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RESUMO

As representações socialmente construídas em torno das vivências juvenis  contemporâneas apontam para importantes questões culturais e 
identitárias que conferem múltiplas dimensões à condição juvenil. A relação da juventude com a escola, e de ambas com a sociedade, inspira a 
compreensão de questões sociais amplas, fincadas entre  dinâmicas e práticas juvenis. Por meio da articulação entre trajetórias e imagens sociais, 
o estudo propõe-se a analisar de que forma jovens estudantes do ensino médio das escolas públicas de Belém concebem a escola e o futuro, a 
partir das representações sociais elaboradas por estes sujeitos. O percurso teórico-metodológico estruturado para este trabalho compreende a 
aproximação conceitual entre a Teoria das Representações Sociais e a Teoria dos Campos. A análise será construída a partir das representações 
sociais e adequada à visão de mundo simbólico e interacionista, resultado da mediação entre o habitus (estruturas individuais e subjetivas) e as 
situações objetivas que se interpõem aos sujeitos. O universo da pesquisa será composto por jovens a partir dos 14 anos, idade mínima de 
ingresso no ensino médio, matriculados em 23 escolas estaduais de Belém/PA, cuja seleção deu-se a partir do preenchimento dos seguintes 
indicativos do estudo MEC/INEP para Taxas de Rendimento Escolar em 2016: taxas de aprovação superior a 80%, taxas de reprovação superior a 
30%, e taxas de abandono superior a 30%. Após a seleção das escolas, optou-se por dividir o estudo em mais duas etapas: a primeira (em 
andamento), de caráter exploratório, consiste na seleção de amostra – a partir de contato com diretorias/coordenações das escolas – para 
aplicação de dois tipos de instrumento: 1) questionário sobre o perfil dos estudantes de ensino médio das escolas estaduais de Belém, com alunos 
matriculados regularmente, que preencham os requisitos: a) alta distorção entre idade/ano; b) sem distorção entre idade/ano; c) não frequentam 
a escola há mais de trinta dias; 2) entrevista individual com uso de técnicas projetivas de associação de palavras, a partir da apresentação de 
letras de músicas.  A segunda etapa, de caráter etnográfico (a ser executada), incluirá observação participante e entrevistas semi-estruturadas, 
com 30 estudantes selecionados a partir dos resultados da primeira etapa. Eles serão acompanhados por um ano, com o objetivo de observar 
narrativas, estrutura familiar, situação financeira, percurso escolar e socialização. Os resultados desta imersão permitirão compreender as 
posições que os jovens ocupam no espaço social de acordo com a estrutura de poderes que atuam sobre eles (capital cultural, social e simbólico), 
entender instrumentos de dominação que regem seu espaço social, o modo de engendramento das práticas – geradas pelo habitus –, destacar o 
papel das relações estabelecidas nos espaços de convivência e socialização; para assim compreender  práticas e interações, no contexto das 
relações com a escola e com os planos de futuro.

Licenciaturas

Pós-Graduação Stricto Sensu - Educação
X Seminário de Pesquisa da Estácio


