argumento há uma premissa que sustenta a conclusão que 

mais é melhor ou menos é melhor. Argumenta-se tendo como base a quantidade. 

b) Lugar da qualidade – tipos de argumentos que consideram preferível o único, o raro 

tem mais valor do que o corriqueiro. Valorização do indivíduo frente ao que se diz ser 

o coletivo. 

c) Lugar do irreparável – é o argumento que valoriza o precário em detrimento do 

comum. Intensifica situações tornando o desejável infinito no tempo, pois se sua 

qualidade for destruída não haverá como recuperá-la. Aplica-se a pessoas ou situações.  

d) Lugar da ordem – é quando os argumentos dão mais valor ao que vem antes em 

relação ao depois, ao antigo em relação ao moderno. Argumenta-se tendo por base a 

ordenação das coisas de acordo com seus valores. 

e) Lugar do existente – valoriza-se a superioridade do existente, do que existe à priori na 

condição humana, na natureza. Para ser entendido é preciso que haja um acordo prévio 

entre orador e auditório sobre o que dizem ser o real. Caso o acordo seja identificado, 

este argumento pode ter grande força persuasiva. 

f) Lugar da essência ou do típico – consideram melhor os típicos de uma categoria, 

aqueles que possuem em sua essência qualidades inalcançáveis “pelos demais 

mortais”, por isso são tomados como exemplo por outros. 

   

Além das premissas argumentativas (os lugares do preferível), na comunicação das 

estruturas argumentativas, o orador utiliza também figuras de linguagem, que dão sentido ao 

discurso e legitimam os argumentos. As figuras de linguagem criam uma identidade para o 

que se pretende falar, acomodando uma novidade para tentar comunicá-la ou, ainda, 

acomodando o que já conhece a um novo auditório. Elas expressam e condensam os 

significados do discurso, portanto, a análise das figuras é importante para compreendê-lo. 

(PEREIRA 2008) 
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Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) consideram três esquemas argumentativos: a 

dissociação de noções; os que produzem metáforas e os que utilizam metonímias. Mazzotti e 

Alves Mazzotti (2010) acrescentam a estes a ironia. Usaremos os escritos de Mazzotti e 

Alves- Mazzotti (2010) para explicar cada um destes esquemas: 

Dissociação de noções – Ocorre uma dissociação de noções quando uma noção, que 

normalmente é apresentada como unitária, é dividida em dois termos. Nesta divisão o 

segundo termo controla as qualidades do primeiro, criando uma hierarquia e, no geral, uma 

concepção de transição de um termo a outro. 

Metáforas e metonímias – Fazem o movimento contrário da dissociação de noções, toma-

se o que já se encontra separado para transferir significados entre si. É o processo de 

comparar o não familiar, com algo já familiar, transferindo as qualidades pertinentes do foro 

para o tema. Se esta comparação é feita entre coisas de diferentes gêneros ou espécie, obtém-

se uma metáfora, ao contrário, o resultado será uma metonímia. O processo de criação de 

metáforas ou metonímias implica atribuir significado a um determinado objeto, que é 

expresso por meio de predicados. No entanto, esse processo não acontece individualmente, 

mas nas relações sociais e, por isso, envolve negociação, conversação e argumentação para 

determinar os predicados mais coerentes ao objeto, que certamente estarão baseados nos 

valores e crenças do grupo (MAZZOTTI, 1999) Estes processos são os mesmo dos 

formadores de uma representação social propostos por Moscovici: ancoragem e objetivação. 

Ironia - Questiona as afirmações que instituem o que o grupo diz ser o real, contradizendo 

estas afirmações. Para ser compreendida, o auditório precisa compartilhar do que o orador 

está tomando como real, assim será capaz de entender as contradições utilizadas por ele. Caso 

a ironia seja tomada como literal, esta perde seu efeito. 

Além das estruturas argumentativas apresentadas até aqui, nos discursos usuais da 

educação outra técnica é bastante utilizada para convencer o auditório: o uso de frases feitas, 

palavras fortes, impactantes como lemas ou slogans. Reboul (1984), após longo estudo sobre 

a linguagem usual em educação que recorre a slogans, denominou esta técnica como retórica 

abreviada ou retórica sumária. “O slogan, que tipifica essa retórica, é um enunciado conciso, 

anônimo, extremamente polissêmico que mobiliza as pessoas em favor de uma causa, e que 

dificilmente pode ser contraditado, pois é fechado aos ataques, daí sua eficácia.” 

(MAZZOTTI, ALVES-MAZZOTI, 2010, p. 84) O slogan é apresentado como algo normal, 

natural, um pensamento pronto, cujo significado é estabelecido nos grupos sociais que com 

ele se identificam, por isso atende a diferentes grupos, que ao tomá-lo para si defendem uma 
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causa, ao mesmo tempo em que se opõe a outras que possam contradizer o slogan. O slogan 

tem como quadro conceitual o empirismo ingênuo, que expressa uma representação social dos 

processos de conhecimento, negando a necessidade das ciências no âmbito de algum fazer. 

(MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTTI, 2010) 

Considerando as aproximações feitas, concluímos que é pertinente utilizar a análise 

retórica nas pesquisas em representações sociais, pois nos grupos, durante o processo de 

negociação e atribuição de significados às coisas de seu entorno, que constituem 

representações sociais, as pessoas assumem posições de orador e auditório e se servem de 

discursos, nos quais utilizam as técnicas da retórica, de maneira consciente ou não, o que 

permite “a análise retórica para a apreensão dos significados dessas representações para o 

grupo pesquisado”. (MAZZOTTI; ALVES-MAZZOTI, 2010, p. 77) 

 

CAPÍTULO IV 

ANALISE DOS DADOS 

 

 As pesquisas em representação social possui como caracetrística uma abordagem 

plurimetodológica, ou seja, utilizam variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de 

dados, consequentemente a maneira como os dados colhidos são analisados, depende do 

instrumento de coleta escolhido. No caso desta pesquisa, os dados foram coletados de duas 

maneiras: questionário (com perguntas abertas, fechadas e em escala) e o grupo focal. Como 

são dois instrumentos de natureza distinta, um é quantitativo e o outro qualitativo, utilizamos 

também maneiras diferentes de analisar o material. 

A escolha pelo questionário com perguntas fechadas justifica-se pela necessidade de 

objetividade no que diz respeito aos dados colhidos com este instrumento, que teve por 

objetivo traçar o perfil destes alunos e assim contextualizar aquilo que posteriormente eles 

falaram nas perguntas abertas. No caso das perguntas abertas e do grupo focal, a escolha por 

estas metodologias se justifica pela possibilidade de compreender o processo de construção 

dos discursos dos alunos, pois é no diálogo e na conversação que os valores, crenças e 

modelos defendidos pelo grupo se estabelecem. É importante esclarecer que os dados 

qualitativos e quantitativos não se opõe, ao contrário, se complementam.  

 Sendo assim, a análise do material coletado será organizada da seguinte maneira: 

 1)Análise das perguntas fechadas e em escala do questionário respondido pelos alunos 

do ensino regular e do PEJA fazendo relação entre os consensos e divergências existentes 
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entre os dois grupos. Os dados obtidos foram tabulados segundo a escola que estudam, o 

gênero, se trabalham, se já repetiram o ano, o rendimento escolar, a impressão sobre sua 

turma, a impressão sobre seus professores, com quem moram, a escolaridade do pai e da mãe. 

Após tabular estes dados foi feito um cruzamento dos mesmos. A tabulação pelo gênero e 

segmento que frequentam foi feita para verificar se há diferença entre as respostas de acordo 

com estas duas variáveis. Os dados coletados serão aqui apresentados, por meio de tabelas, 

considerando a totalidade dos jovens que participaram da pesquisa, apresentando as 

diferenças encontradas por gênero e modalidade, quando houver. Estes dados serão expostos 

pela frequência e pelo percentual que aparecem. As perguntas abertas, que versam sobre o 

significado da escola, do trabalho e do futuro para estes jovens, serão submetidas à análise 

retórica, baseando-se nos estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000), Reboul (2004), e 

Mazzotti (2004, 2003, 1999).  

2)Análise retórica do corpus discursivo do grupo focal. 

3)Por fim, faremos uma análise para realizar a triangulação de todos os dados obtidos 

a fim de chegar às conclusões pretendidas.  

 

4.1 – Os questionários: ensino regular e PEJA - consensos e divergências 

 

 Esta pesquisa teve como foco principal os alunos jovens do PEJA  e suas 

representações sobre escola, trabalho e futuro. No entanto, como estes alunos são oriundos do 

ensino regular incluimos este grupo, pois a pesquisa em representação social precisa 

considerar o contexto em que os sujeitos pesquisados estão inseridos. Neste sentido, nosso 

principal  objetivo com os questionários, foi ouvir os alunos e saber o que pensam sobre os 

assuntos tratados. 

 Os questionários foram aplicados pela pesquisadora que se apresentou como 

professora da rede municipal de educação, mas que naquele momento estava alí como aluna 

do curso de doutorado da Universidade Estácio de Sá. Foi explicado para os alunos a 

finalidade da pesquisa, o anonimato das respostas, que estas não seriam mostradas a ninguém 

(professores, colegas ou direção da escola) e destacado que não haviam respostas certas, 

sendo o mais importante para a pesquisa o que eles pensam realmente. Foi possível perceber, 

no decorrer da pesquisa que, embora inicialmente a pesquisadora fosse o auditório de seus 

discursos, na verdade eles falavam para seus professores, mesmo sabendo que estes não 
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leriam suas respostas. Então podemos dizer que o auditório regulador do discurso dos alunos 

foram seus professores.  

 Inicialmente é preciso esclarecer que dois dos critérios escolhidos para delimitar o 

contexto da pesquisa: diferentes localidades e diferente IDH dos bairros onde as escolas se 

encontram, não apontaram diferenças relevantes entre as respostas dos jovens, que de maneira 

geral, foram bastante semelhantes, mesmo frequentando a escola em locais com 

características distintas. E porque isso aconteceu? Primeiro foi possível perceber que as 

diferenças de IDH entre os bairros não acarretou em diferença na condição socioeconômica 

dos alunos que estão na escola, isto porque a maneira como a população está distribuída no 

Rio de Janeiro, faz com que tenham comunidades de baixa renda em todos os bairros, mesmo 

os considerados mais ricos. Sendo assim, os jovens que estão na escola pública, quase em sua 

totalidade, são os que pertencem a estas famílias que não podem custear uma escola privada 

para seus filhos, pois as famílias que possuem melhor condição financeira colocam seus filhos 

em escolas particulares por acharem que são de melhor qualidade. Podemos citar como 

exemplo a E. M. Henrique Dodsworth que localiza-se em Ipanema, um bairro considerado de 

classe média alta, mas que atende aos jovens das comunidades da Rocinha, Vidigal, Cruzada 

do Menor e outras favelas próximas que ficam na zona sul.  

 Sampaio (2007) em sua pesquisa sobre a situação educacional dos jovens brasileiros 

na faixa etária de 15 a 17 anos, mostrou que pelos dados da Pnad/2005 , 67,5% dos jovens 

nesta faixa etária são provenientes de famílias que possuem renda per capita de até um salário 

mínimo. Ainda de acordo com este autor, estes jovens quando estão na escola, quase em sua 

totalidade estão nas escolas públicas. 

Sendo assim, o bairro onde moram e onde suas escolas se localizam, bem como o IDH 

destes bairros não mudam em nada o contexto socioeconômico destes jovens e 

consequentemente, seus interesses, seus gostos, enfim suas realidades são muito parecidas, 

mesmo que um esteja em Campo Grande e o outro em Ipanema. Vejamos então, o que eles 

dizem: 

 No ensino regular, responderam ao questionário 140 alunos com idade entre 14 e 18 

anos. Dos 140 alunos participantes da pesquisa 80 são do sexo feminino, 60 do sexo 

masculino e 86,42% possuem 14 e 15 anos. Todos estudam no 8º ou 9º ano. Na modalidade 

PEJA, participaram da pesquisa 130 alunos com idade entre 14 e 18 anos, sendo 65,38% dos 

alunos com 17 e 18 anos. Dentre os participantes 57 são do sexo feminino e 73 do sexo 

masculino, e quase em sua totalidade são alunos do PEJA II, ou seja, o bloco equivalente ao 
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ensino fundamental II assim como os alunos do regular. Então, no total tivemos a participação 

de 270 jovens, dentre os quais, 137 são meninas e 133 são meninos. Inicialmente iremos 

expor a análise das perguntas fechadas, que  foi feita pela tabulação dos resultados, 

organizando-os e expondo-os pela frequencia das respostas e pelo percentual que 

correspondem. Depois apresentaremos a análise das perguntas abertas, por meio das técnicas 

da retórica, sugerindo os significados dados pelos alunos aos temas indutores: escola, trabalho 

e futuro. 

 

 Análise das perguntas fechadas  

4.1.1 - Caracterização dos alunos: 

 

Tabela 2 – Percentual de repetência 

SEXO REGULAR  SIM REGULAR NÃO PEJA SIM PEJA NÃO 

FEMININO 18 (22,5%) 62 (77,5%) 53 (92,98%) 4 (7,02%) 

MASCULINO 8 (3,34%) 52 (96,66%) 68 (93,15%) 5 (6,85%) 

 

 Com bases nos dados expostos na tabela 2, podemos perceber algumas diferenças e 

semelhanças entre os jovens do ensino regular e os do PEJA.  

 No ensino regular, 114 alunos (81,42%) nunca ficaram reprovados. Entre estes jovens, 

as meninas apresentam um índice de reprovação 19,16% maior do que os meninos. Além 

destes dados, foi realizado também o cálculo do Chi-quadrado. Este cálculo é uma técnica 

estatística utilizada para avaliar a dependência ou independência de um resultado em relação a 

uma variável. Neste caso, a intenção era saber se a diferença numérica existente entre 

aprovados e os reprovados era dependente do gênero, ou seja o fato de ficar mais reprovado 

depende de ser do sexo masculino ou feminino.  

 O resultado do Chi-quadrado (X2= 5,542 P< 0,0186) apresentou-se maior do que o 

valor tabelado, portanto a resposta é dependente do gênero. Este cálculo confirma o que 

podemos observar pela diferença percentual dos reprovados entre meninos e meninas, o que 

nos causa estranheza é que o número maior de reprovados seja do sexo feminino. Este 

resultado difere da pesquisa de Rodrigues (2009), apresentada aqui no capítulo II, que obteve 

como resultado que os meninos reprovam mais. Além disso, no cotidiano das escolas as 

meninas são sempre apontadas como mais estudiosas e dedicadas, então era de se esperar que 

elas reprovassem menos do que os meninos.  
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 Ao pesquisar melhor estes dados no interior das escolas foi possível perceber que nos 

últimos 10 anos muitas políticas públicas foram implantadas com o objetivo de corrigir o 

fluxo regular dos alunos na escola, neste governo especificamente alguns projetos foram 

implantados com o objetivo de diminuir a distorção idade-série nas turmas regulares. Então o 

processo de enturmação dos alunos segue alguns critérios como: os alunos que já ficaram 

reprovados mais de duas vezes e por isso estão com defasagem de dois anos na série são 

encaminhados para os projetos de Aceleração ou Realfabetização, dependendo da série em 

que se encontram, ou ainda são encaminhados para o PEJA, caso tenham a idade necessária 

para frequentar esta modalidade (no mínimo 14 anos para o PEJA I e 16 para o PEJA II) . 

Com estas medidas, ficam nas turmas regulares somente os alunos aprovados e aqueles que 

possuem uma ou no máximo duas reprovações (nesta situação o número maior é de meninas, 

como podemos comprovar nos dados da tabela 2). O que podemos concluir é que dentre os 

alunos que estão no ensino regular, os meninos que reprovam mais já estão em turmas de 

projeto ou no PEJA, por isso estas reprovações não aparecem. 

 Este dado é comprovado quando analisamos o nível de repetência dos alunos do 

PEJA. Ao contrário do regular, nesta modalidade 121 alunos (93,07%) já ficaram reprovados 

e aqueles que dizem não ter nenhuma repetência, é porque abandonaram a escola por um 

tempo e depois voltaram. Dos que já ficaram reprovados, 67,92% das meninas e 72,6% dos 

meninos já reprovaram mais de uma vez, ou seja, estes alunos estão no PEJA cumprindo a 

correção do seu fluxo escolar imposta pelos programas da secretaria de educação, com a 

vantagem de que no PEJA eles podem acelerar sua aprendizagem podendo inclusive voltar 

para sua série regular, dependendo do grau de defasagem em que se encontram.  Assim como 

no ensino regular, o cálculo do Chi-quadrado (X2= 0,5781, gl = 1; p < 0,10 )  também indica 

que o índice de reprovação depende do gênero , no entanto, nesta modalidade, o percentual de 

reprovação dos meninos é maior do que das meninas, embora a diferença não seja tão grande, 

corrobora com a pesquisa de Rodrigues (2009) e com o que vemos no cotidiano das escolas: 

os meninos por indisciplina, desinteresse, pela necessidade de trabalhar para ajudar em casa... 

acabam por abandonar ou fracassar mais na vida escolar. Dados do PNAD
18

 de 2008 mostram 

que o percentual de mulheres no Brasil que possuem 11 anos ou mais de escolaridade é de 

33,4%, levemente superior ao dos homens em igual situação, que é de 29,6%, corroborando o 

que experimentamos na prática do dia a dia escolar. 

 

                                                 
18

 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Síntese de Indicadores 2009 
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Tabela 3 – Desempenho escolar 

EM RELAÇÃO A SUA TURMA, COMO CONSIDERA SUAS NOTAS? 

SEXO REGULAR PEJA 

FEMININO 

Na média – 54 (67,5%) Na média – 39 (68,42%) 

Abaixo – 4 (5%) Abaixo – 5 (8,77%) 

Acima – 22 (27,5%) Acima – 13 (22,8%)  

MASCULINO 

Na média – 36 (55%) Na média – 48 (65,75%) 

Abaixo – 5 (6,6%) Abaixo – 15 (13,69%) 

Acima – 19 (38,3%) Acima – 10 (20,54%) 

 

 O sucesso ou o fracasso na vida escolar refletido pelos índices de repetência, parece 

relacionar-se com a auto-estima destes jovens e com a capacidade de acreditar em si mesmos. 

