
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROCESSOS SÓCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RISO, HUMOR E RESISTÊNCIA NA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL: A PERSPECTIVA DOS ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcela Goulart Fontes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOÃO DEL-REI 

MINAS GERAIS – BRASIL 

FEVEREIRO DE 2014 



 

 

 RISO, HUMOR E RESISTÊNCIA NA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL: A PERSPECTIVA DOS ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação: Processos 

Sócio-Educativos e Práticas Escolares, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de Mestre em Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestranda: Marcela Goulart Fontes 

Orientadora: Prof. Drª. Ruth Bernardes Sant'Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFSJ 

MINAS GERAIS 

FEVEREIRO 2014 



 

 

  
 

 

 

 

 
RISO, HUMOR E RESISTÊNCIA NA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL: A PERSPECTIVA DOS ALUNOS 

 

 
 

Banca Examinadora: 

 

 

 

 

 

Profª. Drª. Ruth Bernardes de Sant'Ana (Orientadora) 

Universidade Federal de São João del-Rei 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Henrique Nogueira  

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 

 

Prof. Dr. Gilberto Aparecido Damiano  

Universidade Federal de São João del-Rei 

 

 

 

SÃO JOÃO DEL-REI – MINAS GERAIS 

FEVEREIRO DE 2014 



 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu companheiro Tiago, com quem 

compartilho os mais sinceros risos. 

 

Aos meus queridos pais. 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais, pelo apoio e incentivo em mais esta conquista. 

 

Ao Tiago, pelo companheirismo e pelas inúmeras e valiosas dicas em todos os momentos de 

construção desta dissertação. 

 

À professora Ruth Bernardes de Sant’Ana, pela competência, profissionalismo e atenção nas 

salutares orientações e por todos os momentos agradáveis. 

 

Ao Professor Paulo Henrique Nogueira e ao professor Gilberto Aparecido Damiano, por 

participarem da Banca Examinadora deste trabalho e pelas contribuições valiosas. 

 

Aos professores Wanderley Cardoso de Oliveira e Murilo Cruz Leal, por aceitarem o convite 

para serem Membros Suplentes da Banca Examinadora deste trabalho. 

 

A todos os professores do Mestrado em Educação, pelo profissionalismo, conhecimento e 

competência demonstrados durante o curso. 

 

Ao professor Marcelo Dalla Vecchia, pela orientação no Estágio de Docência, pela amizade 

oferecida e por todas as indicações e discussões que em muito contribuíram para a escrita 

desta dissertação. 

 

A todos os adolescentes participantes desta pesquisa, pelo carinho e disponibilidade. 

 

À diretora, aos professores, funcionários e alunos que me receberam muito bem na escola 

pesquisada. 

 

Ao Fabrício pela amizade, pelas conversas e sugestões para a pesquisa.  

 

Aos colegas de mestrado pelo compartilhamento de experiências e dificuldades enfrentadas. 

 

Ao Moisés, à Mariana, à Maria Clara e à “Laranja” pela amizade, pelos momentos de 

descontração demasiadamente necessários, por me incentivarem e torcerem por mim. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio 

financeiro. 

 

E a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a concretização deste trabalho, o 

meu muito obrigado! 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O presente estudo é resultado de uma investigação sobre os significados do riso e do humor 

expressos na escola e, em especial, na sala de aula.  Sobretudo, problematizamos a relação 

entre o riso e a resistência escolar. Partindo da perspectiva dos adolescentes do nono ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública de São João del-Rei - MG, levantamos as 

seguintes questões: O que há no riso e no humor de oposição e resistência à escola e sua 

cultura? Qual lugar o riso e o humor ocupam no espaço escolar?  Para responder a essas 

questões, recorremos aos seguintes recursos metodológicos: observações de sala de aula e do 

contexto extraclasse, questionários, entrevistas individuais semi-diretivas e encontros grupais 

com os adolescentes. As teorias da resistência que referenciam esta investigação fazem parte 

de um conjunto de estudos no interior do campo da Sociologia da Educação que manifestam 

uma reação à concepção determinista das teorias da reprodução, que reduz os sujeitos à mera 

impotência frente à onipotência e à onipresença das estruturas sociais.  A resistência é 

entendida aqui como expressão de uma cultura juvenil difusa, em contraste com a cultura 

oficial da escola, o que inclui a rejeição do seu poder e autoridade. O trabalho de campo 

mostra que a ludicidade é uma forma de manifestação da resistência dos adolescentes contra 

os aspectos mais formalizados da escola. Por sua vez, o riso é compreendido como um 

elemento carregado de significação social, e, portanto, constitui um fio condutor importante 

para entender a realidade educacional. Os adolescentes pesquisados indicam que o riso 

emerge como facilitador do processo de ensino-aprendizagem, como mediador de uma 

interação saudável entre professor e aluno e como elemento capaz de tornar a sala de aula 

mais agradável, evitando, assim, a monotonia. Além dessa potencialidade prática, 

evidenciamos que o riso se expressa de maneira polissêmica na sala de aula, podendo levar 

facilmente ao prazer, mas também à violência. A análise dos dados também nos revelou que 

os adolescentes parecem oscilar entre o riso e o sério, a resistência e a acomodação, a negação 

e a afirmação do autoritarismo e, desse modo, conseguem dar conta do processo escolar. As 

interações lúdicas efetuadas pelos alunos fazem com que eles se apropriem de maneira 

renovada do espaço escolar e amenizem as cobranças impostas pela escola. Dessa forma, o 

riso e o humor aparecem como uma forma de resistência à rotina estabelecida na sala de aula 

ao introduzir no seu interior rituais de interação social originários da vida cotidiana. 

Concluímos que as relações permeadas pelo cômico ou pelo lúdico possibilitam que a escola 

se transforme em um lugar mais agradável e com mais leveza e que, por isso, os adolescentes 

não recusam o “ofício do aluno”, mas não aderem a ele completamente.  
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ABSTRACT 

 

This study is the result of an investigation about the meanings of laughter and humor in the 

school as expressed particularly in the classroom. Above all, we problematize the relationship 

between laughter and school resistance. From the perspective of adolescents attending the 

ninth year of elementary school in a public school in São João del-Rei - MG, we raise the 

following questions: What opposition and resistance to the school and its culture reside in 

laughter and in the mood? Which place laughter and humor occupy at school? To answer 

these questions, we have the following methodological procedures: observations in classroom 

and extracurricular context, questionnaires, semi-directive interviews and group meetings 

with adolescents. Theories of resistance that reference this investigation are part of a set of 

studies within the field of sociology of education that show a reaction to the conception of 

deterministic theories of reproduction, which reduces the subject to mere helplessness against 

the omnipotence and omnipresence of structures social. Resistance is understood here as a 

diffuse expression of youth culture, in contrast to the official culture of school, which includes 

the rejection of its power and authority. The fieldwork shows that playfulness is a 

manifestation of teens’ resistance against the more formalized aspects of the school. In turn, 

laughter is understood as an element loaded with social significance and thus constitutes an 

important thread to understand the educational reality. The adolescents we studied indicate 

that laughter emerges as a facilitator of the teaching- learning process, as a mediator of a 

healthy interaction between teacher and student and as an element able to make the classroom 

a more pleasant place, thus avoiding monotony. Besides this practical capability, we noted 

that laughter is expressed in a polysemic way in the classroom, and can easily lead to 

pleasure, but also to violence. Data analysis also revealed to us that teens seem to oscillate 

between laughter and seriousness, resistance and accommodation, denial and affirmation of 

authoritarianism and thus they are able to account for the schooling process. Play interactions 

made by students make them take ownership so renewed the school environment and mitigate 

the charges imposed by the school. Thus, laughter and humor appear as a form of resistance to 

the established routine in classroom by introducing therein rituals of social interaction 

originated in everyday life. We conclude that relations permeated by the comic or the 

playfulness enable the school to become a nicer place with more lightness and, therefore, the 

teens did not reject the ‘role of the student,’ but do not adhere to it completely.  

 

Keywords: laughter; humor; resistance; playfulness; school; student; elementary education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho discute as manifestações do riso e do humor do aluno no contexto 

escolar e suas relações com a resistência ao poder escolar. Para tal, empreendemos um estudo 

qualitativo fundamentado nos princípios interacionistas de pesquisa (Becker, 1993; Coulon, 

1995; Sant’Ana, 2003, 2010) que orientam os recursos metodológicos como a observação do 

estabelecimento escolar, sobretudo na sala de aula, bem como os encontros grupais com alunos, 

as entrevistas individuais e os questionários aplicados aos mesmos. 

As resistências têm feito parte do processo evolutivo dos seres humanos uma vez que 

os registros históricos mostram, entre outras expressões coletivas humanas, as lutas destes 

principalmente contra as práticas de dominação. Em suma, a resistência sempre esteve 

presente em movimentos de contestação e contra controle diante de fenômenos julgados como 

impeditivos de realização individual e coletiva de pessoas e grupos, em diferentes níveis de 

expressão de oposição ao poder. Porém, são raras as pesquisas que versam sobre o tema no 

contexto educacional, especialmente quando se trata do que há no riso e o humor de oposição 

e resistência ao poder escolar. O que leva à dificuldade dos teóricos educacionais de fazer 

uma análise mais detalhada e profunda com relação aos atos que envolvem o riso e o humor 

na sala de aula e também das relações de dominação-subordinação presentes no contexto 

escolar. Por promover tal discussão, as teorias da resistência desenvolvida por autores como 

Giroux (1986), Apple (1989), Willis (1991) e McLaren (1997) referenciam esta investigação. 