Podemos confirmar esta relação com os resultados que indicam como os alunos consideram 

seu desempenho escolar diante de sua turma. A princípio não vimos diferenças significativas 

entre as respostas dos jovens do ensino regular e do PEJA, no entanto o cálculo do Chi-

quadrado ( X2 = 1,096; p < 0,5781; gl2)  nos informa que há dependência entre as respostas e 

o gênero, ou seja, há diferença entre os meninos e meninas na maneira como avaliam seu 

desempenho em relação à turma. Além disso, quando realizamos o Chi-teste em relação ao 

segmento que frequentam, foi possível observar que somente a resposta “na média” não 

depende se o aluno é do regular ou do PEJA, a avaliação de seu desempenho acima ou abaixo 

da média depende da modalidade que o aluno frequenta (X2 = 14,830; gl 2, p< 0006). Com 

bases nos dados coletados, não há como desconsiderar que entre os jovens que se avaliam 

abaixo da média o percentual do PEJA (11,53%) é superior ao do ensino regular (6,42%), 

principalmente entre os meninos. Como já foi dito na introdução, análises feitas pelo MEC, 

com base nos resultados das avaliações da Educação Básica, como o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), mostram que quanto maior a distorção idade/série dos alunos, pior o 

seu desempenho. Podemos concluir que o contrário também é verdadeiro. É uma relação de 

causa e efeito, “se eu não fico reprovado, se até hoje, em nove anos de escolaridade eu sempre 

atingi as metas propostas, então concluo que sou um bom aluno, com desempenho, senão 

muito bom, pelo menos na média”, da mesma maneira, com inúmeros fracassos, cada vez 

mais os alunos passam a não acreditar em si mesmos. Assim como as repetidas experiências 

de fracasso empurram para baixo, fazendo acreditar que somos incapazes, as experiências de 
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sucesso fazem acreditar que se pode ir cada vez mais longe, melhorando o desempenho 

escolar. 

Tabela 4 – Percentual de alunos trabalhadores 

SEXO TRABALHA? 

 REGULAR SIM REGULAR NÃO PEJA SIM PEJA NÃO 

FEMININO 5 (6,25%) 75 (93,75%) 17 (29,84%) 36 (70,16%) 

MASCULINO 10 (11,67%) 50 (88,33%) 43 (58,90%) 30 (41,10%) 

 

 Em relação ao trabalho, mesmo sendo jovens de classe média baixa, a maioria dos 

alunos do ensino regular não trabalham, se dedicando integramente aos estudos. Este dado 

pode ser justificado pelo ideal que a maioria das famílias possuem de que a escola garantirá 

um futuro melhor para seus filhos. Ao serem perguntados se para seus pais estudar é mais 

importante que trabalhar ou vice-versa, 88,75% das meninas e 86,66% dos meninos 

responderam que os pais acham mais importante estudar, 11,25% das meninas e 8,33% dos 

meninos disseram que os pais acham os dois importantes (trabalhar e estudar) e 5,01% dos 

meninos dizem que os pais acham ser mais importante trabalhar do que estudar. Estes dados 

revelam que a ideia da interdependencia entre escola, trabalho e futuro já citada na introdução 

está presente não só na escola, mas também na família destes jovens. Ainda que muitos destes 

pais não tenham terminado os estudos, e muitas vezes, não saibam como auxiliar seus filhos 

nas tarefas escolares ou estimulá-los a estudar, o estudo tem seu grau de importância na vida 

deles, e se é o estudo que dará um “futuro melhor para eles e até para a própria família”, então 

para os pais estudar é importante.    

 Entre os jovens do PEJA, este cenário modifica-se, o número de alunos trabalhadores 

aumenta, embora entre as meninas, as que trabalham são a minoria, bem diferente dos 

meninos que mais da metade já trabalha. O fracasso escolar mais uma vez relaciona-se com a 

inserção destes jovens no mercado de trabalho. A medida que não vão bem na escola e ficam 

mais velhos, a necessidade de ajudar a família em casa e de ganhar seu próprio sustento 

aumenta e assim a entrada no mercado de trabalho acaba sendo inevitável. Embora a maioria 

dos pais considere mais importante estudar do que trabalhar (foi o que respondeu 73,84% dos 

jovens) em um dado momento as necessidades básicas ficam mais urgentes do que o ideal de 

ver o filho formado, fazer faculdade... Os meninos neste contexto são os que mais cedo 

começam a trabalhar. No ensino regular, por exemplo, mesmo sendo um percentual pequeno, 

somente os meninos disseram que os pais acham mais importante trabalhar do que estudar 
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(5,08%) e no PEJA 21,91% dos meninos dizem que seus pais acham tão importante trabalhar 

quanto estudar  e 4,10% acham o trabalho mais importante do que os estudos. Isto pode ser 

explicado pelo papel que o homem exerce em nossa sociedade: o de provedor da família, 

aquele que sustenta, por isso é mais importante para alguns pais que seus filhos arranjem 

emprego o mais cedo possível, pois assim poderão se sustentar, além de ajudar a família.  

 

4.1.2 - Como são as famílias destes jovens? 

 

 Neste ítem faremos a caracterização das famílias dos alunos do ensino regular e do 

PEJA separadamente, apresentando depois seus pontos de consenso e divergência. A 

caracterização das famílias é importante porque é preciso considerar os fatores extraescolares, 

assim como os escolares, como determinantes no fracasso ou sucesso escolar destes jovens. 

Achamos importante também saber a escolaridade dos pais, pois a relação que possuem com 

o próprio estudo pode interferir na maneira como lidam com o estudo de seus filhos.  

 

Tabela 5 – Caracterização familiar: alunos do ensino regular 

SEXO MORA COM QUEM? ESCOLARIDADE DO PAI ESCOLARIDADE DA MÃE 

FEMININO 

Pais – 47 (57,5%) 

Mãe – 13 (17,5%) 

Mãe  e padrasto – 11 

(13,75%) 

Pai e madrasta-2 (2,5%) 

Avós – 4 ( 5%) 

Tia – 2 ( 2,5%) 

Irmãos – 1 (1,25%) 

Não sabe – 39 

(48,75%)  

Fund. I – 10 (12,5%) 

Fund. II – 10 (12,5%) 

Médio – 19 (23,75%) 

Faculdade – 1 (1,25%) 

Não estudou- 1 (1,25%) 

Não sabe – 29 (36,25%) 

Fund. I  - 9 (11,25%) 

Fund.II – 16 (20%) 

Médio – 25 (31,25%) 

Faculdade – 1 (1,25%) 

MASCULINO Pais -32 (56,88%) 

Mãe – 15 (26,66%) 

Pai – 2 (3,33%)  

Mãe e padrasto – 6 (5%) 

Avós – 1 (1,6%) 

Tia – 1 (1,6%) 

Sozinho – 2 (3,33%) 

Esposa – 1 (1,6%) 

Não sabe – 25 (40%)      

Fund. I – 10 (15%) 

Fund. II – 5 (11,66%) 

Médio – 16 (26,66%) 

Faculdade – 3 (5%) 

Não estudou- 1 (1,66%) 

Não sabe - 14  (25%) 

Fund. I – 10 (16,66%) 

Fund. II – 8 (13,33%) 

Medio- 21 (33,33%) 

Faculdade – 5 (8,33%) 

Não estudou -2 (3,33%) 

 



 

 

75 

 

     Embora seja uma realidade atual a mudança na composição das famílias, podemos 

perceber que entre os alunos do ensino regular que participaram da pesquisa, a maior parte 

mora com o pai e a mãe (56,42%), não havendo diferença entre meninos e meninas. Para nós  

é um dado novo que a maioria dos jovens ainda tenha como núcleo familiar o pai a mãe e os 

irmãos, isto porque pesquisas veiculadas à mídia, bem como a experiência vivenciada pelos 

professores no dia a dia das escolas apontam para uma mudança na organização das famílias 

atuais, em que o modelo tradicional com pai, mãe e filhos está se modificando a cada dia. Este 

ano por exemplo, na escola em que eu trabalho nós resolvemos não fazer homenagem do dia 

dos pais nem dia das mães e sim um dia dedicado à família, isto porque foi unânime entre os 

professores que a maioria dos alunos não possuía este modelo tradicional de família com pai e 

mãe morando juntos, então fazendo homenagem à família qualquer membro desta poderia 

comparecer. Este é um pensamento coerente, no entanto com base nesta pesquisa é possível 

perceber que o modelo tradicional ainda persiste entre os alunos. 

 A ausência do pai na vida de seus filhos, não só escolar, mas também social e 

econômica também foi evidênciada na pesquisa, e neste sentido vemos uma pequena 

diferença entre os gêneros sendo maior o número de meninos que possuem como responsável 

somente a mãe (26,66%). É comum entre os jovens que com a ausência do pai, a mãe assuma 

toda a responsabilidade pela criação dos filhos. Em alguns casos (13,75% das meninas e 5% 

dos meninos), as mães possuem um companheiro, que os jovens chamam de padrasto, sendo 

neste grupo o percentual maior entre as meninas do que os meninos. É importante destacar 

que somente as meninas citaram que  moram com seus pais e madrastas (2,5%) e somente os 

meninos disseram morar sozinhos (3,33%) ou com a esposa (1,6%). 

 Em menor número outras organizações familiares se configuraram: há os que moram 

com os avós, com tios ou só com os irmãos. Cabe lembrar que utilizamos como referência 

para categorizar a organização familiar dos alunos o grau de parentesco da pessoa responsável 

legal, social e emocionalmente por ele e que reside na mesma casa.  

 Quanto à escolaridade do pai e da mãe, a maioria (45,71% dos jovens que 

responderam ao questionário) diz não saber em até que série estudaram. Este é um fato 

relevante, pois ainda que estes pais considerem ser mais importante estudar do que trabalhar a 

realidade é que não falam com seus filhos sobre seu próprio estudo e desta maneira não 

servem para eles como exemplo neste sentido. É fato que alguns destes jovens não sabem a 

escolaridade do pai porque nem sabem quem é seu pai ou porque não tem contato com ele, o 

mesmo pode-se dizer da mãe, mas comparando o número de jovens que moram com o pai e 
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com mãe (57,85% do total dos alunos que participaram da pesquisa) com o percentual que diz 

não saber até que série eles estudaram (46,42% do total dos pesquisados não sabem a 

escolaridade do pai e 32,14% não sabem a da mãe), podemos inferir que em muitos casos, 

estes moram junto, convivem junto , mas não compartilham suas experiências escolares com 

seus filhos. Este contexto é muito importante para entender como, com base nele, estes jovens 

criam suas expectativas sobre o futuro e consequentemente como irão se relacionar com a 

escola hoje. Pelo que os alunos falam, os pais cobram que eles estudem, mas o 

desconhecimento da vida escolar dos seus pais levanta a hipótese de que eles não possuem 

nenhuma vivência deste estudo para além do espaço escolar, limitando o que se aprende na 

escola a ela mesmo, tornando o conhecimento escolar, muitas vezes, sem sentido no dia a dia 

destes jovens. 

  Outro ponto que merece destaque no item escolaridade dos pais, é que dentre os que 

sabem até que série seus pais estudaram, a maioria (60,71% do total de alunos pesquisados) 

diz que os pais cursaram até o ensino médio. Este é um dado que nos chama atenção 

considerando que segundo o Pnad/2005 a frequência na escola de jovens na faixa de 15 a 17 

anos é de 81,7% e destes, somente metade chega ao ensino médio.  

Sampaio (2007 – p. 6) afirma que:  

Com taxas de promoção ainda longe do ideal e taxas de repetência e evasão 

estagnadas em patamares bastante elevados, o quadro atual é caracterizado pelo 

inchaço do sistema e pelas baixas taxas de conclusão do ensino fundamental. Um 

número expressivo daqueles que concluem esse nível de ensino o faz em idade 

superior à considerada adequada e nem sempre ingressam no ensino médio.  

 

Como esta informação foi declarada pelos alunos, seria preciso confirmá-la e talvez 

este pudesse ser o tema de outra pesquisa maior que investigue a escolaridade dos pais dos 

jovens de escola pública com o objetivo de identificar as causas de seu sucesso ou fracasso 

escolar e suas relações com o estudo dos filhos. 
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Tabela 6 – Caracterização familiar - alunos do PEJA 

SEXO MORA COM QUEM ESCOLARIDADE DO PAI ESCOLARIDADE DA MÃE 

FEMININO Pais – 15 (24,56%) 

Mãe – 13 (22,80%)  

Marido/filho-12 (1,05%)                      

Mãe/padrasto-5 (8,77%) 

Avós – 2 (3,50%) 

Tia – 5 (8,77%) 

Pai – 2 (3,50%) 

Abrigo – 1 (1,75%)  

Não respondeu - 2  

(3,50%) 

Não sabe – 28 

(50,87%) 

Fund. I  - 11 (21,05%) 

Fund. II – 3 (5,26%) 

Médio – 12 (21,05%) 

Faculdade – 1 (1,75%) 

Não estudou - 2 

(3,50%) 

Não sabe – 17 (28,07%) 

Fund. I – 21 (36,84%) 

Fund. II – 9 (15,78%) 

Médio – 9 (15,78%) 

Não estudou – 1 

(1,75%) 

MASCULINO Pais – 23 (30,13%)  

Mãe – 26 (34,24%) 

Pai – 7 (9,58%) 

Mãe/padrasto-2 (2,73%) 

Pai/ madrasta-3 (4,10%) 

Avós – 5 (6,84%) 

Tia – 3 (4,10%) 

Sozinho – 2 (2,73%) 

Família – 2 (2,73%) 

Não sabe – 28 

(38,35%)  

Fund. I – 10 (13,69%)  

Fund. II – 12(16,43%) 

Médio- 20 (27,39%) 

Faculdade – 1 (1,36%) 

Não estudou – 2  

(2,73%) 

Não sabe -18 (24,65%) 

Fund. I -16 (23,28%) 

Fund. II – 14 (19,17%) 

Medio -21 (28,76%) 

Faculdade – 3 (4,10%) 

Não estudou- 1 (1,36%) 

 

 

Podemos observar algumas diferenças entre a composição familiar dos alunos do 

ensino regular e do PEJA, enquanto que no ensino regular a maioria dos alunos mora com os 

pais, no PEJA este número é mais dividido. A dispersão das respostas foi maior neste 

segmento configurando diversos desenhos para as famílias destes jovens. Entre as meninas 

ficou bem dividido o número de jovens que moram com os pais, as que moram com a mãe e 

outros membros da família, com ausência declarada do pai e aquelas que moram com o 

namorado, marido e seus filhos.  Entre os meninos, a maioria ficou dividida entre os que 

moram só com a mãe e os que moram com os pais. Nenhum dos meninos diz ter filhos.  

A gravidez na adolescência é comprovadamente um fator que contribui para o 

abandono e para o fracasso escolar das jovens meninas. Segundo Sampaio (2007- p. 10): 
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A maternidade precoce é uma experiência vivida por 1,6% das jovens estudantes. 

Todavia, ao analisar o grupo que não frequenta a escola, observa-se com espanto 

que 28,8% das jovens de 15 a 17 anos já são mães, o que indica claramente que o 

fenômeno da gravidez na adolescência está associado ao abandono da escola, 

principalmente quando aliado à baixa condição socioeconômica. 

 

 

Este fator, além de levar as meninas para o abandono e ao fracasso escolar, também as 

coloca mais cedo no mercado de trabalho, todas as meninas que disseram ser mãe, já 

trabalham, pois precisam ajudar a sustentar o filho. A gravidez interrompe o ciclo escola, 

trabalho bom e futuro bom, por isso as meninas que desejam seguir seus estudos deixam bem 

claro que não querem ser mãe tão cedo como podemos ver na fala desta jovem que, ao ser 

perguntada se achava que iria conseguir realizar seu desejo de se formar e cursar uma 

faculdade, respondeu: 

Vou sim, porque eu me cuido para não ter filho agora porque não é o momento 

certo. E porque tenho quem me dá força para não desistir: Deus, minha mãe e meu 

tio. (Aluna – ensino regular) 

 

A fala desta jovem também nos mostra a importância da família no sucesso ou 

fracasso escolar dos alunos.  Muitas pesquisas como as de Davies, Marques e Silva (1997) e 

Marques, (2002), têm estudado as relações entre família e escola e as influências desta relação 

no desenvolvimento cognitivo e no sucesso escolar do aluno. Para Dessen e Polonia (2007, 

p.22). 

Os acontecimentos e as experiências familiares propiciam a formação de repertórios 

comportamentais, de ações e resoluções de problemas com significados universais 

(cuidados com a infância) e particulares (percepção da escola para uma determinada 

família). Essas vivências integram a experiência coletiva e individual que organiza, 

interfere e a torna uma unidade dinâmica, estruturando as formas de subjetivação e 

interação social. 

 

Sendo assim, os alunos cuja família está mais presente, independente de sua 

organização (seja morando com os pais, ou só com a mãe, ou outra pessoa) o sucesso escolar 

é mais frequente. Pela fala dos alunos, foi possível notar que, de maneira geral, no ensino 

regular a preocupação, a relação afetiva e o interesse da família estão presentes na vida desses 

jovens e impactam positivamente em seus resultados na escola, apontando a relação 

família/escola como um dos fatores que influencia no sucesso escolar destes alunos. Por outro 

lado, no PEJA, a maioria dos depoimentos dão indícios de abandono e desinteresse de seus 

familiares, os jovens estão mais sozinhos, e os membros destas famílias parecem precisar 

mais do suporte destes jovens do que ter condição de apoiá-los, fato este que pode contribuir 

para os inúmeros fracassos vivenciados por estes jovens na escola. 
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4.1.3 - Relação dos jovens com sua turma 

 

 Utilizamos uma escala como resposta para saber o que pensam acerca de sua turma. 

Esta escala varia de um a sete com duas respostas de pólos diferentes: um negativo e outro 

positivo e os alunos deveriam marcar apenas um X no grau que achavam que mais 

representava sua turma. As respostas foram agrupadas da seguinte maneira: aquelas que ficam 

entre 1 e 3 avaliam a turma como responsável em menor ou maior grau, os que responderam 4 

é porque acham que alguns alunos da turma são bagunceiros e desinteressados e outros 

responsáveis (tabulamos como + ou -). Os que marcaram os números entre 5 e 7 é porque 

consideram sua turma bagunceira e desinteressada alterando um pouco o grau da bagunça e 

do desinteresse. 

 

Tabela 7 – Relação dos jovens com sua turma 

 
MUITO RESPONSÁVEL + OU - 

DESINTERESSA E 

BAGUNCEIRA 

SEXO REGULAR PEJA REGULAR PEJA REGULAR PEJA 

FEMININO 19(23,75%) 44(77,19%) 24 (30%) 10(17,54%) 37(46,25%) 3 (5,26%) 

MASCULINO 16 (30%) 39(53,42) 17(31,66%) 20(27,39%) 27(48,33%) 14(19,17%) 

 

 

 Com base nos dados da tabela 7 e no cálculo do Chi-quadrado (X2= 0,161; gl 2: p< 

9,9227), pode-se observar que não há dependência do gênero no ensino regular, ou seja, 

tantos meninos quanto as meninas possuem praticamente a mesma opinião sobre sua turma: 

há mais alunos bagunceiros do que responsáveis. Porém no PEJA, o resultado do Chi-

quadrado (X2 = 14,830; gl 2 ; p<0,006)  maior do que o tabelado informa que há dependência 

do gênero. Isto quer dizer que há uma diferença considerável entre a maneira como meninos e 

as meninas avaliam suas turmas. Pode-se confirmar este dado também pelos percentuais 

apresentados na tabela: 77,19% das meninas avaliam a maioria de seus colegas como 

reponsáveis, e 53,42% dos meninos possuem a mesma opinião, uma diferença de 23,77%. Só 

pelas respostas dos questionários não há como ter certeza da razão desta diferença, no entanto 

podemos inferir que se os meninos tomam como referencia seu próprio grupo, o que 

provavelmente teremos são alunos mais bagunceiros, pois é possível perceber pelo senso 

comum, pela vivência no dia a dia das escolas, e por pesquisas que já citamos aqui, que os 
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meninos, de maneira geral, são avaliados como mais bagunceiros e desinteressados do que as 

meninas.  

 O cálculo do Chi-quadrado (X2 = 49,197; gl 2; p< 0,000) também ressaltou a 

dependência das respostas em relação ao segmento que frequentam. Há uma clara diferença 

entre as turmas do PEJA  e do ensino regular, enquanto os jovens do PEJA consideram sua 

turma responsável, a maioria dos jovens do ensino regular julgam sua turma  desinteressada e 

bagunceira, embora em ambos os casos, haja boa parte dos alunos que também acham que na 

sala há os dois: bagunceiros, e  responsáveis. 

  Estes dados reafirmam o perfil das turmas de PEJA já delineado pelos professores em 

minha dissertação de mestrado (PEREIRA, 2008). Para estes professores os alunos do PEJA 

são adultos que querem estudar e quando jovens, estes são diferentes pois se interessam pelos 

estudos. Podemos observar pela resposta  a esta pergunta que os alunos compartilham desta 

ideia. Suas turmas, não são compostas só por jovens, e os adultos que ali estão chamam a 

atenção dos mais jovens, quando estes estão fazendo bagunça. Como eles são minoria, muitas 

vezes ficam intimidados, deslocados, pois não tem quem apoie suas atitudes e acabam 

mudando o comportamento. Nesta resposta, os alunos reafirmam a situação que me levou a 

fazer esta pesquisa: se a maioria dos alunos são responsáveis e interessados, o que os 

bagunceiros fazem neste contexto? Se eles não se interessam pela escola, porque ainda não 

desistiram? Estes alunos estão sendo excluídos novamente? 

   Bem diferente são as turmas do regular. A homogeneidade etária, torna a turma um 

grupo único, coeso, que se legitma e se apóia. Possuem os mesmos interesses e opiniões, e 

para serem aceitos no grupo os jovens acabam por repetir os comportamentos dos que se 

sobressaem no grupo. Ao analisarmos as respostas dos jovens do ensino regular por escola, 

foi possível  perceber que há variação nas  respostas de escola para escola. Em uma delas, por 

exemplo, dos 19 jovens que responderam ao questionário 14 afirmaram que sua turma é 

desinteressada e bagunceira, 4 acreditam que na turma há pessoas bagunceira e também 

responsáveis, e somente 2 pessoas apontaram a turma como responsável, e ainda assim no 

grau 3, que indica menor grau de responsabilidade. Em outras duas escolas, a maioria dos 

alunos (30 de 57 que responderam)  caracterizou sua turma como mista, ou seja, possui alunos 

responsáveis e interessados e outros bagunceiros e desinteressados. Já em uma das escolas 

pesquisas a maioria dos alunos (14 de 19)  considera sua turma responsável. Este é um dado 

que nos leva a refletir sobre a hipótese de que há algum fator na organização, estrutura ou 

relacionamento interpessoal da escola ou ainda fatores extraescolares que influenciam na 
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maneira como estes jovens se comportam no ambiente escolar.  Em função desta ser uma 

pergunta fechada que não permite que o aluno disserte e argumente sobre a questão não foi 

possível inferir as causas das diferenças apresentadas entre as escolas, no entanto este assunto 

foi retomado no grupo focal e assim, sua análise poderá ser melhor desenvolvida.  

 

4.1.4 – Relação dos jovens com seus professores 

 

 Em relação aos professores, a pergunta foi: Como são seus professores desta escola? 

Assim como na avaliação das turmas, aqui também a escala varia de um a sete com duas 

respostas de pólos diferentes: um negativo e outro positivo e os alunos deveriam marcar 

apenas um X no grau que achavam que mais representava o comportamento de seus 

professores durante as aulas. As respostas foram agrupadas de 1 a 3 quando afirmam que seus 

professores explicam bem e ouvem os alunos, o número 4 quer dizer que os alunos acham que 

há alguns professores bons e outros ruins (tabulamos como + ou -) e de 5 a 7 estão aqueles 

que consideram que a maioria dos professores da escola gritam e brigam com os alunos. 

 

Tabela 8 – Opinião dos jovens sobre seus professores 

 EXPLICAM BEM E OUVEM 

OS ALUNOS 

+ OU - BRIGAM E GRITAM 

MUITO 

SEXO REGULAR PEJA REGULAR PEJA REGULAR PEJA 

FEMININO 51(63,75%) 42(73,68%) 20 (25%) 7(12,28%) 9(11,25%) 8(14,03%) 

MASCULINO 34(54,54%) 57(78,08%) 17(28,78%) 7(9,58%) 9(16,66%) 9(12,32%) 

 

  

 Com o cálculo do Chi-quadrado (X2 = 0,802; gl 2; p< 0,6695) pode-se confirmar as 

seguintes observações: a opinião dos alunos do PEJA é independe do gênero pois não 

apresenta diferenças significativas. No ensino regular, porém, há depenência da resposta dos 

alunos com o gênero (X2 = 0,369; gl 2; p< 0,8320). Pode-se notar pelos percentuais 

apresentados na tabela que os meninos (16,66%) avaliam mais os professores negativamente 

do que as meninas (11,25%). A hipótese é que por serem os professores, em sua maioria 

mulheres, haja nesta relação muitos conflitos, pois culturalmente os comportamentos 

admitidos e esperados pelas mulheres diferem dos homens, como já foi visto na pesquisa de 

Rodrigues (2009) já citada anteriormente. Então se os alunos do sexo masculino muitas vezes 
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não  correspondem às expectativas das professoras no que se refere às características de um 

bom aluno, é natural que para estes jovens, estas professoras também não atendam suas 

expectativas quanto a ser um bom professor. As questão do poder e da autoridade envolvidos 

na relação professor aluno também justificam algumas avaliações negativas. Os jovens por 

seu anseio frequente por liberdade e por transgredir as regras podem não ver positivamente os 

professores mais repressivos, que exigem disciplina, não brincam e cobram demais. 

 Em relação ao segmento que frequentam, o Chi-teste (X2= 11,111 ; gl 2; p< 0,0039) 

demonstrou que há dependência entre a opinião dos alunos em relação à modalidade que 

frequentam (PEJA ou do ensino regular). Neste sentido, os alunos do PEJA avaliam melhor 

seus professores (79,15%) que os alunos do ensio regular (59,59%), embora nos dois 

segmentos a avaliação positiva prevaleça. Realmente, foi possível observar em minha visitas 

às escola e em minha experiência como professora do PEJA, que a  idéia do “tempo perdido”, 

bastante presente nos alunos do PEJA, os aproxima mais dos professores, pois admitem a 

importância destes no resgate do percurso escolar interrompido pelas repetências. O fato dos 

professores do PEJA irem para esta modalidade por escolha também é um fator que interfere 

em sua maneira de lecionar, sendo sentida pelos alunos. 

 Fazendo uma relação entre o perfil das turmas e como os professores se comportam 

diante delas, de início imaginamos que poderia ter uma ligação direta entre os dois aspectos, 

ou seja: turmas bagunceiras, professores que brigam e gritam muito;  turmas responsáveis, 

professores que explicam bem e ouvem os alunos, porém esta relação só parece ter acontecido 

em uma das escolas pesquisadas, pois nas outras o que os alunos nos dizem é que mesmo com 

turmas bagunceiras e desinteressadas os professores continuam a ouvir os alunos e a explicar 

sua matéria da melhor maneira possível.  

 

4.2 – Análise das perguntas abertas 

          

 As perguntas abertas dizem respeito aos três objetos desta pesquisa: escola, trabalho e 

futuro. Ratificamos que o auditório para quem os alunos estão falando são os professores, pois 

mesmo esclarecendo que estava ali como aluna do doutorado, inicialmente todas as diretoras 

me apresentaram como professora da rede. 

 Iniciaremos pela análise das perguntas que dizem respeito à ESCOLA. 
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4.2.1 - O que a escola significa para os jovens? 

 

 Dizer o que um objeto significa, ou seja, dar significado a algo é sempre uma tentativa 

de instituir o que é o real. Desta maneira, utilizamos argumentos contra ou a favor para 

valorizar o que estamos descrevendo e convencer de nossas ideias.  

 Os argumentos utilizados por 85,55% dos jovens pesquisados significam a escola por 

sua finalidade: aprendizado, ensino para o futuro. Neste aspecto não há diferenciação  pelo 

gênero, pela escola ou pela modalidade que frequentam. É quase um consenso que a escola 

possui o papel de facilitador da ascenção social, possibilidade de se preparar para um bom 

trabalho e assim um bom futuro, afirmando a relação de interdependência entre estes três 

elementos, que já apresentamos na introdução. Os que não dizem claramente que a escola é 

para aprender,  para ter um futuro melhor (14,07%), utilizam-se de predicados para 

caracterizar a escola como boa, importante, essencial, oportunidade única, estes, no entanto 

estão todos relacionados ao fato da escola oferecer o aprendizado necessário para alcançar um 

bom futuro.  

 Estes argumentos se sustentam pelo axioma ou ponto de partida que afirma ser a 

escola a essencia do futuro, ela existe para isso. Este axioma tem como lugar do preferível a 

categoria do existente, ou seja, “considera-se o existente a única possibilidade, descartando a 

priori as alternativas”(MAZZOTTI E ALVES-MAZZOTTI, 2010, p.82). 

 

A escola significa que se eu não estudar, eu não vou ter um futuro bom, uma vida 

boa. (Aluna do ensino regular) 

Esta escola esta sendo muito boa para mim, tenho que estudar para ter um futuro 

melhor. (Aluna do PEJA) 

 

   Só por meio da escola os indivíduos conseguirão um futuro melhor, por isso este lugar 

é tão importante e não há a possibilidade de ter um futuro bom fora do espaço escolar.  É a 

escola que prepara para a faculdade, para o ensino médio, para o bom emprego. Os 

argumentos também tem como lugar do preferível, o único, pois somente a escola transmite 

os conhecimentos importantes para um bom futuro. Ainda que possamos aprender coisas fora 

do contexto escolar, a escola é o único lugar que nos habilita a ter um futuro bom, nos padrões 

da nossa sociedade: bom emprego, casa, carro, poder economico para comprar coisas.  

 O argumento do único e do essencial é muito persuasivo, pois há um consenso prévio 

a este respeito que ultrapassa o grupo de jovens alunos. Muitos outros grupos sociais também 

defendem a escola como futuro. Pais, professores, políticos... mesmo que nem sempre estes 
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grupos sejam os de pertença ou referência dos jovens, estes sabem, pela própria experiência 

ou experiência de seus pais e amigos, que o mercado de trabalho exige qualificação e 

certificação, o que só se consegue na escola. Esta afirmação é o real para este grupo de 

alunos. “Ser alguém” significa ter uma boa colocação profissional, uma boa situação 

econômica  e em consequência ter bens, objetos de consumo como carro, casa, roupas de 

marca que dão status e importâcia. Então sem a escola, não somos “ninguém”. 

   

A escola é o meu futuro, pois se não estudamos não vamos conseguir ser ninguém e 

eu quero ser”.  ( Aluna do ensino regular) 

A escola para mim  é tudo na vida porque sem estudo eu não vou em lugar 

nenhum.” (Aluno do PEJA ) 

 

 O futuro organiza todo o pensamento sobre escola para este grupo de jovens, é seu 

núcleo argumentativo, embora nem todos especifiquem que futuro é este, a escola sem dúvida 

é o caminho para ele. Neste caso a escola assume um caráter utilitário e bem definido: é o 

hoje que serve ao amanhã e assim parece que todas as relações pessoais e subjetivas 

existentes na escola estão em segundo plano, pois seus objetivos são bem definidos e não há 

outras variáveis envolvidas neste espaço. O futuro a que se referem não é só o seu 

especificamente, mas o das pessoas em geral, o futuro da sociedade ou do país. É um discurso 

bem genérico, que reproduz o que estes jovens ouvem o tempo todo dos seus pais e 

professores, que em seus discursos para convencê-los desta verdade apresentam as qualidades 

dos que estudam e os defeitos de quem não estuda. 

 

A escola significa para mim o futuro de uma nação. (Aluna do ensino regular) 

A escola significa quase tudo, porque eu aprendi que sem os estudos não somos 

nada, para a gente conseguir um bom emprego precisamos estudar. (Aluno do 

PEJA) 

 

O discurso genérico transfere a responsabilidade do fracasso escolar, que quase por uma 

profecia, levará também ao fracasso profissional e pessoal, para o aluno. Este fracasso é 

individual, já que pelos argumentos dos alunos todos os que frequentam a escola estão 

preparados para ter um bom futuro. Neste caso, os próprios alunos assumem sua culpa quando 

fracassam. Os jovens que responderam já terem repetido de ano foram também perguntados 

sobre os motivos que os levaram a repetir. Destes, 85% assumem a culpa pelo próprio 

fracasso, dizendo que não passaram porque faziam bagunça, não tinham interesse, estudavam 

pouco, conversavam... A maioria deles acredita que seu fracasso ou sucesso escolar depende 

somente deles. 
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Eu já repeti de ano uma vez porque eu não estudei. (Aluna do ensino regular )  

Eu repeti de ano porque eu fazia bagunça. ( Aluno do ensino regular) 

Eu já repeti de ano 3 vezes por minha culpa mesmo. Só queria saber de bagunça e 

falatório. (Aluno do PEJA) 

 

 Dois alunos do PEJA utilizaram a metáfora “passaporte” para definir a escola. O 

futuro é onde eles querem chegar e a escola é o passaporte para chegar até lá. É a porta de 

entrada para o futuro. Assim como sem passaporte não conseguimos viajar, sem escola não 

conseguimos ter um futuro. Esta metáfora condensa bem os significados apresentados por 

todo o grupo, pois apresenta o valor que este grupo compartilha, o que é preferível. Nem 

todos conseguem tirar um passaporte, é preciso que o indivíduo que deseja viajar siga todas as 

regras e esteja dentro dos critérios estabelecidos pelo órgão responsável. Assim também é a 

escola: nem todos conseguem o passaporte para o futuro, pois para consegui-lo é preciso ter 

as qualidades necessárias a um bom aluno: estudar com afinco, ter boas notas, passar de ano, 

se comportar de acordo com as regras da escola. O mau aluno não tem chances, não terá um 

bom futuro. É o que dizem pais e professores,  estes argumentos são muito persuasivos, pois 

por serem jovens de baixa renda, a esperança e o sonho de uma vida melhor, diferente da que 

eles vivem na atualidade está depositado na escola, no estudo e na aprendizagem que lhes 

proporcionará um bom emprego.  

 

A escola significa um passaporte para um vida melhor. (Aluno do PEJA) 

Pra mim a escola é com um passaporte para o futuro, porque sem estudo, não 

chegamos a lugar nenhum. (Aluno do PEJA) 

 

 O processo de metaforização implica em atribuir significado a um determinado objeto, 

estes significados são expressos por meio de predicados, no entanto, este processo não 

acontece individualmente, mas nas relações sociais e, por isso, envolve negociação, 

conversação e argumentação para determinar os predicados mais coerentes ao objeto, que 

certamente estarão baseados nos valores e crenças do grupo (MAZZOTTI, 1999). No caso 

dos predicados que os jovens usam para significar escola podemos perceber que este não é o 

discurso somente do grupo de jovens que participaram da pesquisa, é um discurso de todos, 

genérico. É ideológico e cultural, aprendemos assim e ensinamos assim aos nossos filhos, 

alunos, sobrinhos. Pesquisas divulgadas pela mídia nos dizem que os países mais 

desenvolvidos são os que investiram em educação, inúmeros casos de pessoas que não tinham 

nada e por meio do estudo hoje tem uma vida boa nos são apresentados para exemplificar a 
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importância da escola e do estudo, enfim, a escola é o nosso futuro, é o que todos dizem. 