As teorias da resistência fazem parte de um conjunto de estudos que manifestam uma 

reação diante da concepção determinista das teorias da reprodução que reduzem os sujeitos à 

mera impotência frente à onipotência e a onipresença das estruturas sociais. Dessa forma, para 

as teorias reprodutivistas, o papel da escola no capitalismo consiste em engendrar dispositivos 

político-pedagógicos suscetíveis de reproduzir as classes sociais e as relações sociais de 

produção existentes na sociedade mais ampla, o que legitima as relações de produção 

capitalistas (Enguita, 1989). Contrapondo tal visão sobre a escola, as teorias da resistência se 

preocupam em assinalar que os indivíduos não são meros joguetes submetidos a forças que se 

movem sobre suas cabeças, mas atores das relações sociais, isto é, sujeitos ativos que podem 

ser capazes de aceitar, modificar ou resistir aos imperativos estruturais que norteiam as 

interações sociais entre pessoas no interior da escola. 
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Sendo assim, a escolha de tal perspectiva é uma tentativa de enfatizar a escola como 

um espaço social onde também existe contestação ao sistema dominante de controle e poder. 

Ou seja, é preciso ressaltar que os mecanismos de reprodução social e cultural nunca são 

completos e se defrontam sempre com elementos de resistência que podem trazer consigo um 

pensamento crítico e uma ação reflexiva suscetível de contribuir quer seja para a emancipação 

política, quer seja para provocar um mal-estar, que indaga se o tipo de educação oferecida às 

novas gerações satisfaz seus anseios mais imediatos nesse momento de suas vidas. Esse 

enfoque mostra-nos uma alternativa de reflexão da prática escolar sob uma perspectiva crítica 

que entende a realidade como uma totalidade concreta, envolvendo a resistência e a 

acomodação, a negação e a afirmação dos estudantes como sujeitos. E, acima de tudo, como 

discutiu Apple (1989), supõe a crença na possibilidade de mudança e de transformação, uma 

vez que “devemos contestar uma suposição em particular: a da passividade. Esta suposição 

tende a ignorar o fato de que os estudantes estão criativamente agindo sob formas que 

frequentemente contradizem aquelas normas e disposições que permeiam a escola” (p.112). 

Entendemos o riso como um fio condutor importante para a compreensão da 

realidade educacional, uma vez que ele é um elemento de interação carregado de significação 

social. Dessa maneira, nos atemos à questão relativa ao lugar que o riso ocupa no interior do 

espaço escolar, sem perder de vista que ele se manifesta de diversas maneiras, podendo levar 

facilmente ao prazer, mas também à violência. 

No geral, a literatura aponta o riso na sua potencialidade prática como facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem, como mediador de uma interação saudável entre professor 

e aluno, e como elemento capaz de tornar o espaço de sala de aula mais agradável, evitando, 

assim, a monotonia. Além desses aspectos, é frequente a consideração de seu caráter 

subversivo, sua capacidade de questionar a ordem imposta e de interromper com a rigidez 

escolar. 

No meio educacional, os comportamentos que envolvem o riso expressos pelos 

alunos são compreendidos, na maior parte das vezes, como uma atitude inadequada, como 

uma espécie de incapacidade do aluno (ou do grupo) de se ajustar às normas e padrões de 

comportamento esperados, ou seja, um desvio da norma reconhecida como correta: a 

disciplina escolar. Investigamos o que os alunos têm a dizer acerca desses atos jocosos e se 

eles em algum momento estão relacionados com alguma crítica ao sistema escolar. 
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O riso é uma expressão corporal que se constitui em linguagem não verbal, seja ela 

gestual, muda ou com vocalizações. Além de ser importante para a compreensão da interação 

social, a conversação não verbal é essencial para a comunicação humana e para o processo 

cognitivo. A comunicação não verbal é aquela que se dá entre pessoas em interação face a 

face e que recorre a outros meios que não as palavras. De acordo com Rector e Trinta (1999, 

apud SANTOS, 2002), o riso é um comportamento não verbal que se insere no recurso da 

cinésica, que se refere ao movimento do corpo, como os gestos, a postura, a expressão facial e 

o olhar. Ainda é interessante ressaltar que os elementos não verbais são responsáveis pela 

maior parte das mensagens enviadas e recebidas pelos sujeitos em interação. Uma parte 

expressiva das mensagens emitidas pelos sujeitos se dá através do corpo em movimento, ou 

são transmitidas pela expressão vocal (timbre, tom de voz, pausas, respiração), de maneira 

que, em determinados contextos de interação, a palavra em si pode constituir o último recurso 

a ser utilizado para promover mensagens na comunicação com o outro. Mas, o mais comum é 

que o gesto e o riso se misturem em meio às palavras, quer como um acompanhamento, que 

acentua uma determinada definição da realidade, quer como a condensação de uma 

significação dada de uma experiência. 

Quando pensamos no riso em termos de acompanhamento dos processos 

comunicativos verbais, isso não significa uma total similitude entre o conteúdo da fala e 

aquele do riso. No entanto, o riso como ato social é uma expressão que ganha significado 

somente a partir do conhecimento do contexto local no qual é produzido, e só pode ser 

analisado se atentarmos às suas manifestações em rede de relações sociais, ou seja, o percurso 

interacional percorrido pelo riso e o humor, norteado pelas seguintes questões: Quais os atores 

principais e secundários na composição da cena na qual aparecem o riso e o humor? E que 

papel joga a plateia na definição das situações consideradas risíveis? Como o riso entra na 

interação social? Existem movimentos de interposição a ele? Ele apresenta pausas, silêncios, 

momentos de contágio? Que significado o ato social analisado condensa? Quais as suas 

relações com elementos contextuais e de fora do contexto da interação face a face? 

Por outro lado, quando pensamos o riso como condensação de uma experiência, a 

imagem que advém é de que ele traz em si um conjunto de frases e gestos que perfazem um 

ato social complexo. Ele finaliza, resume e dá sentido a uma cena, por exemplo. 

Dessa maneira, lançamos o olhar para a análise da comunicação não verbal do riso 

inserida nas interações que constituem o cotidiano escolar. A abordagem interacionista 
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permite visualizar os sujeitos em ação como atores de uma cena social complexa que, embora 

não consigam escapar das determinações estruturais, possuem autonomia para desempenhar 

seus papéis e estabelecer diferentes práticas (SIROTA, 1994, COULON, 1995). 

A resistência no âmbito escolar já foi brevemente investigada por nós durante uma 

investigação de iniciação científica intitulada: “Disciplina escolar e resistência ao poder 

escolar na fala de alunos de escolas públicas”, realizada entre agosto de 2009 e julho 2010. 

Acreditamos ter contribuído no sentido de aperfeiçoar a compreensão dos comportamentos 

expressos pelos estudantes, em especial, nas salas de aula, propiciando uma série de dados e 

reflexões bastante relevantes para a educação e a prática escolar. Aquela investigação 

detectou a necessidade de abordar os comportamentos que envolvem o riso e o humor como 

fios-condutores de maneira a contribuir e aprofundar os estudos sobre a resistência escolar, 

afinal, estes comportamentos se destacaram na análise da relação dos estudantes com o 

contexto escolar. Observou-se que parte dos estudantes geralmente revidam as repreensões 

disciplinares com risos, o que parece indicar uma forma de se opor às atitudes de autoridade 

do professor. 

Portanto, esta pesquisa focaliza aos comportamentos que envolvem o riso e o humor 

e investiga também as suas formas, significações e implicações no que se refere ao âmbito 

escolar. A partir dessa análise e da perspectiva do aluno a respeito do interesse entranhado na 

emissão desses comportamentos tanto no plano individual como no coletivo, buscamos 

analisar se eles representam resistência, ou seja, se estão enraizados em uma reação à 

autoridade, às regras e normas presentes no âmbito escolar. O riso e o humor são dispositivos 

que permitem que se digam verdades profundas, indicando sua seriedade, podendo até ser um 

dispositivo eficiente para estabelecer a crítica. Dessa forma, procuramos responder a seguinte 

questão: o que há no riso e no humor de oposição e resistência? 

Os adolescentes parecem oscilar entre o riso e o sério, a resistência e a acomodação, 

entre a negação e a afirmação do autoritarismo e, desse modo, conseguem suportar os 

aspectos ruins do cotidiano escolar. Neste sentido, estudamos os entraves para a construção de 

uma escola em que os alunos sejam ouvidos e compreendidos em seus desejos e direitos, 

enquanto sujeitos participantes do processo educacional e da sociedade (FONTES E 

SANT’ANA, 2010). 