Temos aí outro tipo de argumento, pautado no lugar da quantidade: se todos afirmam o 

mesmo, então esta é a verdade. Se for assim, a escola é boa por si só, em si e para si, em razão 

de sua função e do papel que exerce, não importando que tipo de escola seja, o tipo de ensino 

que ministre, ou a metodologia que utiliza.  Porém o que nos chama a atenção é que se assim 

fosse, todos os jovens realmente vissem a escola da mesma maneira, o estudo seria prioridade 

na vida de todos eles e na escola só haveria alunos interessados e estudiosos. No entanto 

sabemos que não é assim. Há um consenso entre os professores que está cada dia mais difícil 

trabalhar com jovens e adolescentes porque estão desinteressados, não querem nada... Como 

vimos anteriormente, muitos alunos também apontam seus colegas de turma como 

bagunceiros e desinteressados. Além disso, embora sejam a minoria, 11,85% dos jovens que 

participaram desta pesquisa disseram que a escola não significa nada para eles, ou ainda que 

estudar é uma chatice e que só estão ali porque seus pais mandam. E porque isso acontece? 

Com base na relação feita pelos jovens entre escola e futuro, poderíamos dizer então que o 

desinteresse na escola significa o desinteresse destes jovens pelo próprio futuro?  

Uma pista sobre esta questão nos é fornecida quando os alunos são perguntados sobre o 

que mais gostam e o que menos gostam na escola. Diferente da primeira, quando responderam 

sobre o que a escola significava para eles, as respostas a esta questão não dizem respeito ao 

conhecimento que necessitam para o futuro, mas sim às relações sociais que estabelecem com 

as pessoas da escola e às condições físicas necessárias ao espaço escolar para que se sintam 

bem. Vemos então dois aspectos: quando significam escola parece que o fazem no âmbito 

geral, dizem o discurso politicamente correto, aqueles que os alunos acham que as pessoas (os 

professores que são seu auditório) querem ouvir, porém , quando falam da sua opinião sobre a 

escola, aí o discurso apresenta um caráter bem pessoal e a escola que é sempre vista como 

algo para o futuro, passa a ser tratada no tempo presente com suas relações subjetivas, 

problemas e qualidades. É a relação entre o individual e o social já apresentado por Moscovici 

(2003). Mesmo tendo um conceito sobre escola tirado do consenso social, cada um possui 

suas próprias experiências, estando aí incluídas também as extraescolares, que vão 

modificando e acomodando novas informações e conduzindo as ações. Não somos receptores 

passivos das representações existentes ao nosso redor. Segundo Moscovici (2003) e Sá (2004) 

as representações sociais são um suporte que serve de referência para palavras e ideias, mas 

este suporte é dinâmico, plástico, móvel e opera uma série de relações e comportamentos que 

junto com as representações, podem surgir e desaparecer. Não há separação entre o individual 
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e o social, ao apropriar-se de um objeto as pessoas não só reproduzem-no, mas o reconstroem, 

devolvendo-o ao ambiente, integrando-o em sua rede de relações significativas para o grupo 

social ao qual pertencem. 

 Vejamos o que dizem os alunos: Ao serem perguntados sobre o que mais gostam na 

escola, as respostas mais frequentes são professores, amigos e algumas aulas. Apresentaremos 

o que dizem fazendo uma comparação entre os alunos do PEJA  e do regular, porque  mesmo 

quando as respostas são parecidas, os motivos que apresentam para gostar ou não de uma 

determinada coisa, nem sempre são os mesmos. 

 Para os alunos do ensino regular, ainda que afirmem que a escola é ensino e 

aprendizagem para o futuro e por isso essencial em suas vidas, o que mais gostam neste 

espaço social, o que realmente os mobiliza a estarem na escola são outras razões. Os amigos 

(27, 14%) e professores (27,14%)
19

  são os mais reverenciados na escola. Na primeira 

pergunta, sobre o seu significado, 3,57% dos jovens já haviam respondido que consideram 

que a escola é lugar de fazer amigos. Para este grupo a escola tem um sentido pessoal e não 

genérico. Para eles as relações que estabelecem com as pessoas da escola, estando aí também 

incluídas as relações com os professores e com o próprio espaço escolar, é mais significativo 

do que a função da escola de ensinar, sendo assim esta não diferencia-se de outros espaços de 

convívio social como um clube ou uma igreja. Aqui a idéia de futuro é substituída pelo 

presente e o significado de escola é transferido de sua função objetiva de ensino para a função 

social de interação entre os alunos. Neste caso a escola é importante pelo convívio social que 

proporciona aos jovens, pois as relações sociais que estabelecem com os amigos e professores 

são muito valorizadas. É a necessidade de pertencer e ser aceito pelo grupo, o fator interação é 

muito importante neste sentido, deixando de lado, inclusive, a importância do estudo que é 

algo para o futuro e não para o hoje.   

 

O que eu mais gosto nesta escola são os meus amigos, porque eu acho eles muito 

importante para mim.(Aluna do ensino regular) 

O que eu mais gosto nesta escola é dos meus amigos e professores, porque todos 

eles são verdadeiros. (Aluna do ensino regular) 

Eu gosto das minhas amizades, porque com elas eu me sinto bem. (Aluna do ensino 

regular) 

  

                                                 
19

 Embora pareça que houve um erro de digitação, o número de alunos do ensino regular que responderam que os 

professores é o que mais gostam na escola (38 alunos) é exatamente o mesmo dos que disseram que gostam mais 

dos amigos (38 alunos). 
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  Um pouco diferente é a opinião dos jovens do PEJA, para estes os professores 

(49,23%) são bem mais importantes do que os amigos (14,61%). Esta diferença pode ser 

explicada pelo contexto em que estudam e pelas experiências vividas por eles. Foi possível 

observar em minhas visitas às escolas, que os alunos do PEJA vêem os professores como os 

detentores do saber, aquele saber que lhes proporcionará um futuro melhor, estes alunos que 

possuem tantas experiências de fracasso consideram a boa relação com os professores como 

essencial para eles aprenderem e melhorarem a condição em que se encontram, ao mesmo 

tempo, os professores que estão no PEJA, estão nesta modalidade porque querem, é uma 

escolha, por isso trabalham com mais prazer, mais dedicação, construindo uma relação 

melhor com os alunos, inclusive porque veem estes alunos como diferentes do ensino regular, 

mais maduros, interessados.  

 

O que eu mais gosto nesta escola são os professores, porque é com a ajuda deles que 

teremos um bom futuro. (Aluno do PEJA) 

O que eu mais gosto nesta escola são os professores, porque eles são muito 

amigáveis. ( Aluno do PEJA) 

 

 O que há em comum entre os dois grupos, PEJA e ensino regular,  é que o 

relacionamento que mantêm com o professor, pode ou não interferir na maneira como os 

alunos vêem sua matéria. É comum o aluno gostar mais de uma matéria porque tem afinidade 

com o professor, ou também do aluno ter um bom relacionamento com o professor, mas isto 

não implicar necessariamente que ele goste de sua disciplina. O que concordamos, com base 

nas respostas que obtivemos, é que sem dúvida, os jovens se interessam e se empenham mais 

pelas matérias que são ministradas pelos professores que eles gostam, mesmo que não gostem 

da disciplina.    

 Vemos esta diferença também quando os alunos dizem que o que mais gostam são as 

aulas. No PEJA, estas aulas são todas. Por estarem em defasagem idade-série, estes vêem as 

aulas como sua última chance, acham importante resgatar o que perderam no regular. A idéia 

da escola como aprendizado para o futuro é o que justifica este interesse. 

 

 

O que mais gosto na escola é estudar, porque preciso garantir meu futuro. (Aluno do 

PEJA) 

O que eu mais gosto na escola são as aulas porque eu quero aprender o que ainda 

não aprendi. (Aluna do PEJA) 
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  Já os jovens do ensino regular, quando dizem gostar das aulas se referem às disciplinas 

que dizem ser mais divertidas, mais fáceis como Educação Física, Artes, ou diferentes como 

informática. Os alunos se interessam mais pelas disciplinas que se diferenciam das demais em 

sua estrutura de ensino: aulas que são feitas em espaços diferentes da sala de aula, como a sala 

de leitura e a sala de informática; e aulas que possuem dinâmicas diferentes como Educação 

Física e Artes. Agregam-se a estes os que apontaram como pontos de interesse determinados 

espaços físicos da escola como quadra, ou sala de leitura, sala de informática... Na verdade 

estes jovens estão se referindo às atividades que ali realizam e não ao espaço em si. Se são 

prazerosas, então este lugar possuirá referências positivas se são ruins, negativas.  

 

Eu gosto da Educação Física porque é o único momento de distração e diversão das 

nossas aulas. (Aluno do ensino regular) 

Eu gosto mais da sala de informática porque é muito maneiro, nós fazemos os 

trabalhos nos computadores. ( Aluno do ensino regular)  

 

 

 A diferença entre os jovens do PEJA e do ensino regular na maneira como vêem seus 

estudos pode ser notada em outro aspecto: enquanto 14,28% dos alunos do ensino regular 

dizem que o que mais gostam na escola é o recreio ou o tempo vago, 11,5% dos alunos do 

PEJA, dizem que o que menos gostam na escola é quando tem tempo vago. A justificativa dos 

jovens do ensino regular é que este é o único momento em que podem fazer o que querem e 

que podem conversar com os amigos. Encontram-se aqui três questões bastante evidenciadas: 

as relações de poder exercidas na escola, a questão de não acharem as aulas prazerosas e a 

importância das relações no contexto escolar. Já os alunos do PEJA acham que não têm mais 

tempo a perder, por isso querem aproveitar o tempo da escola com as aulas, além disso, como 

a heterogeneidade nesta modalidade é muito grande, e um horário curto, sem recreio, as 

possibilidades de interação são bem menores. 

 Com base nestas respostas podemos concluir que os professores tem razão: os alunos 

do PEJA são interessados e estudiosos e os do ensino regular não querem nada? Não dá para 

afirmar isto. É fato que a escola cumpre um papel de interação social, nela os jovens criam 

seus grupos e assumem atitudes de acordo com o que pensam e fazem, as experiências vividas 

pelos dois grupos também são diferentes gerando atitudes diferentes frente às situações. Não é 

que os alunos do ensino regular não considerem importante estudar, mas é que o estudo divide 

o espaço de suas vidas com os amigos, a diversão, a escola, como já vimos antes o espaço da 

escola é de estudo, mas também de interagir socialmente,  enquanto que os jovens do PEJA 
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querem aproveitar seu momento na escola para recuperar o tempo perdido e acelerar seus 

estudos.   

 Para evidenciar o interesse dos dois grupos pelo estudo analisamos suas respostas 

sobre o que menos gostam na escola. Entre os alunos do ensino regular,  somente 7,85% dos 

jovens dizem não gostar das aulas, o que também não quer dizer que não dão importância ao 

estudo, pois este fato pode acontecer por outros motivos, enquanto que  32,14% dos alunos 

responderam que o que não gostam na escola é a bagunça de seus colegas, pois atrapalham a 

aula e quem quer estudar. No PEJA, os alunos dizem não gostar da falta de algumas aulas e da 

bagunça de alguns alunos (25,38%) que atrapalham seus estudos, 18,46% destes jovens dizem 

que não há nada na escola que els não gostem.    

 O que é possível observar nestas respostas é que o desinteresse dos jovens pela escola 

e pelo estudo está relacionada a diferentes fatores: podemos apontar a estrutra física e a 

maneira como os professores, diretores e funcionários tratam os alunos como dois aspectos 

que contribuem para os alunos gostarem ou não da escola.  

 A estrutura física foi um aspecto bastante apontado pelos alunos como ponto negativo 

(35,71% dos alunos do ensino regular e 15,38% dos alunos do PEJA), as salas super lotadas, 

sem ventilador , as paredes pixadas, a comida ruim, os mosquitos, a escola feia... todos estes 

fatores vão além do aspecto físico , pois demonstram o quão importante ou não são as pessoas 

que ali convivem e a atividade que ali desenvolvem. Neste sentido vimos uma grande 

diferença entre as escolas que são bem cuidadas e organizadas e as que não são. Os jovens 

que estudam nas escolas bem cuidadas sentem-se valorizados, importantes, estão num espaço 

cuidado e organizado, pensado para eles, por isso valorizam e cuidam mais da sua escola, 

além de acreditarem mais em si mesmos, pois pensam que aqueles que cuidam  da escola 

(direção e professores) também acreditam neles por isso lhes oferece uma escola de 

qualidade, nestas escolas os alunos avaliaram sua turma em maior parte como responsáveis e 

não como bagunceira e desinteressada, do mesmo modo, nas escolas visitadas  que eram sujas 

e mal cuidadas os alunos  pareciam até recentidos, como se não fossem merecedores de uma 

escola boa. Foi possível perceber a influência do ambiente físico na valorização do estudo, na 

auto-estima dos alunos, e consequentemente no comportamento deles, pois se sentem mais ou 

menos capazes de atingir seus objetivos em função do ambiente em que estudam e se 

comportam de modo a atingi-los ou não.   
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Eu não gosto da falta de ventiladores em algumas salas, contando com a minha sala, 

porque isso faz com que alguns alunos se desconcentrem em aula. ( Aluno do ensino 

regular) 

Eu não gosto da pixação e da sujeira porque a escola fica feia. ( Aluno do ensino 

regular) 

Eu não gosto do banheiro porque é muito sujo. (Aluno do PEJA)  

 

 

 Outro fator que se mostrou importante para os jovens no contexto escolar é o modo 

como são tratados pelos professores, direção e funcionários, 16,42% dos alunos do ensino 

regular e 18,46% dos alunos do PEJA, apontam como o que menos gostam na escola a 

direção, os professores mandões e os maus tratos dos funcionários. Muitos dos alunos que 

disseram não gostar de uma determinada aula, na verdade estavam se referindo ao professor 

que ministra aquela aula. A maneira como são tratados também indicam o valor que estes 

jovens possuem para os professores e a direção.  

 

 Acho que os professores não deveriam ser tão “mandões” até mesmo porque eles 

são como todo mundo. Não têm superpoderes. (Aluna do ensino regular) 

Eu não gosto da aula do prof. X  porque ele não explica nada, xinga, trata a gente 

muito mau, é muito chato. ( Aluno do PEJA)  

 

 Fica mais uma vez aí evidenciado os conflitos existentes entre as relações de poder na 

escola. Há os que mandam e os que obedecem e ao não concordarem com as regras impostas 

os jovens as confrontam, o que gera uma série de conflitos. Sem dúvida, estes conflitos 

também dizem respeito às diferenças existentes entre as gerações. O que os adultos 

(professores, pais, direção, funcionários) pensam ser melhor para os jovens nem sempre 

concide com o que eles querem no momento, pois seus interesses são outros. Na escola, este é 

um embate diário: as regras que impomos, com base no que achamos que é melhor para eles e 

que eles insistem em quebrar, com base no que é importante para eles hoje.  

 Quanto aos fatores extra-escolares, como não fomos ouvir suas famílias e seus grupos 

de amigos fora da escola podemos levantar algumas hipóteses: 1 – os grupos de pertença e 

referência destes jovens podem ser os extraescolares e dependendo de como este grupo 

significa a escola, os alunos podem dar maior ou menor importância aos estudos, pois irão 

assumir posturas baseadas nos valores dos grupos que pertencem; 2 -  Como o estudo faz 

parte da vida destas famílias? Não é o suficiente falar sobre a importância do estudo se não é 

isto o que vivenciam em casa. 3 – dependendo da realidade em que vivem alguns destes 

alunos possuem poucas expectativas quanto ao futuro, e se compartilham da idéia de que a 

escola é para o futuro, então esta escola realmente não vai significar nada para eles; 4 - 
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aqueles que vão à escola só para cumprir uma obrigatoriedade imposta pelos pais e pelo 

Estado e acham que os conhecimentos aprendidos na escola não se relacionam com sua 

realidade também não verão significado nela. 

 

  
4.2.2 - O que o trabalho significa para os jovens?              

    

 No início desta análise, quando fizemos a caracterização dos alunos, vimos que 

91,42% do total de jovens do ensino regular e 53,84% de jovens do PEJA não trabalham. Este 

pode ser um dado importante para explicar porque 28,57% dos jovens do ensino regular e 

16,15% dos jovens do PEJA não responderam a pergunta sobre o significado do trabalho, 

somente informaram que não trabalham. Como não desenvolveram a questão, nesta etapa de 

análise dos questionários, não há como inferir sobre suas representações sobre o tema 

proposto. Isto pode indicar que para alguns destes jovens o trabalho ainda é algo distante, fora 

de sua realidade, está no futuro, no nível dos desejos e por isso ainda não pensaram muito 

sobre o assunto. Tivemos ainda 45,6% do total de jovens dizendo que o trabalho é bom, legal 

importante e outros que responderam que o trabalho é bom, mas não agora, pois no momento 

o foco é o estudo. Estas são respostas que também não nos permite identificar a representação 

deste grupo sobre o assunto, pois ficam no âmbito do genérico, do consenso geral, não 

refletem o que pensam realmente. 

 É importante esclarecer que mesmo não tendo a prática do trabalho, este é um assunto 

recorrente em nossa sociedade, habitual, tema de conversação entre os grupos, o que torna 

possível que estes jovens possuam representação sobre o trabalho, ainda que não possuam a 

prática. Neste sentido, foi possível perceber que alguns alunos, mesmo sem nunca ter 

trabalhado, atribuem algum significado ao tema, seja pela experiência dos pais, de amigos, 

pelo que veem e ouvem em seu cotidiano ou pelas necessidades de suas vidas familiares, 

sendo assim para 37,85% dos jovens do ensino regular e 58,46% dos jovens do PEJA, o 

trabalho tem relação direta com o futuro, assim como a escola, para eles é por meio do 

trabalho que irão conseguir se sustentar, ganhar dinheiro e ajudar a família, tornando-os 

independentes e responsáveis, por isso consideram o trabalho importante para o futuro, não só 

o deles, mas também o de seus futuros filhos. O trabalho, para estes jovens, tem uma 

conotação bem prática, de sobrevivência, sustento, necessidade, uma vida melhor do que a 

que eles vivenciam no presente. 
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Eu acho que o trabalho é a base para nossa sobrevivência. (Aluna do ensino regular) 

O trabalho é importante no futuro porque você mesmo precisa se sustentar. (Aluno 

do PEJA) 

 

 Para os jovens que já trabalham as respostas foram de acordo com suas próprias 

experiências: então cinco dos jovens do ensino regular disseram que o trabalho é chato e ruim, 

pois não estão satisfeitos com suas atividades atuais e um disse que é tranquilo. No PEJA, 4 

alunos consideram o trabalho ruim, cansativo, mas 53 alunos dizem que o trabalho é muito 

bom, importante, fundamental pois é com o trabalho, ganhando seu próprio dinheiro que eles 

se tornam responsáveis, independentes, melhoram sua qualidade de vida , ganham dignidade 

além de ajudar em casa e poder comprar suas próprias coisas.  

 

O trabalho é uma maneira de crescer, ser alguém na vida, ter seu próprio dinheiro. 

(Aluno do PEJA) 

  

 É importante destacar, que tanto os alunos do PEJA quanto os do ensino regular, falam 

sempre sobre o trabalho do futuro, aqueles que eles terão quando se formarem, é o bom 

emprego que lhes dará um bom futuro, os jovens que trabalham, dizem que é bom trabalhar, 

mas ainda não é o que desejam, ou que o trabalho atual está preparando-os para o trabalho do 

futuro. Neste sentido a noção de trabalho é separada em dois termos: o trabalho ideal e o 

trabalho real, havendo aí uma dissociação de noções. O trabalho ideal para estes alunos é o 

que realizarão depois de formados, é a profissão escolhida, o trabalho intelectual: médico, 

professor, empresário... Este é o termo dois que possui todas as qualidades que um bom 

trabalho deve ter: pagar bem, não ser tão cansativo, fazer o que gosta e escolheu, ser 

valorizado. O termo 1, é o trabalho real, o que eles fazem atualmente, é o trabalho braçal: 

tomar conta de crianças, trabalhar no Mac Donald`s, ser atendende de loja, pedreiro, 

mecânico...este trabalho é a necessidade do momento e não o que idealizam, apesar de 

proporcionar-lhes independência financeira e responsabilidade, é cansativo, ruim, chato e não 

é o que os jovens pretendem continuar fazendo a vida toda. A transição do termo 1, o trabalho 

real, para o termo 2, o trabalho ideal, é feito pela escola, é neste sentido que percebemos que a 

escola possui mais significado para os alunos trabalhadores do que para os não trabalhadores, 

onde a noção de trabalho ainda está no mundo das idéias. É aí que vemos a influência da 

prática nas representações que fazemos sobre as coisas que nos cercam. Segundo Rouquete 

(1998), a influência da prática sobre as representações se dá no contexto cotidiano, pois a 

condição de cidadão muitas vezes nos obriga a estar em situações e instituições nas quais não 
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necessariamente escolhemos (como aluno, professor, no trabalho), trata-se de pressões sociais 

que passam a exigir condutas nem sempre projetadas por nós, por isso os efeitos destas ações 

sempre se impõem de uma maneira ou de outra, sendo uma determinação objetiva. 

  

O trabalho ajuda a amadurecer as pessoas e as prepara para novos empregos. (Aluno 

do ensino regular) 

Eu trabalho. Acho interessante, aprendo muito todos os dias, em contrapartida não é 

o futuro que eu quero pra mim. (Aluno do PEJA) 

 

 

 Então para estes jovens, o trabalho é o sonho e a esperança de ter o que eles ainda não 

possuem hoje, de dar uma vida melhor para a família,  de tirá-los da situação em que se 

encontram, de ter uma vida diferente da dos pais com uma profissão que seja valorizada em 

nossa sociedade.  

 

4.2.3 – Os jovens e o futuro 

Quais são seus desejos para o futuro? Você acha que vai realizar? Por quê? 

  

[...]e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, 

nem tem hora pra chegar, sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir 

ou chorar [...] Aquarela do Brasil- Toquinho 

  

 Como diz a música de Toquinho, tentamos a todo o momento “pilotar” nosso futuro. 

Para onde irá esta astronave, depende do que cada um considera que é um futuro bom. Porém, 

uma coisa é certa: precisamos do “passaporte” que a escola nos dá para entrarmos neste 

futuro. 

  Para a maioria dos jovens que participaram desta pesquisa (68,57% dos alunos do 

regular e 43,84% dos alunos do PEJA) um bom futuro está relacionado com o término dos 

estudos e a formação para uma profissão, seja no nível médio, superior ou em cursos 

profissionalizantes. Há os que dizem que querem ser médicos, seguir carreira nas forças 

armadas, ser engenheiro, advogado, arquiteto... mas o que todos dizem em comum é que o 

estudo está relacionado com este futuro, inclusive os alunos que dizem querer ser jogador de 

futebol ou ator, atriz, dançarino, todos apontam o estudo como condição para este futuro.  

 

Meu desejo para o futuro é fazer faculdade e ingressar em uma profissão. (Aluna do 

ensino regular ) 

Quero ser uma grande e conceituada enfermeira da Marinha. (Aluna do PEJA) 
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 Ainda na tríade “escola, trabalho e futuro”, 20,71% dos jovens do ensino regular e 

16,92% dos jovens do PEJA, desejam no futuro ter um bom emprego, estável, que pague bem, 

sem no entanto especificar que profissão desejam seguir.  

 Diferente destes, tivemos os jovens (31,43% do ensino regular e 39,24% do PEJA) 

que desvincularam o futuro da escola e do estudo. Estes desejam ter família, filhos, ser feliz, 

independente, ser alguém, ser cidadão de bem, ou ainda ser rico, ter carro, casa, dinheiro, um 

bom emprego, ser famoso...nestas respostas não há indicação de que para alcançar estes 

desejos eles precisem se formar ou terminar os estudos,  ou ainda que a escola tenha relação 

com este futuro.  

 

Eu busco ter um bom trabalho e uma vida boa. (Aluno do ensino regular ) 

Meu desejo para o futuro é ter uma casa, um bom casamento, trabalhar e ser feliz. 

(Aluna do ensino regular) 

Eu quero ter 3 filhos e morar em uma casa no campo. (Aluna do PEJA) 

 

 

 Estas respostas se justificam por dois aspectos: 1- o mais valorizado em nossa 

sociedade: as pessoas que estudam e se formam conseguem uma melhor colocação no 

mercado, ganham bem, possuem uma vida melhor, mesmo que isto nem sempre corresponda 

à realidade, para os jovens esta afirmação soa como verdade, além disso há a célebre frase: 

“Se com o estudo já está difícil, sem ele fica impossível”. Como já vimos anteriormente, o 

discurso que utiliza argumentos para defender a escola como locus de preparação para o  

futuro como única e essencial é muito persuasiva, sendo assim é esta relação que os alunos 

defendem. As respostas sobre o futuro reafirmam as já apresentadas sobre a escola. Há uma 

relação direta entre os dois objetos e um (o futuro) não será bom sem o outro ( a escola). 2 – 

As experiências extra escolares e os outros grupos aos quais estes jovens fazem parte fora da 

escola, influenciam diretamente na maneira como pensam a vida, o trabalho e o futuro, por 

isso, para um grupo de jovens o futuro não está necessariamente ligado à escola. Há o que 

acontece fora dela e para além do estudo. Às vezes, por necessidade, precisam trabalhar, ou 

ainda o estudo em sua família e seu contexto cotidiano não tem nenhum espaço e ainda assim 

as pessoas vivem e são felizes, talvez estes sejam os alunos que menos se interessem pela 

escola, pois não vêem utilidade nela.  

 Perguntamos também se os jovens achavam que iriam realizar seus desejos e porque. 

Nesta pergunta 65% dos jovens dizem que vão realizar seus desejos para o futuro porque são 

esforçados, têm fé em Deus e apoio da família; 27,14% dizem que vão realizar porque 

estudam e estão preparados; 7,85% dizem que não sabem se irão realizar; e 5% dizem que não 
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vão realizar porque não estudam ou porque o ensino está fraco. Nestas respostas podemos 

perceber que embora inicialmente os jovens tenham apontado o estudo e a escola como 

essenciais para o futuro, estes precisam estar associados à força de vontade e a fé pessoal.  O 

estudo já é parte do esforço, mas como os jovens vão encarar os desafios e as dificuldades do 

caminho que os leva ao futuro, depende só deles. Aqueles que desejam e se esforçam 

conseguem o que querem.  

 

Eu acho que vou realizar meu desejo porque estou me esforçando para acontecer 

este desejo.  (Aluna do ensino regular) 

Tenho fé que sim, porque sou difícil de largar o osso. ( Aluno do ensino regular) 

Sim vou realizar porque tudo depende do interesse de cada um, e eu tenho muita 

força de vontade. (Aluna do PEJA) 

 

 Mais uma vez o motivo do sucesso ou do fracasso é atribuído exclusivamente a si 

mesmo, excluindo todas as variáveis externas que possam surgir. O sucesso escolar, o bom 

emprego e o bom futuro não são contingentes, são previsíveis, pois dependem da própria 

pessoa e do que ela fará para alcança-los.  

 Concluimos que o futuro para estes jovens, mais do que o estudo, é a fé e o esforço. 

Mesmo enfrentando diversas dificuldades em sua vida cotidiana, eles consideram que basta 

querer e não desistir para conseguir chegar onde desejam. 

 

 

4.3 – Análise dos grupos focais 

 

 O grupo focal é uma técnica de coleta de dados que reúne um grupo de pessoas para 

conversar ou debater um determinado assunto previamente conhecido por eles. Nesta pesquisa 

a utilização desta técnica teve por objetivos: 1 - confirmar ou não a hipótese inicial, levantada 

nos questionários, que relaciona a escola ao futuro, descrevendo-a como um “passaporte” para 

aqueles que querem ter um bom futuro, que neste caso está diretamente relacionado com um 

bom trabalho, o trabalho que os jovens desejam 2- buscar novos elementos que possam surgir 

a partir dos debates realizados nestes grupos, sendo assim, em alguns momentos a 

moderadora fez algumas intervenções, com perguntas ou comentários para provocar os jovens 

a falarem dos assuntos de interesse da pesquisa.  
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 Os passos utilizados para realização da análise do grupo focal serão aqui descritos 

utilizando-se como referência o detalhamento de Rabello
20

 que simplifica os passos gerais de 

uma análise argumentativa em: organização do material, enunciação das teses do locutor e 

aplicação da tipologia de análise sobre os argumentos encontrados. É o que faremos a seguir: 

 

4.3.1 - Primeiro momento - organização do material 

 

1 - Leitura exaustiva do material coletado a fim de criar uma familiarização com o 

mesmo. 

2 - Constituição do corpus de análise. Nesta etapa, foi feita a contextualização do 

grupo pesquisado segundo os objetivos da pesquisa. Foi preciso descrever os sujeitos que 

falam (o orador) o lugar em que se encontra o grupo estudado a fim de expor as relações 

existentes entre o objeto estudado e os elementos presentes neste contexto (que serão 

explicitados pelo discurso).  Esta contextualização é fundamental para a compreensão de todo 

o contexto discursivo, pois a análise dos argumentos utilizados pelos sujeitos não teria o 

menor sentido se fosse feita de maneira isolada, deslocada do contexto onde se encontram.  

 Neste caso, dentre os alunos que responderam os questionários, foi constituído um 

grupo metodologicamente representativo do universo considerado, definido por um critério de 

homogeneização: todos os alunos tinham idade entre 14 e 18 anos; e alguns critérios de 

contraste: diferenças de gênero e diferentes regiões da cidade onde estudam. Nos grupos 

focais com os alunos do ensino regular, estes, em sua totalidade não trabalhavam, porém, 

entre os jovens do PEJA, 10 deles, dentre os 56 que participaram dos grupos focais, dizem já 

trabalhar ou fazer “bicos”. Com estes alunos foram constituídos sete grupos, cinco no PEJA, 

sendo um em cada escola que foi realizada a pesquisa e dois no ensino regular (escolhidos 

pela diferenciação de região), com oito jovens em cada grupo. As “conversas” foram 

realizadas nas escolas onde estes jovens estudam, em local separado, onde poderíamos falar 

livremente sobre os temas propostos sem a interferência de nenhum elemento da escola. 

 A maioria dos alunos que participou dos grupos focais já me conhecia, pois são os 

mesmos que já responderam aos questionários, mas ainda assim me apresentei como 

professora da rede municipal que estava ali fazendo um trabalho de pesquisa sobre o que os 

jovens pensam sobre a escola, o trabalho e o futuro. Então, inicialmente, o auditório regulador 

                                                 
20

 Notas das aulas de Prática de pesquisa do curso de Doutorado em Educação da Universidade Estácio de Sá 

com a professora Monica Rabello, realizadas no primeiro semestre de 2009. 
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do discurso dos alunos eram os professores, para os quais eles estavam falando através de 

mim. No entanto durante a realização dos debates, pude perceber que na verdade, além dos 

professores, estes jovens estavam falando também para seus colegas, participantes do grupo 

focal, estes na verdade se tornaram o auditório explícito de seus discursos, tendo os 

professores como o auditório implícito. 

 As conversas iniciavam sempre pelos temas propostos, mas a partir das respostas dos 

jovens, outros assuntos iam surgindo e sendo também explorados pela moderadora, o que 

enriqueceu bastante os grupos focais. 

  

3) A localização das controvérsias-  

Procurou-se nos discursos dos alunos as controvérsias existentes, buscando o 

argumento a favor ou contra para cada ideia apresentada. O mesmo foi feito para procurar os 

pontos de adesão. Neste momento, todo o texto deve ser marcado identificando os momentos 

em que há ou não acordo quanto a uma determinada ideia. Esta marcação é importante para 

que seja possível perceber como ocorreu a dinâmica do discurso e quais as teses em relação 

ao assunto debatido são tomadas como principais pelos jovens.  

 

4.3.2 - Segundo momento: enunciação das teses do locutor 

Após a localização das controvérsias e dos acordos existentes entre os alunos, foi 

possível inferir as seguintes afirmações baseadas em seus argumentos: 

A ESCOLA  

A escola é o “passaporte” para o futuro. 

Esta afirmação ratifica o que já havíamos apreendido no questionário. O futuro é o 

elemento central da representação de escola para estes jovens. Este é um ponto de consenso 

entre todos os jovens que participaram da pesquisa. Com base nesta afirmação, que para os 

jovens é quase como uma profecia, outras questões foram surgindo e colocadas para debate: 

como a escola pode trazer um futuro para as pessoas? Quem não se interessa pela escola, 

também não se interessa pelo próprio futuro? 

Quanto à primeira questão, apreendemos algumas divergências entre os alunos do 

ensino regular e os do PEJA. Para os dois grupos, a escola é o passaporte para o futuro porque 

só com o estudo é possível conseguir um bom emprego e somente um bom emprego permitirá 

ao indivíduo ter um bom futuro. No entanto para os jovens do ensino regular, trabalhar ainda 

é algo distante, eles consideram que tudo o que aprendem hoje é importante para conseguir o 
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emprego que desejam: na escola eles aprendem a falar melhor, a se comportar melhor, vão se 

preparar para fazer um bom ensino médio, uma faculdade e por fim conseguir o emprego que 

sempre sonharam, trabalhar neste momento, embora eles achem que seria bom porque eles 

teriam dinheiro para ter coisas que seus pais não podem dar, não é adequado pois atrapalharia 

os estudos e consequentemente seu futuro. 

Vejamos suas respostas: 

 

                                Sem estudo não tem trabalho bom, não tem nada. (Aluna do ensino regular) 

Se não estudar vai virar bandido ou catar latinha na rua. (Aluna do ensino regular) 

A escola significa pra mim, arranjar um bom emprego e ter um bom futuro. (Aluno 

do ensino regular) 

 

 

 Já para os alunos do PEJA, por suas repetidas histórias de fracasso, a maioria quer 

trabalhar, alguns inclusive já trabalham, mas se deparam com a exigência do mercado: 

certificação. Então eles voltam pra escola ou continuam nela porque sabem a importância 

concreta do certificado para conseguir um emprego, consideram importante o que aprendem 

na escola, mas precisam do que a escola vai lhes fornecer ao final do ano. Fica claro nestes 

argumentos a ideia da escola como passaporte para o trabalho e o futuro, a certificação é o 

passaporte que os alunos precisam para conseguir o que querem. Esta não é uma necessidade 

para a amanhã, para o futuro, é uma necessidade imediata. Se pudessem já tinham saído da 

escola, mas sabem o que o mercado de trabalho exige, por isso se mantém na escola, mesmo 

desinteressados. Utilizam vários exemplos como argumento para mostrar a importância do 

estudo no mercado de trabalho atual.  

 

O estudo hoje em dia está vindo muito mais na frente do que qualquer coisa, 

antigamente tinha gente que não estudava e conseguia emprego, agora não. (Aluna 

do PEJA) 

E também, tipo assim, quando você vai arrumar um emprego, a maioria das pessoas 

da nossa idade já está terminando aí olha assim para o nosso currículo e vai ver a 

gente na 6ª série, aí isso também bate na consciência e a gente tem que correr atrás. 

(Aluna do PEJA) 

Até pra ser gari precisa ter o segundo grau. Tá pensando o quê, que pra varrer rua é 

só pegar uma vassoura e sair varrendo? (Aluno do PEJA) 

 

A possibilidade de ter um bom futuro fora da escola é remota, todos dizem que ela até 

existe, mas é uma em um milhão, uma exceção. Um dos alunos do ensino regular citou o 

exemplo do ex- presidente Lula, que não estudou e foi presidente do Brasil, mas na mesma 

hora todos concordam que isso acontece com pouquíssimas pessoas e que de maneira geral, se 
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você não tem pai rico ou não tem a sorte de ganhar na megassena, vai ter que estudar para 

conseguir um bom emprego.  