Apresentamos no primeiro capítulo desse texto um resgate do processo de 

estruturação do conceito de resistência escolar no campo da sociologia da educação. Nesta 
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seção também apresentamos de que maneira o riso e o humor vêm sendo estudados no campo 

da educação, e o que as raras pesquisas que investigam o riso e o humor na sala de aula têm 

concluído sobre o tema. Em seguida fazemos a ligação entre essas duas áreas: a resistência 

escolar e o riso e o humor. No segundo capítulo, discorremos sobre algumas questões 

importantes a respeito do método de pesquisa, assim como destacamos os recursos 

metodológicos que utilizaremos. O terceiro capítulo caracteriza o estabelecimento escolar 

onde se deu a pesquisa e também os adolescentes que dela participaram. Já no quarto capítulo 

analisamos os dados propriamente ligados com o riso e com o humor na sala de aula, 

partindo, como sempre, da perspectiva do aluno. Por fim, as considerações finais, seguidas 

das referências e apêndices.  
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CAPÍTULO 1.  UM OLHAR CONCEITUAL SOBRE A RESISTÊNCIA ESCOLAR E 

SUAS RELAÇÕES COM O RISO E O HUMOR 

 

 

Apresentamos neste capítulo uma breve exposição da história do pensamento a 

respeito da resistência no âmbito escolar e sobre o riso e o humor com o objetivo de explorar 

o que já foi observado sobre tais objetos de pensamento. Pretendemos com isso oferecer o 

suporte teórico necessário ao entendimento das situações a serem observadas na pesquisa 

empírica. 

 

 

1.1 Contribuições da Sociologia para o estudo da resistência em educação 

 

Ao longo das poucas décadas que constituem a existência da sociologia da educação, 

reprodução e transformação são os principais conceitos analisados por essa área do 

conhecimento. Conceitos que, inclusive, são de fundamental importância para a compreensão 

do papel da escola contemporânea. Ao analisar a escola na sociedade capitalista percebe-se o 

papel da ideologia na delimitação de sua função. Observa-se também que, na realidade, a 

escola enquanto instituição de ensino formal executa um papel político que serve aos 

interesses de uma minoria, pois está no centro de uma explicação meritocrática das posições 

sociais desiguais que as pessoas ocupam na sociedade. Porém, essa visão sobre a escola 

somente começou a ser considerada a partir do enfoque das teorias da reprodução. 

Do pós-guerra até meados da década de 60, vigorou nas teorias da sociologia da 

educação e nas diversas discussões sobre a escola, a perspectiva funcionalista. O sociólogo 

Talcott Parsons, considerado o maior expoente da tendência funcionalista, procurou estudar a 

educação dando ênfase nos processos integrativos e associativos, ou seja, situando a educação 

como uma poderosa força integrativa da sociedade, responsável pela socialização e 

consequente internalização de valores e normas sociais considerados legítimos e adequados 

para a manutenção da ordem social em vigor. Essa visão incumbe à escola promover o 

progresso social e econômico ao determinar que ela assuma um caráter essencialmente 

instrumental e cumpra objetivos concernentes ao equilíbrio e à manutenção social (PEREIRA 

et al, 2006). 
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Antes de Parsons (1902-1979), Durkheim (1858-1917), um importante precursor do 

moderno funcionalismo, estabeleceu a análise da educação como parte fundamental de sua 

teoria geral da sociedade, pois, conforme explana o autor, ela possui a extraordinária função 

de transmitir valores morais que integram a sociedade e mantêm a ordem social. Em resumo: 

longe de a educação ter por objetivo único e principal o indivíduo e seus interesses, 

ela é antes de tudo o meio pelo qual a sociedade renova perpetuamente as condições 

de sua própria existência. A sociedade só pode viver se dentre seus membros existe 

uma suficiente homogeneidade. A educação perpetua e reforça essa homogeneidade, 

fixando desde cedo na alma das crianças as semelhanças essenciais que a vida 

coletiva supõe. (DURKHEIM, 1978, p.52) 

Nesse sentido, a escola aparece com uma inequívoca importância na teorização 

durkheimiana, pois a ela cabe tratar de maneira racional e planejada a relação entre tradição e 

mudança, rumo ao progresso social. A escola é apresentada como agente ativo de perpetuação 

da sociedade, assumindo um papel funcional de ordenamento e coesão social por meio da 

ação do educador, promotor da educação. O papel da educação é, portanto, o ajustamento das 

novas gerações à realidade vigente (GOMES, 1985). 

Durkheim, dentre outros autores, ajudou a edificar tal concepção que conseguiu se 

estabelecer durante parte do século XX, constituindo uma referência fundamental na 

constituição da escola republicana, dentro e fora da França. Ao mesmo tempo, se tornou alvo 

de críticas de importantes autores deste século que identificam a perspectiva funcionalista 

durkheimiana como “conservadora, visto que era incapaz de visualizar os conflitos no seio da 

sociedade e do espaço escolar” (VARES, 2011, p.134). A conservação do status quo se revela 

como uma das contribuições da escola nessa perspectiva, pois prepara e vincula certos 

princípios e valores necessários para o funcionamento social. O funcionalismo também 

difunde nas sociedades industrializadas um dos dogmas mais característicos nas análises 

educacionais: a crença de que as escolas constituem o principal mecanismo para o 

desenvolvimento de uma ordem social democrática e igualitária. Vares (op. cit), reforça essa 

argumentação: 

Acreditou-se durante algum tempo que a igualdade de oportunidades, 

principalmente no que tange à educação, era um fato real e que, longe de ser uma 

espécie de espaço seletivo ancorado numa ideologia meritocrática, a escola pudesse 

sanar as desigualdades (...). Verdadeiramente, a escola não poderia (como ainda não 

pode, a não ser para os românticos e os ingênuos) dar conta de todos os problemas 
de ordem social. Embora não possamos negar que a escola tenha uma força 

transformadora, não podemos potencializá-la a troco de uma farsa. (p.135) 
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A publicação de diversos trabalhos a partir década de 1970, de autores como os 

sociólogos franceses Bourdieu e Passeron (A reprodução, 1970), o filósofo Louis Althusser 

(A ideologia e os aparelhos ideológicos do estado, 1970), e os economistas norte-americanos 

Bowles e Gintis (Escola capitalista na América, 1976), despontam em contraposição à visão 

funcionalista e inauguram uma visão diferenciada das escolas na sociedade capitalista. Os 

autores que representam essa posição negam a perspectiva ingênua dos funcionalistas e 

concluem, por caminhos diferentes, que a escola capitalista colabora para a manutenção das 

divisões sociais e para a reprodução estrutural socioeconômica e cultural, o que a mantém 

ligada aos interesses de uma minoria influente e dominante. 

Longe de considerar a escola como instituição democrática que tem capacidade de 

aplainar as diferenças sociais, promover a excelência cultural, além do conhecimento neutro e 

os modos objetivos de instrução, as teorias da reprodução introduzem uma nova postura 

analítica frente à escola, na qual os aspectos conflitivos, as tensões e os movimentos 

contraditórios ignorados pelos funcionalistas, passam a ser examinados. No sentido mais 

geral, as teorias da reprodução têm como questão fundamental como as escolas funcionam no 

interesse da sociedade dominante, ou seja, como os recursos materiais e ideológicos são 

utilizados pelas escolas para contribuir no processo de reprodução das relações sociais e de 

atitudes imprescindíveis às relações de produção existentes. 

Giroux (1986) estabelece, dentre a variedade de enfoques reprodutivos, duas 

concepções denominadas teorias de reprodução social e teorias de reprodução cultural, 

consideradas importantes pelo autor para analisar a relação entre escolarização e as 

sociedades capitalistas. As teorias da reprodução social, representadas por Althusser e 

Boweles e Gintis, assinalam como questão central o papel que as escolas assumem na 

reprodução das formações sociais necessárias para manter as relações capitalistas de 

produção. Nesse sentido, as escolas se tornaram espaços que reproduzem relações 

hierárquicas no trabalho por meio da produção de subjetividades apropriadas e ao legitimar as 

atitudes quem as envolvem. Em outras palavras, as escolas representam importantes 

instituições sociais onde os estudantes de classes sociais diferentes aprendem a ocupar suas 

posições específicas de classe na divisão do trabalho. Já a teoria da reprodução cultural, 

desenvolvida por Bourdieu e Passeron, se preocupa com o papel mediador da cultura na 

reprodução das sociedades de classe, e aponta a reprodução como sendo o reflexo não apenas 

do poder econômico, mas também do poder simbólico. Nesse sentido, as escolas se traduzem 



 

 

22 

 

como importantes forças sociais e políticas no processo de reprodução, pois transmitem uma 

cultura dominante valorizada, ou seja, reproduzem as relações de força por meio da 

dominação cultural e simbólica. A cultura nessa perspectiva se torna o elo mediador entre os 

interesses da classe governante e a vida cotidiana. Não somente a cultura veiculada pela 

escola, como também a maneira pela qual ela é inculcada, são elevadas ao status de arbitrárias 

e dominadoras. Tais considerações redirecionam também a maneira como a disciplina escolar 

é entendida, como considera Silva (2007): 

Na visão de Durkheim a disciplina escolar é um elemento fundamental de coesão 

social, a ideia de disciplina escolar como mecanismo integrador vai sofrer um sério 

abalo ao se colocar em causa o papel exercido pela instituição escolar na sociedade. 