Com base neste consenso: a escola é imprescindível para a conquista de um bom 

futuro, chegou-se a segunda questão: porque, mesmo sabendo disso alguns jovens não se 

interessam pela escola?  Neste sentido não há um consenso geral e os discursos geraram em 

torno de quatro argumentos: 

a) Imaturidade – Muitos dos jovens que participaram dos grupos focais dizem que alguns 

jovens não dão importância pra escola porque ainda são muito imaturos, seus pais ainda lhe 

dão tudo, por isso não pensam no futuro querem viver o agora, acham que ainda tem muito 

tempo pela frente para estudar e querem aproveitar para se divertir. Estes continuam na escola 

porque são obrigados pelos pais e também porque gostam do grupo de amigos que pertencem 

na escola. 

Tem muitos jovens que pensam: ah eu sou jovem eu quero curtir o momento o 

futuro eu penso depois. (Aluna do ensino regular) 

 

b) Influência das amizades – Embora admitam suas próprias culpas em relação aos seus 

fracassos, todos concordam que as amizades nesta idade fazem muita diferença. Eles dizem 

que quando se é jovem, na escola, os bagunceiros são os que mais se destacam, são os 

populares, ao contrário dos estudiosos que são vistos como “nerds” ou “bajulador do 

professor”. Por isso muitos acabam querendo ser como os bagunceiros, pertencer a este grupo, 

ser aceito por eles. A popularidade por infringir as regras impostas pela escola é o que confere 

valor e popularidade a estes jovens, por isso muitos querem ser assim e acabam por não dar 

importância aos estudos, acumulando histórias de repetência nas séries do ensino fundamental 

II. 

Ah até aqui na escola, quando eu sento lá atrás com a turma da bagunça eu faço 

bagunça também, mas quando eu sento lá na frente que fica todo mundo quietinho 

eu fico quieta também. (Aluna do ensino regular) 

[...] por isso que se você não quer ficar igual ao grupo você deve ficar longe daquele 

grupo. (Aluna do ensino regular) 

 [...] é, mas ninguém gosta de ficar sozinho. (Aluna do ensino regular) 

 

 Para os jovens a imaturidade faz com que se deixem influenciar pelos outros, pois 

aqueles que já são mais maduros sabem a hora de brincar e a hora de estudar. 

 

Sabe quando você está conversando e é chamado atenção, você se toca e fica quieto 

e continua o resto da aula calado, você pode falar, mas não do jeito que eles falam, 

porque eles são chatos, continuam. Alunos de 15 pra 16 anos tendo atitude de 10, 

12, um absurdo, são imaturos agem como criança. (Aluno do ensino regular) 
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No caso dos alunos do PEJA, embora eles ainda sejam jovens, todos se consideram 

mais maduros. Segundo estes alunos, os jovens do PEJA, quase em sua totalidade, estão 

atrasados nos estudos porque eram da turma da bagunça, faltavam aula, não se interessavam, 

só queriam “zoar”, mas hoje, se arrependem, pois já poderiam ter terminado o primeiro grau e 

assim cursando o segundo grau poderiam ter acesso a um bom emprego. 

 

Hoje em dia eu não penso mais assim eu só penso em terminar isso aqui, pra eu 

cursar mais rápido meu primeiro ano e acabar o mais rápido possível, se eu tivesse 

pensado assim lá atrás. (Aluno do PEJA) 

 

 

Esta diferença também se reflete no círculo de amizades. No ensino regular os amigos 

têm muita importância para os jovens, é inclusive um dos principais motivos pelos quais eles 

gostam de ir pra escola. No PEJA, a diversidade é muito grande, não há um grupo de jovens 

que legitime as atitudes dos bagunceiros, pelo contrário, os adultos reclamam da bagunça 

porque consideram que atrapalha a aula e muitos jovens também. Além disso, como estes 

jovens já repetiram o ano muitas vezes e precisam terminar logo os estudos para conseguir um 

bom emprego, eles acham que não tem tempo a perder com conversas e grupinho de amigos. 

Estão ali pra cumprir o que lhes é solicitado e conseguir o certificado. 

 

Eu venho pra escola pra estudar, não venho pra fazer amizade com ninguém não, só 

venho pra estudar. (Aluno do PEJA) 

 

Também foi possível observar em minhas visitas às escolas, que os jovens oriundos do 

ensino regular, quando chegam ao PEJA, possuem facilidade com os conteúdos cobrados, que 

muitas vezes são adaptados para atender a diversidade de alunos existentes nesta modalidade 

(que encontram-se em diferentes níveis de aprendizagem) e para atender ao sentido de 

aceleração dos estudos, que compila os quatro anos do ensino fundamental II em dois anos no 

PEJA. Este fato contribui para seu desinteresse pelas aulas, pois alguns destes alunos, mesmo 

fazendo bagunça, não copiando ou não prestando atenção nas aulas tiram boas notas nas 

provas, por isso, ainda que não possuam interesse no que acontece na escola não deixam de 

frequentá-la, pois estão cumprindo seu objetivo: passar de ano e conseguir o certificado. Esta 

observação corrobora com o terceiro argumento apresentado pelos alunos para justificar o 

desinteresse pelos estudos, vejamos a seguir: 
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c) A escola não desperta o interesse dos alunos - Alguns dos jovens que participaram dos 

grupos focais consideram que a falta de interesse dos alunos pela escola não é só culpa deles, 

mas reflete também a falta de interesse da escola pelo aluno. 

 

Não, aí é o contrário, aí eles devem ter o exemplo da escola, porque muita gente 

critica esta escola, ah que o ensino não é direito, que é muito desorganizada, 

realmente o aluno que não quer nada com nada vai falar: ah esta escola não vale 

nada. “Então tem duas diferenças: a escola ter uma boa administração e o aluno 

querer.” (Aluna do PEJA) 

 

 Pode-se notar na fala desta aluna que os jovens acham que a escola também tem 

responsabilidade sobre a maneira como eles veem este espaço. É exatamente o que já foi 

falado na análise dos questionários sobre a estrutura da escola interferindo no interesse dos 

alunos. Escolas sujas, mal conservadas, salas superlotadas, falta de espaço, falta de 

bebedouros e banheiros com um mínimo de limpeza e organização indicam para os alunos 

que eles não tem valor, podem estudar de qualquer jeito, não merecem nada de bom. Para 

estes jovens é ação e reação: se não sou valorizado, como vou valorizar este espaço ou o que 

acontece nele? Os jovens dizem que a escola, ou seja, professores e direção precisam se 

interessar por eles, pelo que pensam e o que gostam e assim promover uma escola que “fale a 

língua deles” e assim os estimule a estudar. 

 A reivindicação de ser ouvido e considerado no espaço escolar também aparece 

quando os alunos falam dos bons e dos maus professores. Para eles os bons professores são 

aqueles que além de explicar bem suas matérias, criam com eles uma relação de respeito e 

amizade. Não se consideram os donos da verdade, mas sabem ouvir os alunos e respeitam 

suas opiniões. 

 Não há como negar que o conflito de gerações entre os professores adultos e os alunos 

jovens fica bem evidenciado nesta relação, mas foi possível perceber que esta comunicação, 

embora seja difícil em alguns momentos, não é impossível. Os alunos citaram muitos 

professores que conseguem manter com eles uma relação de amizade e respeito. Não é que o 

professor tenha que ser bonzinho para conquistar os alunos, não é isso que eles dizem. 

Inclusive citam que estes professores dão broncas, mas ao mesmo tempo respeitam suas 

opiniões, se interessam pelo que eles fazem, falam com os alunos de maneira respeitosa e 

cordial. Estes professores são unanimidade entre os jovens, o que aponta que há um consenso 

entre eles no que se refere a ser um bom professor tanto com os alunos do regular quanto com 

os do PEJA. Em cada grupo havia jovens de diferentes turmas e quando um deles falava o 

nome de alguns professores que ele considerava bons, todos imediatamente concordavam e 
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começavam a listar todas as qualidades daqueles professores. O mesmo acontece com os 

professores ruins. Quando citados, todos os jovens concordavam que aqueles eram maus 

professores e enumeravam seus defeitos. Na maioria das vezes, inclusive, estes jovens 

queriam que a moderadora falasse para estes professores o que eles estavam fazendo de 

errado para ver se eles mudavam. 

 

O bom professor é o que tem o momento certo pra fazer brincadeira, ele explica 

muito bem, ele fala do que os alunos querem saber e não do que nós não queremos 

saber, até pra brigar ele briga numa boa. Dá dicas pra gente. (Aluna do ensino 

regular) 

Que o professor entenda não só o lado dele de mandar, mas interaja com os alunos, 

não só ser ele, mas entender os alunos. (Aluno do PEJA) 

Eu já tive um professor que só pensa nele, fala assim: se vocês aprenderem ou não, 

não interessa eu já ganho meu salário, o de vocês, vocês tem que conquistar. Então é 

o professor que ninguém gosta porque não pensa na gente. (Aluna do PEJA) 

É aquele professor que não interage com os alunos, a gente também é pessoa que 

nem ele a gente só está aqui pra aprender. (Aluna do PEJA) 

 

É ponto de consenso entre os jovens que todos estudam mais as matérias dos 

professores que eles mais gostam, tornando clara a importância das relações psicossociais 

existentes no contexto escolar. 

 

d) A família tem influencia no interesse dos jovens pelo estudo. 

 Esta afirmação é motivo de controvérsia entre os alunos do PEJA e do ensino regular. 

Para os alunos do regular é difícil ter um bom desempenho na escola se a família não é bem 

estruturada. 

 

[...] mas eu to falando da estrutura dos pais, porque se o pai bate na mãe e o filho vê 

isso todo dia a criança pode ficar traumatizada com algum problema. (Aluna do 

ensino regular) 

  

 Assim como a fala da aluna acima, há um consenso entre os jovens do ensino regular 

que o incentivo e a cobrança da família são de extrema importância para o sucesso do aluno 

na escola. Todos dizem que a família (independente de sua organização) apesar de em sua 

maioria não possuírem uma escolaridade avançada, valorizam os estudos e fazem de tudo para 

que seus filhos estudem e tenham sucesso na escola. Muitos destas famílias, inclusive não 

permitem que os filhos trabalhem, pois pode atrapalhar os estudos, que é importante para seu 

futuro. Desejam para os filhos aquilo que eles não tiveram: bom estudo, bom emprego, bom 

futuro. 
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Meu pai é assim, se eu pedir alguma coisa pra ele, ele pode não me dar, mas se eu 

pedir um livro pode ser 1.000 reais que ele faz um esforço e me dá. (Aluna do 

ensino regular) 

 

 Neste sentido, estes jovens repetem este mesmo discurso: que querem ter uma vida 

melhor do que a dos pais e que vão lutar para que seus filhos tenham uma vida melhor do que 

a deles. Os jovens afirmam que hoje as oportunidades de estudo e emprego são maiores do 

que na época de seus pais, por isso precisam aproveitar esta oportunidade. 

 Em contrapartida a estes argumentos, os alunos do PEJA dizem que o motivo do 

sucesso ou fracasso escolar é de inteira responsabilidade deles mesmos. Dizem que seus pais 

não ficam cobrando nada, pois eles já são grandes o suficiente para saber o que querem do 

futuro, por isso possuem liberdade. Muitos dos alunos do PEJA disseram que sua família 

nunca cobrou que eles estudassem, que esta decisão era deles, por conta própria. Nesta idade, 

(16, 17 anos) e após alguns fracassos escolares a cobrança maior dos pais é pelo trabalho e 

não pelo estudo. Também dizem que mesmo os pais que tentam impor regras ou cobrar que 

eles estudem ou trabalhem, neste momento já não conseguem mais, pois eles já não são mais 

criancinhas e fazem o que querem. 

 

Meus pais não me obrigam a nada, não eles dizem que eu já sei o meu caminho, já 

me ensinou o que é certo e o que é errado, agora você segue seu caminho. (Aluno do 

PEJA) 

Desde os 7 anos eu já cuido das minhas irmãs, eu já sou independente, meus pais 

não cuidam de nada. Eu sempre vim pra escola por mim, minha mãe me cobra o 

trabalho, o estudo não. Vai pra escola se quiser. (Aluna do PEJA) 

 

 

 É importante ressaltar que embora os alunos do PEJA sempre assumam a culpa pelos 

seus fracassos escolares dizendo que a família não influencia nada em relação a isso, foi 

possível constatar pela caracterização da família destes jovens, que os alunos do ensino 

regular possuem mais aproximação com sua família, pais mais presentes e que mesmo sem ter 

estudado dão importância à escola. Estes jovens são os que possuem histórias de sucesso na 

escola, seguindo seu percurso escolar normalmente.  Em contrapartida os jovens do PEJA, 

aqueles que possuem inúmeros histórias de insucessos na escola, de maneira geral, não 

possuem famílias presentes desde o tempo em que frequentavam o ensino regular, sempre se 

viraram sozinhos, cuidam dos irmãos, não têm nenhum apoio nem incentivo para estudar. 

Neste sentido é possível inferir que um dos fatores extraescolares que contribui para o sucesso 

ou o fracasso escolar é a presença ou ausência da família neste contexto. 



 

 

105 

 

 

TRABALHO E FUTURO  

O trabalho e o futuro são duas faces da mesma moeda. 

 

 Não abriremos aqui um tópico para trabalho e outro para futuro, porque segundo os 

jovens que participaram da pesquisa, estes dois objetos encontram-se relacionados e por isso 

são inseparáveis. 

 É consenso geral entre todos os grupos que participaram da pesquisa que somente 

quem está na escola pode no futuro arranjar um bom emprego e que bom emprego é sinônimo 

de bom futuro. Além disso, na escola você aprende a falar melhor, se comportar melhor diante 

das pessoas, fica mais bem informado e tudo isso é importante para arrumar um bom 

emprego. Em todos os grupos focais foi levantada a ideia de que fora da escola também é 

possível ter um futuro, mas aí o indivíduo precisa ter nascido em uma família rica ou ter sorte 

de ganhar na loteria ou coisa parecida. Todos concordam que estes casos são exceção e que a 

maioria das pessoas, e isso os inclui, precisa estudar para arrumar um bom emprego. 

 O bom emprego, tão sonhado pelos jovens é o que garantirá o seu futuro. Por isso, já 

no questionário muitos alunos disseram que a escola é à base de tudo, ou seja, é a escola que 

garante um bom emprego e só com um bom emprego é possível dar uma vida digna para a 

família, ter as coisas materiais que almejam como casa, carro, enfim, ser feliz.  

 Para estes jovens, todo mundo vai ter um futuro e um trabalho, a diferença entre os 

que estudam e os que não estudam é a escolha. Quem estuda tem escolha pode trabalhar no 

que deseja, e construir seu futuro de acordo com a sua vontade, já quem não estuda vai ter que 

aceitar qualquer emprego e o futuro que vier. 

 Com base nesta ideia, surgiu a primeira controvérsia quanto aos temas trabalho e 

futuro. Para os alunos do ensino regular, como eles estudam e irão trabalhar naquilo que 

escolherem, o tempo do sacrifício é o tempo do estudo e o trabalho é o tempo do prazer, onde 

eles vão aplicar tudo o que aprenderam e fazer o que gostam. Vejamos a transcrição desta 

conversa: 

 

Aluna 2 - Não não, eu acho que o momento que a gente pode ficar menos feliz é o 

momento de agora, que é o momento que a gente tem que se esforçar bastante, 

depois já vai estar tudo, agente vai fazer o que aprendeu, o que estudamos a vida 

toda pra isso, o momento sacrificante é agora. O trabalho vai ser o prazer, a gente 

quer escolher o que a gente quer trabalhar. A gente estuda pra escolher no que a 

gente quer trabalhar. Não trabalhar com aquilo que a gente não quer. 

Aluno 3 – o trabalho duro é agora. 
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Aluna 1 – A gente vai trabalhar naquilo que a gente escolheu 

Prof – então o estudo te dá opção de escolha? 

Aluno 3 – É exatamente, a gente estuda pra ter um futuro, se você não estuda vai ter 

que aceitar o futuro que vier. 

 

No caso dos alunos do PEJA, eles concordaram com esta afirmação, porém não 

totalmente. É um consenso que o estudo te dá escolha, mas eles consideram que nada garante 

que eles conseguirão o emprego que escolherem. Principalmente para os que já trabalharam 

em serviços pesados, o trabalho é mais sacrificante do que o estudo, pois nem sempre o futuro 

é como planejamos. 

 

Aluno 2 – Ih! Não é sempre assim não professora, trabalhar no que eles querem... 

Todos- Não é bem assim não. Não é exatamente assim não. 

Professora: O que é mais cansativo trabalhar ou estudar? 

Aluno 4 – Meu trabalho não é cansativo. 

Aluno 2 – Depende do trabalho 

Aluna 2 – trabalhar, eu acho que é o trabalho, porque quando eu trabalhava eu saía 

cedo de casa, tinha que aturar vários tipos de pessoas e depois para vir pra a escola à 

noite já ficava desanimada e cansada e não está disposto a fazer nada... 

 

A fala da aluna 2 nos remete a outro consenso entre eles: trabalhar e estudar ao mesmo 

tempo, embora para alguns seja necessário e mesmo que traga responsabilidade e 

independência, atrapalha os estudos, por isso se tiverem que escolher entre trabalho e estudo, 

neste momento ficam com o estudo, porque por mais que o trabalho atual lhe proporcione a 

possibilidade de ter coisas que seus pais não podem lhe dar, eles podem ser mandados embora 

a qualquer momento e o estudo, a certificação ninguém pode tirar deles. 

Assim como já havia sido apreendido na análise dos questionários, estes jovens 

dividem o trabalho em dois tipos: o real e o ideal. O trabalho de hoje, o real, para os que 

trabalham ou pretendem trabalhar, é um caminho. Um caminho para saber o querem, para 

amadurecer e para ganhar dinheiro e comprar o que seus pais não podem lhe dar. O trabalho 

ideal é o que eles farão no futuro, é a profissão que escolheram, o bom emprego que irá 

sustentar a si e a família que irão formar, este só será possível se eles conseguirem o 

passaporte (certificação) que a escola lhe fornecerá, como podemos ver no diálogo abaixo: 

 

Professora – o trabalho que alguns fazem hoje é diferente do trabalho que querem 

para o futuro? 

Todos – É 

Aluna 1 – o trabalho de hoje é importante pro currículo. 

Aluno 3 – prepara pro futuro. 

Aluna 2 – O trabalho de hoje é só para você ter suas coisas. 

Aluna 1 – É pra ter suas luxúrias 

Aluno 1 – É porque você quer sair. 
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Vemos que o trabalho real, o do presente é temporário, não é a profissão que 

escolheram, por isso permanecem na escola, pois a certificação lhes dará a chance de ter o 

trabalho ideal. 

O trabalho ideal, o do futuro, é o que lhes permitirá ter uma vida familiar feliz. 

Diferente dos questionários em que a resposta para a pergunta “qual o seu desejo para o 

futuro?” parecia dividir estes jovens em dois grupos: os que atribuem o futuro à escola e ao 

trabalho e os que desvinculam o futuro da escola, citando exclusivamente o desejo de ter uma 

família, em todos os grupos focais os jovens foram unânimes em afirmar que trabalho e 

família estão diretamente ligados.  

 

Aluno 1 – eu acho que se você tiver uma família, mas não tiver um trabalho decente 

como você vai sustentar sua família, você não vai ter estrutura pra sustentar 

ninguém e vai ficar pensando: o que nós vamos comer amanhã? Onde nós vamos 

morar? 

Aluno 2 – é vai ver todo mundo sofrendo, ver seu filho querendo ter uma coisa e 

você não pode dar. 

Aluna 2 – Igual a minha mãe, ela é auxiliar de serviços gerais e ela não recebe muito 

e às vezes eu peço alguma coisa pra ela e ela não pode dar, ela até chora. 

 

 

Todos dizem que se não tiverem como sustentar sua família, não há como ser feliz, 

quando falam sobre o desejo de ter filhos, marido e esposa sempre coloca o trabalho na frente, 

como prioridade, pois primeiro querem ser independentes para poder sustentar seus filhos e 

dar a eles o que precisam. Comparam com o que seus pais vivem hoje e querem uma vida 

melhor. Dizem que não dá para viver só de amor. 

 

4.3.3 - Terceiro momento: aplicação da tipologia de análise sobre os argumentos 

encontrados 

 

Após a enunciação das teses defendidas pelos alunos e análise destas, foi preciso 

voltar ao texto para identificar o tipo de argumentos que os jovens utilizaram para defender 

tais teses. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000) classificam os argumentos em quatro tipos, 

como veremos a seguir:  

Argumentos quase lógicos - São assim denominados por se apresentarem como comparáveis a 

raciocínios formais, lógicos, matemáticos, mas que quando submetidos a uma análise logo se 

mostram diferentes de uma demonstração formal. Caracterizam-se por “evidenciar um 

esquema formal que serve como molde para a construção do argumento, depois as operações 

de redução que permitem inserir os dados neste esquema e visam torná-los comparáveis, 
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semelhantes, homogêneos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000, p. 219). Podem 

ser apresentados nas seguintes modalidades: contradições, incompatibilidade, identidade e 

regra de justiça, argumentos quase matemáticos e definição. 

 Argumentos fundados na estrutura do real - Apoiam-se na experiência, não na lógica. 

A intenção é explicar. Argumentam sobre fatos acontecidos estabelecendo nexos entre estes 

fatos e outros. Estes nexos podem ser estabelecidos por: 1 -Sucessão – infere um nexo causal 

entre os fatos. Tenta mostrar o efeito a partir do valor da causa, ou o inverso, estabelecendo 

um juízo de valor. 2 -Argumento pragmático – “permite apreciar um ato ou acontecimento em 

função de suas consequências favoráveis ou desfavoráveis.” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2000, p. 358) 3 -Finalidade– sempre se baseia na ideia de que o valor de uma coisa 

depende da sua finalidade. 4 - Coexistência – é a relação feita entre a pessoa e seus atos. 

Neste tipo de argumento há um fator importante: o prestígio. “O prestígio é uma qualidade da 

pessoa que se reconhece pelos seus feitos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2000, p. 

345). São qualidades reconhecidas que faz com que outras pessoas tendam a imitá-lo. Os 

argumentos de autoridade se enquadram neste tipo, pois são influenciados pelo prestígio.  

Argumentos que se fundamentam na estrutura do real - Também são empíricos, mas diferente 

do tipo anterior não se apoiam “na estruturado real, criam-no ou pelo menos a completam, 

fazendo que entre as coisas apareçam nexos antes não vistos, não suspeitados” (REBOUL, 

2004, p. 181). Estes nexos podem ser estabelecidos de diferentes maneiras: 1- Por meio de 

exemplos, ilustração, modelo – procura fazer uma ligação entre um fato e a regra. 2 – Pela 

comparação – Faz comparação entre dois termos: mais bonito, maior, melhor... Para Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (2000) a comparação enquadra-se no argumento quase lógico porque 

considera que medir é um ato matemático, mas Reboul (2004) classifica-a nos que se 

fundamentam na estrutura do real por considerar que o que se mede é sempre empírico. 3 – 

Por analogia e metáfora– Fazem relação entre duas coisas procurando provar uma verdade. A 

primeira é sempre o que se quer provar e a segunda, o que é utilizado como prova.   

Argumentos por dissociação de noções - São aqueles que dissociam noções em pares 

conceituais opostos entre si (meio/fim, melhor/pior, aparência/realidade). Apresenta-se de 

maneira hierarquizada, em que o segundo termo é sempre preferível, melhor que o primeiro. 

 

Com base na classificação acima, pode-se expor que os argumentos utilizados pelos 

alunos para defender suas ideias são fundados na estrutura do real, ou seja, apoiam-se na 

experiência não só do orador, mas também do auditório a que o discurso se destina, os 
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professores e os outros alunos. Este tipo de argumento é bastante persuasivo, provoca no 

auditório empatia e identificação, pois também vivenciam as mesmas experiências. Os nexos 

entre os argumentos são estabelecidos por: a) sucessão, pois estabelecem a todo o momento 

uma relação de causa e efeito. Ex: quem estuda tem opção para escolher em que quer 

trabalhar, ou ainda, se não tiver um bom trabalho como vai sustentar a família; b) por 

argumentos pragmáticos, pois os jovens mostram a todo tempo as consequências favoráveis 

de quem estuda com afinco e as desfavoráveis daqueles que não se importam com os estudos; 

c) por finalidade, já que a escola se justifica pela finalidade que se propõe: certificar os alunos 

e credenciá-los a ter um bom emprego e um bom futuro; d) por coexistência, pois usam 

argumentos de autoridade, como a fala dos pais ou dos professores para legitimar suas teses. 

Os jovens também se utilizam de argumentos que se fundamentam na estrutura do 

real, pois além de suas próprias experiências, se utilizam de casos que conhecem para 

comprovar suas teses. Neste caso, os nexos são estabelecidos por meio de exemplos ou 

modelos que fazem ligação entre o fato e a regra. Os exemplos que poderiam ir contra suas 

representações de escola, trabalho e futuro, são vistos como exceções às regras. Ao apresentar 

as exceções, eles também fortalecem a ideia de que seu argumento é a regra. 

  Como já vimos na análise dos questionários, os argumentos por dissociação de noções 

também é bastante utilizado. A noção de aluno é dissociada entre o bom e o mau aluno: onde 

o termo I o mau aluno – imaturo, influenciável, bagunceiro, não pensa no futuro e por isso 

possui uma história de fracassos escolares, é contralada pelo termo II – o bom aluno – que 

sabe a importância do estudo para seu futuro, e por isso sabe a hora de brincar e de levar a 

sério. A noção de professor também é dissociada em bom e mau professor: onde o termo II o 

bom professor tem todas as qualidades que faltam no termo I o mau professor: explicam bem, 

respeitam os alunos, chamam atenção deles sem usar de autoritarismo. Outra noção que é 

dissociada é o trabalho. Para os alunos o trabalho é dividido em dois: o trabalho real e o 

trabalho ideal. O real – termo I – é cansativo, porém necessário para se obter maturidade, 

mais conhecimento e conseguir comprar o que seus pais não podem lhe dar. O trabalho ideal, 

o termo II – é o que possuem as qualidades desejáveis para estes jovens – é sua profissão, o 

que eles escolherão fazer, por isso é tempo do prazer, de fazer o que gostam. Este tipo de 

argumento sempre classifica os que estão em um lugar ou em outro e hierarquizam os valores 

à medida que supervaloriza o termo II, apontando-o como o melhor, o preferível.  
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Eu agredi uma professora, quebrei dois dedos pulando o muro. Fui expulsa, não via, 

não tinha graça só vinha por vir, só para ganhar presença porque senão a minha mãe 

brigava comigo. Este é o primeiro ano que eu estudo de verdade. (Aluna do PEJA) 

 

 A fala acima nos mostra que ao dissociar uma noção o orador declara (mesmo que 

implicitamente) que é possível levar a pessoa do termo I para o termo II. A maneira ou os 

caminhos que tornam possíveis esta passagem é indicado pelos preferíveis do orador, ou seja, 

os valores dos bons alunos, que são os desejáveis. Estes valores certamente são 

compartilhados pelo auditório, pois uma argumentação só é possível se houver entre orador e 

auditório algum tipo de acordo prévio, sem o qual torna-se impossível a comunicação. Como 

já vimos, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2000) categorizam os acordos prévios em dois 

grupos: os que são relativos ao real (fatos, verdades e presunções) e os que são relativos ao 

preferível (valores e hierarquias). 

 No caso dos discursos dos alunos, os acordos prévios são relativos ao real, pois são 

claramente verificáveis como no caso dos argumentos sobre a importância do estudo para se 

conseguir um bom trabalho. Há realmente uma grande exigência de certificação no mercado 

de trabalho atual que exige também um aperfeiçoamento constante. Em outros momentos, 

quando apontam as qualidades de um bom aluno ou de um bom professor, os acordos prévios 

são relativos ao preferível, ou seja, os valores que o grupo de jovens compartilha previamente. 

O que é peculiar no contexto discursivo dos jovens é que mesmo quando se utilizam de fatos 

como argumento para fortalecer as teses do orador é que ao falar destes fatos, os alunos 

imprimem neles um juízo de valor positivo ou negativo, de acordo com o que eles próprios 

consideram preferíveis, e apresentam estes fatos em uma estrutura de causalidade, 

apresentando os efeitos, que segundo eles, os que não estudam irão sofrer no futuro.  

Estes argumentos expressam valores que partem dos lugares da quantidade – pois o 

que acontece com a maioria das pessoas é a regra; do lugar do único – pois a escola é o único 

lugar capaz de preparar os indivíduos para conseguir um bom emprego; e do existente, já que 

a escola existe para levar o aluno do estado de ignorância, ao de saber, é a função essencial da 

escola, por isso a escola é o passaporte para o futuro. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSÕES 

                                                     

Com base na análise dos argumentos aqui apresentada foi possível organizar algumas 

conclusões: 

 

5.1 – Aspectos teórico-metodológicos da pesquisa 

 

 A primeira conclusão a que chegamos diz respeito ao aspecto teórico metodológico da 

pesquisa: o uso da análise retórica é eficaz para apreender representações sociais. Ao utilizar 

as técnicas da análise retórica, expondo os argumentos dos jovens, classificando-os, buscando 

as figuras de linguagem utilizadas, foi possível revelar os consensos que mantêm a identidade 

do grupo, e assim apreender valores contidos no discurso, ou seja, seus preferíveis, o que os 

jovens consideram melhor na escola, no trabalho, no futuro, com suas famílias, professores e 

amigos, bem como a estrutura física da escola. Neste sentido ao identificar os valores contidos 

em suas falas, por meio das técnicas da retórica, apreendemos o núcleo figurativo da 

representação de escola: passaporte, bem como outros elementos desta representação: 

trabalho e futuro. Acreditamos que técnicas de análise, como a que utilizamos nesta pesquisa, 

que considerem e investiguem a estrutura dos discursos ao invés de utilizar somente uma lista 

de palavras desconectadas do contexto discursivo, nos fornece instrumentos adequados à 

análise do conhecimento comum, ou seja, das representações sociais, podendo assim, prestar 

serviços relevantes à pesquisa de diferentes problemas no campo da Educação e da Psicologia 

social. (MAZZOTTI, ALVES-MAZZOTTI, 2010) 

 

 

5. 2 – Delimitação dos grupos 

 

Em relação à delimitação dos grupos, a princípio utilizamos como critério as 

diferenças regionais em função das diferentes localidades que os jovens moram ou estudam. 

Escolhemos estes locais com base no IDH dos bairros, porque a hipótese inicial é de que 

poderia haver diferença nas representações dos jovens em função das experiências vividas em 

seus locais de convivência que eram bem diferentes. No decorrer da pesquisa concluímos que 

não há diferenças relevantes no aspecto regional, pois mesmo o IDH dos bairros e suas 
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características sendo diferentes, as condições socioeconômicas dos sujeitos é o que realmente 

delimita os grupos, e no caso dos sujeitos desta pesquisa, estudantes de escolas públicas, 

todos pertencem ao mesmo grupo sócio econômico. As diferenças encontradas, que são 

significativas para este estudo, diz respeito ao gênero dos entrevistados e ao segmento que 

frequentam: ensino regular ou PEJA. Estas são as variáveis que em alguns assuntos geraram 

pontos de controvérsia em todas as escolas pesquisadas, delineando subgrupos existentes no 

grupo de jovens que inicialmente nos pareceu homogêneo. 

 

5.3 – Os sujeitos da pesquisa 

 

Na caracterização do perfil dos alunos, também foi possível elaborar algumas 

conclusões que nos ajudaram a conhecer melhor quem são estes sujeitos: em relação ao 

trabalho, os jovens do ensino regular não são trabalhadores, pois seus pais acham mais 

importante neste momento que eles se dediquem somente aos estudos. No caso dos alunos do 

PEJA, contrariando o perfil quase universal de que são alunos trabalhadores, encontramos 

53,84% de jovens não trabalhadores. Entre os alunos trabalhadores a maioria é do sexo 

masculino, as poucas meninas que trabalham (29,84%) o fazem, de maneira geral, porque já 

tiveram filho, por isso precisam trabalhar. 

 Quanto à composição familiar, grande parte dos alunos do ensino regular (57,85%) 

mora com seus pais (pai, mãe e irmãos), e estes incentivam e apoiam seus estudos. No caso do 

PEJA, vemos uma dispersão na composição familiar. Muitos destes jovens dizem que sempre 

tiveram que se virar sozinhos e que seus pais nunca cobraram que eles estudem. Percebemos 

nos dois casos, a relação existente entre família e sucesso ou fracasso escolar, tanto já 

destacada pelos professores de todos os níveis de ensino. 

 

 

5.4 – As relações psicossociais na escola 

Contrariando o senso comum, com base na análise dos discursos dos jovens e nas 

observações realizadas pela pesquisadora nas escolas, foi possível perceber que os professores 

na maioria das vezes são referência para os alunos, não como grupo, mas individualmente. No 

discurso dos jovens os professores são sempre citados e seus preferíveis é que os colocam no 

grupo dos maus ou dos bons professores. É consenso entre os alunos que o mau professor é 
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aquele que os tratam com desprezo, arrogância e grosseria. Apontam a todo o momento a 

necessidade de serem ouvidos, pois dizem que muitas vezes, a direção, os funcionários e 

professores não consideram o que os jovens pensam. No entanto, apesar das reclamações 

quanto a alguns, de maneira geral os alunos gostam de seus mestres e eles são, inclusive, para 

muitos, o que tem de melhor na escola. O interesse pelas disciplinas, neste sentido não possui 

relação com a metodologia que é usada ou com a ordem de apresentação dos conteúdos, mas 

com o relacionamento que possuem com o professor que a apresenta. Os bons professores são 

sempre caracterizados como gentis, amigos, preocupados com os alunos e seus interesses, 

explicam bem a matéria até que os alunos entendam. Parece que estamos descrevendo o 

professor perfeito, que não existe nas escolas, mas os próprios alunos citam os nomes de 

vários professores que possuem estas características, tanto no PEJA quanto no ensino regular, 

e por isso são unanimidade entre eles, todos dizem que se interessam e estudam mais as 

matérias destes professores que além de ensinarem seus conteúdos, são, para estes alunos, 

referência e exemplo. 

A relação que os alunos mantêm com seu grupo de amigos na escola é também 

determinante para a orientação de suas condutas neste espaço. Esta conclusão pôde ser 

apreendida em diferentes momentos do discurso dos jovens e na observação de mudanças de 

comportamento ao serem mudados de grupo. 

 Um dos motivos que os alunos apresentaram para o desinteresse dos jovens pela 

escola é a influência dos amigos. De acordo com suas falas, os alunos do ensino regular são 

imaturos e por isso vão pela cabeça dos colegas bagunceiros, que não querem nada, já no 

PEJA não é assim, os alunos são mais amadurecidos e responsáveis, estudam com mais 

afinco, pois querem terminar logo seus estudos. Mas porque isso acontece?  

Podemos explicar esta diferença tomando por base a teoria das representações sociais. 

Para Moscovici, as representações sociais só existem no grupo, pois os processos de 

construção da identidade e dos sentidos atribuídos aos objetos se fazem na relação com os 

grupos socias e com a cultura. Ao longo de nossas vidas, integramos diversos grupos ao 

mesmo tempo, e da mesma forma, nossos grupos de referência também poderão ser diferentes 

dependendo da situação e do contexto. 