(...) se a instituição escolar é denunciada como associada à dominação de uma classe 

sobre a outra, a disciplina escolar passa necessariamente de instrumento de coesão a 

instrumento de dominação. A disciplina escolar deixa de ser vista como um conjunto 

de regras neutras e intrinsecamente positivas para se tornar um instrumento 

necessário à imposição de um arbitrário cultural dominante. (p.57) 

Não obstante, é importante salientar que uma contribuição central dos teóricos da 

reprodução para a educação é o pensamento inovador sobre a escola segundo o qual ela passa 

a ser considerada como mais do que um local de instrução, sendo também um local cultural, 

envolvido ativamente na ordenação e legitimação das formas de linguagem, raciocínio, 

sociabilidade e experiência cotidiana. 

As teorias da reprodução, através dos diversos autores e teorizações, deixam claro 

quais elementos a escola ajuda a reproduzir. Por outro lado, e para além do conhecimento do 

que é reproduzido por meio da escola, Silva (1992) nos chama atenção para “o quê, na 

educação e na escola, faz com que elas possuam importante papel no processo de perpetuação 

de estruturas sociais assimétricas” (p. 60). De acordo com o autor, o principal elemento que 

colabora na reprodução das estruturas sociais são as divisões do sistema escolar que 

correspondem às segmentações sociais1. Por detrás de uma ilusória unidade escolar se esconde 

uma divisão que estabelece por um lado a produção do trabalhador mental, e, por outro, a 

produção do trabalhador manual. As divisões podem ainda ser causadas por um currículo 

escolar estruturado com base no código dominante que produz a segmentação entre os alunos, 

que se dividem entre aqueles que, por meio da família, foram preparados para decifrar o 

código dominante e os que não foram. O conhecimento escolar entendido como resultado de 

uma tradição seletiva e não como uma seleção neutra, também é estratificado e, 

                                                             
1 A principal divisão corresponde à cisão do sistema educacional entre público e privado e à consequente 

qualidade deste e sucateamento daquele. 
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consequentemente, é classificado como instrumento de reprodução escolar.  Ao mesmo 

tempo, as formas pelas quais tal conhecimento é transmitido reproduzem as desigualdades 

com que os diferentes grupos sociais chegam ao processo escolar, ou seja, um conteúdo não é 

transmitido da mesma maneira para diferentes grupos e classes sociais. Além desses 

mecanismos que auxiliam a reprodução, o autor ainda cita a função do livro didático na 

conformação do currículo e o papel que a linguagem exerce na estruturação do processo de 

reprodução social e cultural em educação. 

Grande parte das críticas às teorias da reprodução foi estruturada pelos teóricos da 

resistência como Paul Willis, Michael Apple e Henry Giroux e, no Brasil, por Paulo Freire2 e 

Dermeval Saviani. A maior parte das apreciações trata da visão reducionista e mecanicista da 

escola que supõe um vínculo direto, automático e não mediado das relações sociais da 

educação e na educação com as relações sociais da produção capitalista. Ou seja, os autores 

reprodutivistas “rompem com a visão harmônica e apologética da sociedade própria do 

funcionalismo, mas não com seu determinismo estruturalista” (ENGUITA, 1989, p.5). Tais 

teorias ainda têm como alvo de crítica a ausência de uma dimensão histórica, o que suprime a 

agência das pessoas no devir da história. Além da incapacidade de dar conta dos aspectos 

contraditórios inerentes a toda e qualquer prática social e também de visualizarem o cotidiano 

escolar como um espaço de possibilidade de resistência à dominação, de conflito e de 

produção de contraideologia por parte dos agentes sociais que o compõem (PEREIRA et al., 

2006). Pelo fato de não levarem em consideração as contradições e tensões da escola e 

especificamente da sala de aula, são constituídos modelos de dominação tão fortes que as 

referências à resistência ou mudança soam como impossíveis. Porém, embora tecidas diversas 

críticas às teorias da reprodução, nenhum autor desconsidera sua importância pelo fato de ter 

introduzido uma compreensão crítica da educação e avançado na análise social da escola. 

Com efeito, a criticidade presente no discurso das teorias da reprodução carrega uma 

importante contribuição em educação uma vez que faz emergir seus problemas e desmistifica 

as crenças constituídas em torno desse campo. Tal criticidade também abriu as portas para a 

construção de novos discursos em educação, como o da resistência. Conforme Vares (2011) 

                                                             
2 Paulo Freire admite incorporar as teorias da reprodução, pois assim desmistifica a ideia ingênua de que o 

processo educativo era em si revolucionário. Porém, ele vai além das teorias da reprodução ao afirmar que “[...] 

se a educação não é a chave para as transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora das 

ideologias dominantes. A educação nem é uma força imbatível a serviço da transformação da sociedade, porque 
assim eu queira, nem tampouco é a perpetuação do status quo porque o dominante decrete” (FREIRE, 2002, 

p.112). Ele deposita certa esperança na posição resistente dos educadores na produção de um conhecimento 

emancipatório. 
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assinala, as teorias da reprodução, por meio de análises críticas, denunciam os problemas na 

escola, desvelam o funcionamento do sistema educacional, e, portanto, mesmo não apontando 

saídas para superar os problemas apontados, é preciso considerar que tais teorias abrem 

caminhos para que soluções fossem edificadas por teorias posteriores. 

É importante ressaltar que há uma divergência concernente à relação que se 

estabelece entre as teorias da reprodução e as teorias da resistência. Autores como Giroux 

(1986) salientam que a teoria da resistência é proposta como uma forma de superação das 

teorias pessimistas da reprodução. Ele aponta que apesar de sua importância, a perspectiva 

reprodutivista não conseguiu desenvolver uma teoria da escolarização que unisse 

dialeticamente a estrutura e a ação humana, e que colocasse em evidência os momentos 

contraditórios e complexos que ligam as escolas ao estado e à esfera econômica. Em 

contrapartida, autores como Tomaz Tadeu da Silva (1992) e Sidnei Ferreira Vares (2011) 

defendem uma continuidade entre ambas as posições teóricas, e, ainda propõem que o 

paradigma da resistência seja um refinamento do paradigma da reprodução. Nesse sentido, 

concebem que as teorias da resistência beneficiam-se da visão conflitual da sociedade 

construída pelas teorias da reprodução em resposta ao funcionalismo estruturalista. E 

ressaltam sua importância, pois inserem a leitura crítica da educação e representam uma 

quebra de paradigma nas teorias educacionais. Abrantes (2011) chama atenção para as 

divergências entre as correntes teóricas que surgiram após a edificação das teorias da 

reprodução: 

Devemos, pois, questionar se as oposições manifestas às teorias da reprodução se 
fundam em propostas realmente antagônicas (no sentido em que a aceitação de uma 

implicaria a refutação da outra) ou reflectem lutas pela dominação no campo 

acadêmico através de estratégias de monopolização da explicação sociológica 

legítima e imposição de modos de relação específicos da disciplina escolar com os 

campos político, econômico e educativo. (p.265) 

Compartilhamos com Leite e André (1986) a compreensão de que a proposta de 

estudar a escola à luz da perspectiva da resistência não é uma tentativa de salvá-la da sua 

função reprodutivista. É uma tentativa de enfatizá-la como espaço social no qual também 

existe contestação ao sistema dominante, ou seja, é uma alternativa de reflexão sobre a prática 

escolar a partir do ponto de vista crítico que percebe a realidade como uma totalidade 

concreta, que, portanto, abarca afirmação e negação. Dessa forma, na sociedade capitalista, 

dividida em classe, a escola constitui-se como ferramenta de reprodução que a mantém no seu 
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lugar, mas também institui um espaço de produção, de mudança e de contestação através, por 

exemplo, dos mecanismos de resistências. 

Ao refletir acerca dos aspectos produtivos e reprodutivos em educação, Silva (1992) 

ressalta-nos que nem tudo na educação colabora para repetir o já existente e manter relações 

sociais assimétricas e de exploração. A educação também produz o novo, estabelece 

elementos e relações novas, e gera resistências que produzem situações que não constituem 

mera repetição. Em suma, a educação é, ao mesmo tempo, “reprodução e produção, 

inculcação e resistência, continuidade e descontinuidade, repetição e ruptura, manutenção e 

renovação. Seria justamente a tensão constante entre esses dois polos que caracterizaria o 

processo de funcionamento da educação” (SILVA op. cit, p. 59). 

 

 

1.1.1 A escola como um lugar de resistência 

 

A teoria da resistência ganha visibilidade nos anos 1980, ao mostrar uma necessidade 

de renovação teórica no âmbito educacional. Tal renovação se dá por meio da proposta de que 

a escola não é apenas uma engrenagem que reproduz desigualdades, mas também comporta 

potencialidade de transformar e resistir, apontando os conflitos e tensões presentes nos 

espaços escolares. Isto é, torna-se fundamental superar as noções unilaterais de poder e ação 

humana, pois todo processo de dominação é antes de tudo um processo caracterizado por 

contradições, por tentativas de oposição e resistência. Em argumento a favor de uma 

reestruturação teórica, Giroux (1986) destaca que os mecanismos de reprodução não são tão 

determinísticos como parecem ser, pois eles encontram elementos de oposição e contestação 

às vezes mais e às vezes menos conscientes. Desta maneira, são os comportamentos 

contraditórios e ambíguos e as situações de conflito presentes na realidade social que 

permitem que tal resistência apareça. Essas contradições e desarticulações não são exclusivas 

do sistema escolar, mas são incongruências inerentes ao sistema social global e se manifestam 

na escola sob a forma de desagregação e descontinuidade da prática pedagógica. A resistência 

é entendida como um conjunto de práticas exercidas por grupos subordinados que se 

expressam sob a forma de oposição, numa tentativa de barrar a dominação, de não perder sua 

identidade e seus costumes. 
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Em defesa da emancipação dos segmentos sociais subordinados, colocados em 

situação de “minoridade social”, Giroux (op. cit) discute o conceito de resistência nos limites 

da escola como um elemento fundamental a uma análise crítica e radical da prática 

pedagógica: 

O conceito de resistência representa mais do que um novo slogan heurístico na 

linguagem da pedagogia radical – ela representa um modo de discurso que rejeita as 

explicações tradicionais do fracasso escolar e do comportamento de oposição. (...) A 
resistência, neste caso, redefine as causas e o significado dos comportamentos de 

oposição, argumentando que tem pouco a ver com a lógica da desviância, da 

patologia individual, o desamparo apreendido (e, é claro, explicações genéticas), e 

que tem muito a ver com a lógica da indignação moral e política, embora não 

exaustivamente. (GIROUX, op. cit, p.146) 

Uma característica essencial dos atos de resistência é a sua intencionalidade crítica. 

A resistência não se situa na desorganização, luta e conflito sem propósitos, o que caracteriza 

sua essência é a desarticulação inteligente, engajada, crítica e solidária (MACHADO, 2010). 

Este aspecto deve estar claro, pois em uma dada situação, um aparente consentimento ou 

acomodação pode conter clara intencionalidade e resultar em uma forma de resistência. Por 

outro lado, um ato de rebeldia pode estar desacompanhado pela intencionalidade crítica, e, 

portanto, não conter indícios de resistências3.  

A perspectiva da resistência representa um dos vieses assumido por teóricos da 

educação na busca de descrever e elucidar as particularidades do cotidiano das escolas e das 

salas de aula. Isolar uma escola e uma sala de aula, selecionar a partir daí certos eventos e 

tentar buscar a conexão entre os processos micro e macrossociológicos, se constitui a grande 

busca de alguns pesquisadores na área. 

Uma dessas tentativas de articulação entre os níveis micro e macro de análise foi 

realizada por Willis (1991), em seu notável estudo realizado em uma escola inglesa entre os 

anos de 1972 a 1975. Neste estudo o autor expõe de que maneira um grupo de alunos 

advindos da classe operária determinavam, involuntariamente, porém de forma incisiva, seu 

próprio encaminhamento para o trabalho manual, uma vez que rejeitavam o trabalho 

intelectual e os valores da escola. Como resultado se tem a reprodução da classe operária 

como classe operária, ou seja, a permanência, entre uma geração e outra, na mesma classe 

social.  

                                                             
3 Machado (2010) recomenda o emprego do termo resistência sempre no plural para enfatizar as diversas formas 
pelas quais as resistências se manifestam. A autora ainda destaca que esse é um termo empregado para expressar 

o resultado das ações políticas empreendidas por um sujeito ou um conjunto de sujeitos pertencentes a um dado 

segmento social que se contrapõem aos atos de poder empreendidos por outros sujeitos ou instâncias sociais. 



 

 

27 

 

A obra ainda chama a atenção para o aspecto da oposição entre o formal e o 

informal, e estabelece que a escola representa o espaço do formal, pois possui uma estrutura 

clara, com normas escolares e práticas pedagógicas bem definidas e uma hierarquia de 

autoridade onde o poder é legitimado pelo Estado. A "cultura contra-escolar" (p.37), como 

denominou Willis, é o espaço do informal formado pelos estudantes, onde as exigências da 

escola são questionadas ou, até mesmo, negadas pelos alunos, por meio de discursos e 

comportamentos de resistência, de não conformidade com a ideia oficial que é transmitida 

através de seus programas. 

Na mesma linha de raciocínio, McLaren (1991) procura mostrar em seu estudo que 

os estudantes resistem a um corpo de normas e de acordos formais. Eles fazem resistência à 

distinção entre a cultura vivida informalmente nas ruas e àquela formal e dominante da sala de 

aula: 

Com o termo resistência quero me referir ao comportamento de oposição do aluno 

que tem tanto um sentido simbólico e histórico como vital e que contesta a 
legitimidade, poder e significação da cultura escolar de um modo geral e do ensino 

de um modo especial, seja no currículo aberto ou oculto. (p.202) 

Ao investigar uma escola canadense frequentada por filhos de imigrantes açorianos, 

possuidores de uma cultura do trabalho pesado, McLaren (1997) se interessa especialmente 

por processos em que estudantes tentam sabotar o “estado de estudante” para reinstituir, na 

própria sala de aula, o “estado de esquina de rua”. O autor percebe que é fácil compreender 

porque os estudantes apresentam resistências enquanto no “estado de estudante”, por meio de 

ritos de transgressão, pois, neste “estado”, eles são conduzidos à apatia, ausência de paixão e 

vazio emocional e espiritual. Além disso, fixar o adolescente no papel de estudante leva a uma 

degradação de sua identidade. As normas para se relacionar com a vida no “estado de 

estudante” foram estabelecidas pela exigência da manutenção do status quo – uma situação 

sentida pelos estudantes como esmagadoramente opressiva. Neste sentido, “a quebra das 

normas é uma resposta lógica às condições opressivas do estudante. E ocorrem na maioria das 

vezes quando o puro autoritarismo do professor se torna demasiado para suportar” (p.202). 

É discorrendo sobre este autoritarismo que Willis (1991) enfatiza que a dimensão 

mais básica, óbvia e explícita da cultura contra-escolar é uma oposição cerrada, nos planos 

pessoal e geral, à autoridade docente. Essa oposição envolve uma aparente inversão dos 

valores usuais mantidos pela autoridade, manifestando-se de incontáveis pequenas maneiras, 
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que são peculiares da instituição escolar e que são reconhecidas instantaneamente pelos 

professores, constituindo uma parte quase ritual da trama diária da vida escolar. 

Ao realizar um estudo etnográfico numa escola portuguesa de primeiro ciclo, Moura 

(2009) investiga a ligação da resistência e exclusão escolar e social do estudante à imposição 

e lógica do tempo escolar. Dentro de uma lógica burocrática e centenária, o tempo escolar não 

é questionado e as escolas não procuram outra forma de organização. Predominam respostas 

estereotipadas, homogêneas, não adaptadas à realidade, aos problemas, às características, à 

cultura e às necessidades dos alunos de diversas classes sociais e das suas famílias. A 

constituição histórico-social da escola estabelece o princípio da homogeneidade – 

característico das normas, regras, espaços, tempos, alunos e saberes próprios da escola – que 

estabelece uma das marcas da cultura escolar que perpetua até hoje. 

O tempo escolar impõe sua lógica à forma como a família se organiza 

economicamente e socialmente. São complexas as relações entre cultura e organização escolar 

e cultura e organização familiar, pois nem todas as famílias conseguem pautar sua 

organização social e econômica para apoiar as crianças e adolescentes em função do tempo 

escolar que lhes é imposto. Desta forma, “a resistência escolar evidencia-se no sentido da 

oposição, mais ou menos explicita, do aluno aos objetivos da escola, do modo de socialização 

escolar e à própria cultura da escola” (MOURA, op. cit, p.8). Além das formas de oposição 

aos regulamentos escolares como a abstenção, os comportamentos agitados e perturbadores e 

o absenteísmo, a autora também entende como forma de resistência ao tempo escolar a 

posição de alguns alunos que se limitam a dar uma resposta mínima às exigências da 

instituição escolar e que, por isso, são categorizados como “lentos”. Tais alunos: 

Resistem a obedecer com a lentidão, chegam tarde, demoram a tirar os livros da 

mala, tirar os cadernos, não recusam a fazer o trabalho proposto, mas demoram 

muito a começar, fazendo depois de muitos apelos ou ameaças do professor, depois 

não se implicam ou não os terminam. (MOURA, op. cit, p.9) 

Ao estudar a rotina de uma pré-escola, Sant’Ana (2010) acrescenta que as escolas 

tradicionais, e mesmo aquelas que propõem uma pedagogia alternativa, se apropriaram do 

tempo social capitalista, ou seja, ao tempo social cronológico e linear. De tal modo, o 

professor organiza as atividades escolares cotidianas em função do tempo social dominante na 

sociedade. Por conta dessa monopolização da organização do espaço e tempo escolar há, 

frequentemente, o conflito entre o aluno e o professor, ou entre dois modos de interação com 

o tempo, uma vez que existe um desencontro entre: 
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o projeto temporal do professor, marcado pela organização da produção social, e a 

vivência temporal pela criança, distinguida por múltiplos e móveis vínculos com o 

tempo rítmico das experiências estabelecidas pelas interações mais imediatas com os 
outros (reais ou imaginários) que tomam parte em seu mundo. (SANT’ANA, op. cit, 

p.179) 

A autora ainda apresenta que a monopolização arbitrária da lógica da organização 

temporal supõe certo modo de controle por parte do educador e suscita a resistência dos 

alunos. Pode ocorrer resistência à ação educativa que o adulto impõe ao aluno, pois ele não se 

identifica necessariamente com aquilo que o professor oferece e avalia ser melhor para ele, e 

porque o tempo social, que obrigatoriamente atravessa a temporalidade do aluno, o submete a 

controles exorbitantes com a finalidade de se obterem a eficácia planejada. 