Os grupos de pertença e referência, assim o são porque carregam com eles símbolos de 

poder, legitimação, e estão em consonância com os interesses de quem o integra. Interesse 

neste contexto, não tem valor moral, mas quer dizer que o ser humano sempre procura 

segurança, estabilidade e é nos grupos que satisfaçam nossos interesses que estes sentimentos 
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são mais bem contemplados. No ensino regular o grupo dos bagunceiros é o mais popular, 

eles é que carregam estes símbolos, pois contrariam as regras da escola e da direção, ou seja, 

são os fortes, os corajosos, o que todos desejam ser. No PEJA, este modelo, ao invés de 

enaltecido, é censurado e até discriminado. O grupo de referência é o dos que conseguem 

concluir seus estudos, obter a certificação (o passaporte) e ir para o ensino médio. Quando um 

aluno sai do ensino regular e vai para o PEJA, onde tem contato com muitos adultos, com 

vivências, experiências, preferíveis e condutas diferentes, este jovem acaba por também 

modificar suas atitudes, pois como seres sociais sempre buscamos ser aceitos pelos grupos 

que frequentamos. Neste sentido, a estratégia de enviar os “alunos problema” do ensino 

regular para o PEJA, na maioria das vezes,  dá realmente certo, estes alunos se modificam e 

passam a se interessar mais pelos estudos. É também por isso que os jovens do ensino regular 

se auto avaliam como bagunceiros e desinteressados e os do PEJA como responsáveis. 

Ao abordar a importância das relações entre alunos e professores e alunos e seus 

colegas no percurso escolar dos jovens, comprovamos também a importância das relações 

psicossociais no ambiente escolar. Para além dos métodos de ensino, avaliação e organização 

das disciplinas, as relações psicossociais construídas na escola influenciam diretamente no 

fracasso ou sucesso escolar de nossos alunos, por este motivo, ao pensar uma escola de 

sucesso, é necessário que se considere também as relações que serão construídas na sala de 

aula, no pátio da escola, no refeitório... Pois estas, sem dúvidas poderão ser entraves ou 

facilitadores do processo escolar. 

 

5.5 - As representações sociais dos jovens sobre escola, trabalho e futuro e suas relações 

com o fracasso escolar. 

 

Para fazermos a conclusão final deste trabalho, é preciso voltar aos objetivos iniciais e 

verificar se foi possível respondê-los no decorrer da pesquisa. 

 Após a análise dos elementos apresentados no discurso, busca-se a ideia que mais 

condensa seus significados. A estrutura argumentativa que organiza um discurso bem como as 

figuras utilizadas para comunicá-la sempre gira em torno de um motivo central. Este motivo é 

uma figura, ou esquema, um argumento ou um procedimento retórico que organiza todo o 

texto sempre baseado na representação social que o grupo possui sobre o objeto do qual se 

fala no discurso. Não é fácil identificá-lo em todos os textos, porém a identificação e 

exposição das metáforas que coordenam os conjuntos dos argumentos pode ser um meio de se 
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chegar ao motivo central do discurso, que seria a representação social que o grupo possui 

sobre aquele objeto. Na comunicação das estruturas argumentativas o orador utiliza figuras de 

linguagem que dão sentido ao discurso e legitimam os argumentos. Elas expressam e 

condensam os significados do discurso, portanto a análise das figuras é importante para 

compreender os sentidos que o coordenam. 

 No discurso dos alunos que foi aqui analisado, foi possível inferir que escola, trabalho 

e futuro fazem parte de um único núcleo argumentativo, coordenado pela metáfora: 

PASSAPORTE. O esquema abaixo representa a síntese do que foi encontrado. 

 

 

  

 

 

                                                        PASSAPORTE 

 

A escola é o único lugar em nossa sociedade que nos concede a certificação que 

permite ingressar num bom futuro, por meio de um bom emprego, por isso é o “passaporte”. 

O passaporte é o que nos credencia ao bom emprego: o que se aprende na escola (os 

conteúdos, a maneira de falar, de se comportar, os valores) e a certificação. Para os alunos a 

representação social de um bom futuro é: bom emprego, que lhes permitirá ter família, casa, 

carro, todos os símbolos de felicidade e realização difundidos em nossa cultura. Não há como 

conseguir nada sem ter um bom emprego, que para eles significa trabalhar no que gosta e 

ganhar o suficiente para sustentar a família e ter as coisas materiais que desejam. A conquista 

do bom emprego depende da escola e sem ela dificilmente o futuro será bom, pois todos 

precisam trabalhar e quem não tem qualificação não poderá escolher o que quer fazer, tendo 

que aceitar o emprego que aparecer podendo ser este um emprego difícil, cansativo e que 

pague mal, sem oportunizar a possibilidade de conquistar o que desejam.  

Para os jovens alunos, a escola como passaporte para o futuro deve oferecer, além da 

certificação e dos conhecimentos específicos para ingressar no ensino médio e na faculdade, 

um ambiente agradável e estimulante onde os alunos se sintam respeitados e valorizados. 

Temos então, no campo de representação de escola, os amigos, os professores, as condições 

físicas e de organização escolar e a família, estes aspectos compõem o quadro que determina 

se a escola é boa ou ruim e com base nesta classificação é que será possível a escolha do bom 

BOM 

TRABALHO 

E BOM  

FUTURO 

ESCOLA 
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futuro. Neste contexto, o social e o individual relacionam-se o tempo todo, pois, ao mesmo 

tempo em que os alunos possuem um conceito de escola, apreendido no consenso social (que 

é a escola passaporte para o futuro), suas experiências pessoais no presente, com os amigos, 

professores e com a escola de hoje também influenciam esta representação, por isso, nem 

todos os alunos que estão na escola, mesmo sabendo que é importante estudar, se interessam 

por ela. Sendo a escola, objeto de representação para estes jovens, o que pensam sobre ela 

possui, além da dimensão cognitiva, do que é certo fazer, as dimensões afetivas e sociais que 

dependem das relações psicossociais que eles estabelecem com as pessoas da escola. Não 

somos receptores passivos das representações existentes ao nosso redor, nem mesmo quando 

compartilhamos delas. 

 As representações aqui apresentados pelo grupo de jovens do PEJA e do ensino 

regular não dizem respeito somente a este grupo, pois são compartilhadas por outros em nossa 

sociedade, como pais, professores, estado, apresentando então componentes ideológicos em 

suas representações, o que nos permite retomar as considerações de Elejabarrieta (1992) sobre 

a natureza dos objetos. Como já vimos no capítulo II, este autor faz distinção entre os objetos 

afirmando que estes podem ser sociais, quando suas representações originam-se da dinâmica 

social, ou cognitivos, cuja representação origina-se na produção do conhecimento científico. 

Pode-se concluir que no caso dos objetos desta pesquisa: escola, trabalho e futuro, estes são 

objetos de cunho social, pois não possuem uma referência inicial. É uma representação 

produzida na dinâmica social, nos problemas práticos e neste caso a análise desta 

representação é a análise do que aquela cultura considera ser aquele objeto, pois esta 

representação está enraizada na cultura, a absorvemos desde nosso nascimento, junto com a 

linguagem. (MOSCOVICI, 2003)  

 

5.5.1 – O  fracasso escolar 

Para os jovens, eles são os principais responsáveis pelo sucesso ou fracasso escolar, 

são suas atitudes que os levarão ao sucesso na escola e consequentemente o sucesso na vida. 

O grupo de jovens do PEJA e do ensino regular estão certos de que os alunos que não 

estudam e só vão para a escola obrigados pelos pais, assim que amadurecerem um pouco, se 

arrependerão desta atitude. Os alunos do PEJA que já passaram por esta experiência, e 

ficaram muitas vezes reprovados comprovam que realmente se arrependeram de não ter 

estudado no momento certo, pois agora já poderiam estar terminando o segundo grau e assim 
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alcançariam mais rápido um emprego melhor e consequentemente, estariam mais perto do 

futuro almejado. Para eles, é também a imaturidade que faz com que os jovens sejam levados 

pela cabeça dos amigos e sigam os caminhos errados. Pode-se perceber que o fracasso escolar 

relaciona-se à representação social de desenvolvimento humano que estes jovens possuem. As 

etapas de desenvolvimento: infância, adolescência, juventude, fase adulta e velhice são 

apresentadas e caracterizadas pelos jovens de maneira a justificar as atitudes dos indivíduos 

em cada uma destas fases. A adolescência, para eles, é o momento de anseio pela liberdade, 

nesta fase eles são curiosos, ansiosos, querem fazer tudo ao mesmo tempo e querem aparecer, 

não pensam no futuro, pois acham que ainda há muito tempo para ele acontecer e o melhor é 

viver o hoje. Sendo assim, diferente da infância quando a mãe mandava e eles obedeciam, os 

adolescentes até vão para a escola, obrigados pela mãe, mas ao chegar lá só se interessam pelo 

grupo de amigos e por fazer coisas que contrariem as regras da escola, pois assim são vistos, 

notados e ganham valor diante do grupo, mesmo fracassando em seus estudos.  

O preferível para este grupo é ser popular e não é o estudo que os torna populares 

nesta fase, mas a bagunça, o desrespeito às regras impostas pela direção e pelos professores. 

Ao amadurecer um pouco, estes jovens passam a querer coisas materiais que seus pais não 

podem dar, e com a necessidade de ganhar dinheiro e de certificação para arrumar um bom 

emprego, passam a ver a importância da escola, assim como os alunos do PEJA. 

 Fatores extraescolares como a família e o contexto social em que vivem fora da escola 

também são apontados como determinantes para o fracasso ou o sucesso escolar. Estes grupos 

podem ou não constituir grupos de pertença e referência para estes jovens e influenciar suas 

condutas. A falta de incentivo e de cobrança da família quanto aos estudos não só foi 

apontada pelos jovens como um fator que pode levar ao fracasso escolar dos alunos, mas 

também pôde ser percebida pelos resultados da pesquisa que evidenciam uma relação entre os 

alunos que possuem sucesso na escola e famílias presentes e que apoiam seus estudos, e 

alunos com inúmeras histórias de fracasso que cuidam sozinhos de suas trajetórias escolares, 

sem nenhuma cobrança ou incentivo de seus pais ou responsáveis.  

A influência da família no sucesso ou fracasso escolar de seus filhos não é um 

consenso entre estes jovens e aparece com maior frequência entre os jovens do ensino regular, 

diferente destes, os jovens do PEJA atribuem sempre a si mesmos a responsabilidade por suas 

ações e pelas consequência delas. Como consenso entre os dois grupos, temos a força de 

vontade e o interesse do próprio aluno como determinante em seu percurso escolar, 

profissional e pessoal. Por mais que apontem outros motivos para o desinteresse pela escola, 
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ao final sempre concluem assumindo a responsabilidade por seus fracassos e sucessos e não 

culpabilizam ninguém. Por isso também creditam sempre a si mesmo o rumo de seu futuro, 

pois consideram que força de vontade e fé são fundamentais na realização de seus desejos. 

Em texto publicado na revista em aberto, Alves-Mazzotti 1994 p. 1, já indicava que 

“os alunos de baixo rendimento tendem a atribuir o fracasso a causas internas (relacionadas à 

falta de aptidão ou de esforço), assumindo a responsabilidade pelo fracasso" e este é o ponto 

de consenso entre todos os grupos. Não que a própria pessoa não seja também responsável por 

seus sucessos e fracassos, mas o egocentrismo dos jovens, os impede de perceber que a 

construção da identidade sempre acontece nos âmbito individual e coletivo. Somos frutos das 

escolhas que fazemos, dentro da cultura em que vivemos.  

 Ao centrar tudo neles, mesmo que o ambiente em que vivem seja desfavorável, 

conspire contra eles, isto não é percebido, então quando fracassa na escola ou em qualquer 

outro contexto, o indivíduo entra numa situação de desamparo. Nem a escola, nem a 

sociedade em geral tem conseguido mostrar aos jovens que o fracasso e o sucesso não são 

coisas naturais, que acontecem espontaneamente, mas dependem de esforço e trabalho, 

inclusive crescimento pessoal, não só cognitivo. Esta aprendizagem acontece na escola, na 

família, na igreja, enfim em todos os lugares que frequentamos. No caso da escola, quando 

está pautada somente nos resultados, sem se preocupar em ajudar o aluno a se tornar uma 

pessoa melhor, contribui para este desamparo, pois o indivíduo se sente só e responsável 

exclusivamente por seu fracasso, sem perceber as variáveis externas que também possuem 

influência neste processo. É por isso que os professores que os alunos mais gostam são os que 

os auxiliam a crescer, não só na sua disciplina, mas também em seus projetos de vida, como 

pessoas. 

 Neste sentido, o egocentrismo dos alunos acaba por refletir o próprio contexto escolar 

(ou seria o contrário?), e começamos a achar que a escola sozinha pode modificar tudo: o 

aluno, suas famílias, a sociedade. Achamos que todos os alunos, ao entrarem na escola se 

igualam independente do que vivem fora dela, e assim vão ter as mesmas condições de atingir 

todos os objetivos propostos para eles. A metáfora passaporte para definir escola resume bem 

isso: a centralidade da escola na vida da sociedade e das pessoas. É como se ao conseguir a 

certificação, tudo se resolvesse: com o certificado podemos ter um bom emprego e o bom 

emprego é capaz de garantir um bom futuro, feliz, independente do que aconteça fora do 

contexto escolar. 
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5.6 - Considerações finais 

Em algumas escolas que visitei, pude observar que alguns alunos possuem uma total 

falta de respeito com os professores e com seus colegas. Não obedecem, respondem de 

maneira agressiva, debocham dos professores, falam mal. Pude perceber esta atitude com 

professores que eram extremamente cordiais com seus alunos, planejavam aulas diferentes 

com data show, notebooks, filmes, faziam de tudo para estimular a turma e sensibilizar os 

alunos quanto a sua matéria. O comportamento de alguns continuava de desinteresse total. 

Neste contexto duas situações me chamaram atenção: uma aluna do 9º ano disse que falou 

para a mãe ir á escola buscar seu boletim e que a mãe respondeu que não iria porque não tinha 

tempo. A aluna então comentou: “- Sem tempo como, se ela estava dormindo em casa? Minha 

mãe é muito abusada.” Em outra escola, vi um professor entrar numa turma de 7º ano onde os 

alunos andavam por cima das carteiras, uns falavam mal dos outros, outros gritavam... Um 

caos. O professor entrou e começou a organizar a turma quando uma aluna falou para ele: “- 

Ô professor você foi falar merda (sic) de mim para o meu pai e ele veio me dar uma surra.” O 

professor então, chamou a aluna separadamente, longe dos demais alunos e conversou com 

ela dizendo que aquela não era a maneira adequada de se dirigir ao professor, e que não era 

assim que ele a tratava, dessa maneira agressiva. Ela respondeu: “- Mas é assim que todo 

mundo me trata, porque eu não posso falar desse jeito?” 

Estes dois casos me levam a refletir que realmente o fracasso escolar envolve muitas 

variáveis. É fato que professores e diretores não devem utilizar somente o argumento de que 

as famílias são desestruturadas, que os alunos não querem nada, embora eles sejam legítimos, 

e se eximir de sua parte nesta responsabilidade. Pude ver durante esta pesquisa que boa 

relação entre professores e alunos não é utopia. Em todas as escolas havia professores que 

eram unanimidade entre os alunos, ou seja, os alunos, de maneira geral gostam dos 

professores, o que eles não gostam é do autoritarismo e não da autoridade. O que eles querem 

é ser ouvidos e serem vistos como “pessoas”. Parece absurdo, mas muitas vezes estes alunos 

são realmente vistos como números. Oferecer um ambiente limpo, acolhedor, com materiais 

disponíveis onde os alunos se sintam valorizados também não é impossível, pois visitei 

escolas assim e como é diferente a maneira como eles se relacionam com o espaço escolar 

bem cuidado, com materiais disponíveis e organizado.  

O que me deixa preocupada e com um sentimento de impotência é perceber que em 

alguns casos nem mesmo a melhor escola do mundo, com todos os recursos possíveis, 
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professores que possuem bom relacionamento com os alunos, direção e funcionários 

atenciosos... São suficientes para quebrar as barreiras do que acontece fora da escola. A 

reclamação recorrente dos professores em relação às famílias não é infundada. Os problemas 

extraescolares influenciam diretamente o desinteresse e o desempenho dos alunos na escola. 

A hipótese inicial desta pesquisa de que a tríade escola, trabalho e futuro possui relação com o 

fracasso ou o sucesso escolar pode ser comprovada pelas falas dos próprios jovens durante 

toda a pesquisa, no entanto o que não foi dito por eles, pois na verdade nem é percebido por 

eles, é que a noção de futuro, a “esperança” que temos de um futuro bom depende não só da 

nossa força de vontade, mas é influenciado diretamente pelo que vivenciamos dia a dia, na 

família, no nosso bairro, na nossa casa. Jovens como os que citei acima tem perdido a 

esperança num futuro, eles não acredita que podem chegar a uma faculdade ou a um trabalho 

como advogado, médico... seus destinos já estão traçados como faxineiras, porteiros, 

pedreiros... Alguns jovens não conseguiram nem responder qual era seu desejo para futuro, 

enquanto outros diziam que pretendiam ter alguma profissão que precisasse somente do 

ensino médio, porque isso não estava muito longe da realidade deles. Então fica a reflexão: 

em que realidade nossos jovens estão vivendo que lhes tira a esperança de ter um futuro 

escolhido por eles? E se a escola é o passaporte para o futuro, para os jovens que não possuem 

nenhuma perspectiva quanto ao futuro, que valor a escola pode ter? Pode ser a escola mais 

linda, mais bem equipada, com os melhores professores, se é para o futuro e o jovem não vê 

um futuro para ele, de que adianta? 

 A teoria das representações sociais nos diz que uma representação não existe fora do 

grupo, isolada de um contexto maior, por isso temos a ideia dos campos de representações. 

Sendo assim, a escola também não está isolada da sociedade ao qual pertence, não há como 

pensar na escola, estratégias de ensino, metodologias, resultados, sem considerar o contexto 

em que está inserida, assim só estaremos dando “murro em ponta de faca.” E alguns sempre 

ficarão pelo caminho. Infelizmente. 
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