Apple (1989), em concordância com os autores já citados, observa que os estudantes 

que resistem, ou seja, que “tentam manter sua identidade e levar o dia” (p.114), não gastam a 

maior parte do tempo da escola em “trabalho” (naquilo para o qual a maior parte dos 

professores pensa que serve exclusivamente a escola), e sim na geração de uma cultura vivida 

específica – falar sobre esportes, discutir ou planejar atividades externas com amigos, 

discorrer sobre coisas “não acadêmicas” que eles fazem na escola. 

Esses estudos instigam a refletir os comportamentos de oposição dos alunos em suas 

relações com o controle escolar, em termos de resistência cultural de classe, gênero e geração. 

A partir desse referencial teórico, Fontes e Sant’Ana (2011) discutem as práticas de 

resistência em termos geracionais. De acordo com as autoras, uma geração pode questionar a 

legitimidade daquilo que recebeu como herança, resistindo a fazer sua uma parte expressiva 

do mundo constituído pelas gerações que a antecederam. A resistência a determinados valores 

e práticas provenientes do passado pode assumir a forma de repúdio, de insubmissão a 

determinadas normas e valores, e de constituição de novas práticas socioculturais. 

Ainda de acordo com as autoras, prevalecem no interior da escola, como uma de suas 

marcas históricas, as práticas educativas ligadas às relações de poder que lhes dão 

sustentação. Ao mesmo tempo, nela coexistem as culturas de resistência juvenis, que em sua 

maior parte expressam o gosto pela mudança. De tal modo, a experiência das novas gerações 

com a escola não é simplesmente uma repetição dos modelos relacionais herdados do 

passado, embora estes possam referenciar suas ações cotidianas nesse espaço institucional. O 

que faz com que uma parte expressiva da população juvenil se movimente de forma a recusar 

a educação escolar dominante, que se organiza em torno de um objetivo maior que é a 
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preparação para uma vida competitiva e individualista, conformada por uma ética orientada 

pelas exigências do mercado de trabalho. 

Em suma, o que parece ponto comum nas discussões trazidas pelos autores aqui 

citados diz respeito à recusa do aluno ao lugar (de subordinado) atribuído pela escola, e 

também à rejeição da identidade que sustenta esse lugar. E, por outro lado, diz respeito à 

negação manifestada pela escola da cultura juvenil, a fim de impor a disciplina escolar e 

manter a dominação.  

Também é necessário ressaltar que reiteramos a concepção de Aquino (1999) de que 

o conceito de resistência, como toda criação cultural, não é estático, uniforme, nem tampouco 

universal. Ele se relaciona com o conjunto de valores e expectativas que variam ao longo da 

história, entre as diferentes culturas e numa mesma sociedade: nas diversas classes sociais, 

nas diferentes instituições e até mesmo dentro de uma mesma camada social ou organização 

social. Portanto, os padrões de disciplina escolar
4
 que pautam a educação de jovens e crianças, 

assim como os critérios usados para identificar um comportamento de resistência, de oposição 

ou de acomodação, não somente se transformam ao longo do tempo como também se 

diferenciam no interior de uma dinâmica social. 

 

 

1.2. Relações entre o riso e a escola 

 

Tomamos o riso e o humor5 como um modo de compreensão da realidade 

educacional, portanto, nesse tópico temos o objetivo de promover o encontro entre dois 

campos que aparentemente não dialogariam: o riso (e o humor) e a educação escolar. O riso e 

o humor serão abordados aqui em tom sério, e talvez esse seja o caminho para superar o 

abismo que separa o riso do sério, demonstrando que eles encontram-se muito próximos. Qual 

                                                             
4 Nesse ponto, o conceito de disciplina escolar deve ser entendido no sentido lato, concebido como ordem, 

respeito, obediência às leis e às autoridades por parte daquele que obedece. Antes do nascimento da sociedade 

moderna, a humanidade já havia constituído práticas disciplinares, porém, há uma mudança na forma e na 

abrangência da disciplina escolar, a partir do século XVIII, que leva Foucault a falar em nascimento de uma 

sociedade disciplinar no classicismo (FOUCAULT, 1993). 
5 O humor é concebido aqui como aquilo que deflagra o riso, como o dispositivo que o impulsiona. Nesse 

sentido, o humor por meio de uma mensagem, seja ela expressa por escrito, por atos, por palavras ou imagens, 

tem como consequência, na maior parte das vezes, o riso ou um sorriso. Por isso, estes termos quase sempre se 
apresentam contíguos neste texto. No entanto, o humor, como elemento cultural, provoca reflexão e crítica, 

portanto está mais próximo da resistência cultural que o riso. Este acompanhante do humor é um elemento 

inerente ao ser humano e independe da cultura. 
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é o lugar que o riso e o humor ocupam no interior do espaço escolar? O que as investigações 

que abordam o riso, o humor e a escola nos apontam? Essas são as perguntas que norteiam 

esse tópico e que ajudam a nos situarmos no campo, assim como auxiliam na orientação do 

diálogo entre o riso, o humor e a resistência escolar. 

Dentre as diversas análises sobre o riso e o humor realizadas na área da educação, a 

grande maioria dos pensadores concorda que eles estão presentes nos diferentes eventos que 

habitam o espaço escolar, mesmo que, muitas vezes, não sejam autorizados no interior do 

processo pedagógico por serem considerados ameaça à disciplina escolar, ou um obstáculo à 

transmissão dos conteúdos6. Apesar de alguns professores considerarem o riso e o humor 

como aliados na sala de aula, como facilitadores no processo de aproximação com os alunos, 

e, até, como dispositivos eficientes para tornar o ambiente de trabalho mais favorável, outros 

professores os temem. Nesse caso, os docentes tomam para si a posição do “anti-riso” 

(LULKIN, 2007b, p.7) para se resguardarem contra a extrapolação e a desordem que a 

ocorrência do cômico pode provocar, além de se defenderem do caráter mobilizador à crítica, 

transgressor e subversivo que o riso carrega7. Porém, apesar dos esforços, o riso foge ao 

domínio, pois acaba surgindo nos intervalos onde o controle abre brechas, ou seja, nas falhas 

e equívocos inerentes às diferentes formas de controle da expressividade empreendidas pelos 

seres humanos. 

Na maior parte das vezes, o riso na escola ocorre nos interstícios do pensamento 

sério e de maneira extraoficial, ou seja, em uma rede de comunicação paralela empreendida 

pelos alunos. Já a rede de comunicação principal8, empreendida pelo professor por meio de 

um discurso oficial e sério, na maior parte das vezes, não admite a insolência do riso. 

                                                             
6 Essa ideia está presente principalmente na escola tradicional, marcada pelo ensino centrado no professor e no 
conhecimento, sendo a seriedade um elemento fundamental para a formação humana e para alcançar tal 

conhecimento. 
7  Girard e Chalvin (2001, apud SILVA et al, 2004)  apontam algumas razões para a desconfiança de alguns 

professores frente ao riso. Os professores, ao permitirem o riso na sala de aula, ou mesmo ao rirem com os 

alunos, temem que a seriedade do seu trabalho possa diminuir, ou mesmo que possam perder sua autoridade 

frente aos alunos, por isso o temor de serem alvos de riso sarcásticos. Eles também receiam que após o riso não 

consigam reestabelecer a calma e a concentração na sala de aula. Neste sentido, investir em situações cômicas 

talvez represente abrir espaço para circunstâncias que o professor não deseja. 
8 Sirota (1994) distingue duas redes de comunicação na sala de aula. “Uma rede de comunicação principal, que 

se refere apenas a uma parte da turma, na qual os alunos são efetivamente sujeitos de uma comunicação, pois 

participam, são interessados, valorizados e têm coisas a dizer, visto que a situação de aprendizagem faz sentido 
para eles; uma rede de comunicação paralela se refere à outra parte da classe. Esses alunos estão em uma posição 

externa à rede principal de comunicação, na medida em que não estão interessados, nem são valorizados, nem 

são parte integrante, desenvolvendo, portanto, condutas de ilegalidade escolar ou apatia” (p.37). 
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Em resumo, a escola utiliza do discurso sério e rejeita o riso, entretanto, por meio dos 

interstícios do pensamento sério, o riso extraoficial sempre é levado para o espaço oficial da 

sala de aula pelo aluno. Há sempre aqueles alunos que são tipificados dentro da escola como o 

bufão ou o palhaço, que desestabilizam a ordem na sala de aula e que dificultam a reprodução 

dos conteúdos escolares. Esses alunos são quase sempre repreendidos com sansões pela 

escola, porém, de forma consciente ou inconsciente, eles colocam em questão a limitação das 

possibilidades presentes no discurso escolar. Além de mostrarem que o modo autoritário 

escolar já não funciona mais. 

Segundo Larrosa (2003), são naquelas aulas mais “sérias” que o personagem do 

palhaço põe em perigo a estabilidade da sala de aula, pois seu humor e seu riso significam que 

ele não entra no jogo imposto. Certamente eles utilizam do jogo ironicamente, mas não 

participam da aula como deveriam participar e nem com a seriedade requisitada. O riso desses 

alunos pode funcionar como um meio eficaz de dessacralização, em meio a um esvaziamento 

de sentidos. Entretanto, um ato de palhaçada não faz do aluno um palhaço, sendo complexa 

essa tipificação. Nesse sentido, um ato de palhaçada emitido por um aluno na sala de aula 

pode ter uma ação integradora caso ele introduza a ludicidade apenas como uma pausa com 

relação ao sério, ou seja, rir um pouco para retomar as forças para o trabalho, de modo a 

garantir a continuidade daquilo que foi seriamente estabelecido. Ou pode representar ruptura, 

descontinuidade. 

Nas cortes medievais os bobos e bufões eram figuras extravagantes, muitas vezes 

desfiguradas fisicamente, que tinham a finalidade de levar ao rei e aos seus senhores o prazer 

do riso. Essas criaturas tinham a liberdade de falar suas verdades, e eram os únicos que 

podiam dizer tudo o que quisessem ao rei em troca do riso e sob a proteção desse riso. Este, 

portanto, não era um riso qualquer, mas um riso que se opunha ao soberano, que estava 

permeado pela verdade que um homem qualquer não ousaria revelar. Os palhaços são 

herdeiros desse poder subversivo da arte dos bobos e bufões, sendo uma de suas fortes 

características a sua potência para transgredir padrões e regras socialmente estabelecidos, ou 

mesmo inverter e modificar valores, surpreendendo a expectativa de quem observa. Em 

síntese, Filho e Andrade (2009) conceituam o palhaço como uma figura 

transgressora da ordem comum, o palhaço tende a mudar os moldes formais e o 

senso comum da sociedade, bagunçar os pensamentos padronizados, retirando ou 

invertendo a lógica, dando novos significados a própria palavra lógica, enquanto 
realiza ações banais de forma complexa e ações complexas de forma banal, tornando 
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visível nossos limites de percepção e interpretação da vida e das relações sociais e 

morais que nos cercam. (p.1) 

McLaren (1991) identifica em seus estudos a figura intrigante do palhaço da aula. 

Esse aluno estabelece como sua a função de desconstruir o familiar, ou seja, suas ações na 

sala de aula banalizam as transações de ensino, os rituais escolares e as regras da ordem 

social, e, assim, “demonstra a arbitrariedade dos axiomas culturais sagrados e dos produtos 

endeusados que mantém o universo simbólico da sala de aula. Esta profanação das regras 

sagradas pelo palhaço era a ridicularização de todos os códigos culturais da sala de aula” (p. 

221). No entanto, o mais relevante para o autor não é a quebra da ordem e dos códigos, e sim 

o fato do palhaço conhecer as regras e, através do humor e da sátira, comunicá-las aos 

colegas. Identificado como o aluno engraçado ele desconstrói o “estado de estudante” que os 

rituais de ensino lutam para construir. O palhaço é, portanto, uma ruptura do sistema social da 

sala de aula. 

A análise de Nogueira (2006) sobre o bufão e o palhaço parte da ideia de que essas 

são expressões que o aluno utiliza para lidar no dia-a-dia com a escola e com suas normas. 

Segundo Dubet (1996 apud NOGUEIRA, 2006) “o bufão seria aquele que corresponderia às 

regras e as defenderia, enquanto os palhaços resistem à escola” (p. 202). Desse modo, com o 

intuito de parecer ao professor um aluno fiel às regras e, ao mesmo tempo, de ser leal à 

zoação compartilhada com os colegas, os alunos se posicionam simultaneamente em 

conformidade e divergência com relação ao estabelecimento escolar, oscilando entre tais 

identidades na dinâmica da sala de aula. 

O papel do riso não passou despercebido ao longo da história. Diversos pensadores, 

desde a antiguidade, se debruçaram sobre o tema, embora ele nem sempre fosse o objeto 

central. Engrácio (2008) nos aponta três grandes teorias gerais que abordam a análise do riso e 

do humor na história do pensamento. A primeira é a Teoria da Superioridade, elaborada pelos 

filósofos da antiguidade tais como Aristóteles, Platão e Cícero, e sustentada por Thomas 

Hobbes no século XVII, apresenta a ideia de que quando rimos de alguém, este riso é dirigido 

ao infortúnio dos outros e reflete nossa suposta superioridade. A segunda é a Teoria da 

Incongruência (ou Ambivalência), defendida, dentre outros, por Shopenhauer e Kant, que 

afirma que o riso e o humor existem quando há um choque entre o pensamento abstrato e a 

realidade, ou seja, entre a concepção que temos de algo e a percepção que os nossos sentidos 

fazem dela. E por fim, a Teoria do Alívio, defendida por pensadores como Freud e Spencer, 
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que se assentam no pressuposto de que o riso tem função catártica, pois diante de um 

conteúdo reprimido ele é a força que libera energia, sendo essencial para a economia psíquica. 

Também destacamos os teóricos do começo da Idade Moderna, período caracterizado 

pelo absolutismo monárquico e marcadamente cristão, que fundamentavam seus pensamentos 

nas provas bíblicas, o que colocava o riso sob ampla vigilância. O riso era condenado pelo 

fato de se considerar que Jesus nunca havia rido. A partir desse mito, os cristãos também 

jamais poderiam rir, caso contrário, estariam ofendendo a Deus e ignorando as suas leis 

(ALBERTI, 2002). Não se pode esquecer que essencialmente o riso carrega um caráter 

questionador, que é combatido com intensidade pela igreja. Os professores e o clero passam a 

pregar que a dignidade viria apenas pelo trabalho intenso, disciplina escolar e rigor, e que rir 

seria incompatível com isso por aludir à irresponsabilidade e à inconsistência. Nesse contexto, 

o riso passa a ser considerado como algo grotesco e indesejado, e a seriedade passa 

representar os bons modos e costumes. Embora, após esse período, outros pensadores tenham 

refletido sobre a seriedade do riso e suas potencialidades, o reflexo dessa oposição entre riso e 

o sério está presente em diversas instituições na atualidade, inclusive na escola, onde muitos 

ainda creem no ditado popular: “muito riso, pouco siso”. 

Ainda, segundo Larrosa (2003), a representação de que o riso e o humor 

impossibilitam o aprendizado escolar está ligada à separação entre conhecimento e prazer, 

dois âmbitos que foram estabelecidos ao longo da história da educação como incompatíveis. 

No entanto, como já foi dito, não se pode perder de vista a potencialidade do riso, seu poder 

de motivar o desejo da aprendizagem, de questionar a ordem imposta, de interromper a 

rigidez, de criar um ambiente escolar positivo. Advogando pelo humor como linguagem na 

sala de aula que convida o riso, Lulkin (2007a) aponta os benefícios dos episódios que 

envolvem o humor e a comicidade nos processos pedagógicos. Sendo assim, o humor é: 

Uma boa estratégia de aproximação com o público que nos assiste ou que está na 
posição de aluno; uma forma de romper temporariamente com as formalidades de 

um encontro entre aquele que professa e aqueles que estão na posição de alunos ou 

de aprendizes; uma ação que provoca os sentidos e que e dá lugar para que o riso 

esteja presente nesses espaços; uma ação que demanda agilidade e inteligência; uma 

ação que trabalha com diferentes matizes de linguagens; uma ação que permite 

mediar situações conflitivas, entre outras possibilidades de “uso e abuso”. 

(LULKIN, op. cit, p.33) 

Por outro lado, Costa (2012) nos chama a atenção para o fato do riso ser uma 

temática multifacetada e complexa, assim como o ser humano. Isso significa que riso não se 

origina apenas de situações inusitadas e engraçadas, podendo ser disparado também pela 
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ansiedade, nervosismo, desespero, dentre outros fatores. E, principalmente, que o riso pode 

ser questionador, revigorante e mobilizador, porém, pode ser agressivo, preconceituoso e 

depreciador. O riso é um parceiro do homem que acompanha todos seus estados psicológicos, 

como o medo, a alegria, a angústia e a euforia, e pode servir para agregar e para separar, para 

condenar e para celebrar, para afirmar e subverter. Situando-se na encruzilhada entre o 

psíquico e o físico, entre o divino e o demoníaco, entre o individual e o social, ele flutua no 

ambíguo, na indeterminação. Diante de toda essa multiformidade, não é coerente, nem é nosso 

propósito, difundi-lo como salvador dos problemas que envolvem a educação escolar, e sim 

como um ato complexo, mas que pode fornecer compreensão da realidade escolar. 

Destacamos outro aspecto que impede o riso e o humor de serem mais respeitados e 

acatados em sala de aula. Eles aumentam o potencial criativo e a capacidade de pensar de 

maneira divergente e complexa, pois implicam em jogos de palavras, imagens incongruentes, 

forjando novas associações e conceitos. Portanto, sugere um pensamento divergente num 

espaço – escola, ou mesmo a sala de aula – que sempre privilegiou o pensamento convergente 

(ENGRÁCIO, 2008). 

Silva et al (2004) discorrem sobre o riso como uma expressão corporal que se 

constituem em linguagem não verbal, e que possuem importante papel para a comunicação 

humana e para o processo cognitivo. Embora as escolas procurem ignorar a linguagem gestual 

do corpo, ela está presente no contexto escolar com intensidade, e traduzem, muitas vezes, o 

que não é verbalizado pelo aluno, como dificuldades, emoções e conflitos, além de poder 

revelar sentimentos indizíveis. 

É importante esclarecer que o humor, entendido aqui como aquele que deflagra o 

riso, possui a característica de manifestar seu conteúdo de maneira camuflada, disfarçada. Por 

isso o humor é carregado de duplo sentido ou de ironia, dispositivos utilizados pela linguagem 

humorística para gerar o riso. Além disso, pela via do humor são elaboradas e expressadas 

coisas que dificilmente seriam ditas pela linguagem comum. Na sala de aula, muitas vezes o 

humor do alunado aborda as ideias, expressões e afetos reprimidos e policiados, permitindo 

que eles sejam elaborados e revelados. Um movimento considerado positivo, pois libera as 

expressões contidas do aluno e faz superar suas inibições frente ao grupo. 

Cabe ainda ressaltar a componente social do riso e do humor e sua influência na 

escola e na sala de aula. O ato de rir é próprio do homem, e este é um fenômeno coletivo, ou 
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seja, o homem não ri sozinho, a não ser que se lembre de um fato engraçado do passado. A 

respeito disso Bergson (2007) afirma que: 

Não saborearíamos a comicidade se nos sentíssemos isolados. Parece que o riso 

precisa de eco. Ouçamo-lo: não é um som articulado, nítido, terminado. (...) Nosso 

riso é sempre o riso de um grupo. (...) Por mais francos que o suponham, o riso 

esconde uma segunda intenção de entendimento, eu diria quase que de 

cumplicidade, com outros ridentes reais ou imaginários. (p. 4) 

O autor entende que o riso possui uma significação social, e para entendê-la, deve-se 

analisar o riso em seu contexto natural. No caso deste trabalho, no espaço escolar e, mais 

especificamente, na sala de aula. 

Rir é universal, e não somente os humanos riem como não existe cultura humana 

observada que não tenha um conceito do cômico, ou seja, que não ria de modo próprio, 

conforme seus valores e sua cultura9. Em uma análise mais micro, podemos assegurar que a 

mesma especificidade ocorre nas diferentes culturas escolares das diversas escolas espalhadas 

por todo país. Isso consiste em afirmar que levando em conta a autonomia relativa das escolas 

e suas culturas diferenciadas, as mesmas constroem uma cultura própria do riso. 

Além da potencialidade prática do riso como facilitador do processo de ensino-

aprendizagem e como elemento capaz de tornar o espaço de sala de aula mais agradável, o 

caráter subversivo do riso, sua capacidade de questionar a ordem imposta e de interromper 

com a rigidez escolar, são abordagens recorrentes nas pesquisas realizadas. Em face ao 

exposto, agora passamos a discussão do riso e do humor e suas relações com a resistência 

escolar. Nessa perspectiva, as formas de manifestação do riso e do humor carregam consigo a 

oposição ou mesmo a crítica ao sistema escolar, seus valores e práticas. 

 

 

1.2.1. O riso e o humor e suas relações com a resistência escolar 

 

Uma vez que a intenção é aprofundar no entendimento de comportamentos que 

envolvem o riso e o humor e averiguar suas possíveis relações com a resistência escolar, faz-

se necessário realizar um breve apanhado sobre o que já foi investigado a respeito. 

Para Willis (1991), a oposição aos paradigmas da escola caracteriza-se em uma luta 

constante dos estudantes para ganhar espaço físico e simbólico da instituição, no sentido de 

                                                             
9 Inclusive, é senso comum a afirmação de que somente conhecemos a fundo a cultura de outra nação ao 

entendermos as piadas que são contadas lá. 
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obterem maiores possibilidades de inserção nesse espaço social. Tanto a vitória quanto o 

prêmio – a obtenção de um autogoverno – desenvolvem, de forma profunda, significados e 

práticas culturais informais, como por exemplo, a risada
10

: 

A risada é um implemento multifacetado de extraordinária importância na cultura 

contra-escolar. A habilidade para produzi-la é uma das características definidoras de 

ser um dos resistentes. Mas também é usada em muitos outros contextos: para 

vencer o tédio e o medo, para enfrentar situações difíceis e problemas - como uma 

saída para quase tudo. Sob muitos aspectos a risada é o instrumento privilegiado do 

informal, como a ordem de mando o é do formal. (WILLIS, 1991, p.45) 

A risada de resistência é caracterizada como uma das formas que o estudante 

encontra para quebrar as normas e tolher o poder do professor, neutralizando-o, como aponta 

McLaren (1991): 

A risada de resistência é diferente de qualquer outra. Ela ocorre quando toda a turma 

– ou um número significativo de estudantes da turma – espontaneamente se vira 
contra o professor. Ela serve para ridicularizar e denunciar. (...) Nada pode erodir 

mais e mais profundamente a confiança do que a risada de resistência (...) é como 

que um calafrio que penetra o senso de “eu sagrado” do professor. (pp. 224,225) 

Em conformidade com os autores já citados, Giroux (1986) entende que os alunos 

recorrem ao humor na sala de aula para pressionar coletivamente e afastar os professores das 

lições, ou para ignorar propositalmente as instruções do professor, ou mesmo para fazer o 

necessário para desenvolver espaços coletivos que lhes permitam escapar dos valores 

individualistas que permeiam a escola. 

As vítimas da “risada de resistência” (MCLAREN, 1991, p.224) são os educadores, 

que terminam em uma situação de não ganhadores. Se o professor reage contra ela, ou se tenta 

negar a situação, dá motivo para que os estudantes persistam em tal comportamento. Se o 

professor a reconhece, acaba confirmando ou reforçando o poder coletivo que está por trás. A 

maioria dos professores tem dificuldade de se proteger da risada de resistência, o que acaba 

prolongando o comportamento do estudante através de suas tentativas de impor ordem e 

silêncio na sala de aula.   

Fontes e Sant’Ana (2010) apresentam o riso, a partir de sua faceta psicossocial, como 

facilitador da interação, comunicação e aprendizagem, propiciando estabelecer ligações com o 

                                                             
10 Tratamos o riso e a risada como sinônimos, pois, mesmo que em medidas diferentes, são entendidos como 

consequências do humor. De acordo com o Dicionário “Aurélio” (FERREIRA, 1999) o significado de riso se 

apresenta como: “ação ou efeito de rir; risada; gargalhada”. E o significado de risada como sendo: “ato ou efeito 

de rir; riso em voz alta, gargalhada. / Riso simultâneo de muita gente”.  
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grupo social no qual está inserido. Mas verificam que ele vai além da gargalhada, da diversão 

e da tentativa de tornar o espaço escolar mais agradável, e é também forma de manifestar 

repúdio contra as opressões, normas e poder. Além disso, ele permite que se digam verdades 

profundas, manifestando sua seriedade e, até, instituindo a crítica. Mesmo sem o objetivo de 

aprofundar nas formas específicas do riso e do humor em sala de aula, as autoras tiveram que 

levá-los em conta como formas de resistência, pois muitas situações observadas trazem o riso 

e o humor em meio a um movimento de oposição a uma colocação feita pelo professor e a sua 

autoridade. 

O humor é analisado na pesquisa realizada por Resende (2004) como uma válvula de 

escape diante das atividades sérias para enfrentar a monotonia e o cansaço. Nos interstícios 

das atividades do ofício do aluno, em meio às exigências da interação social dominante 

(interação professor-aluno), sempre ocorre uma pausa para o humor, que surge como 

estratégia dos alunos para se oporem às determinações do sistema escolar. A autora estabelece 

o humor como uma maneira de resistir que pode romper com a ordem dominante da sala de 

aula, inserindo-o na cultura como um elemento para promover alívio e lidar com as tensões 

próprias da sala de aula. 

Cabe ainda ressaltar o estudo feito por Mattos (2003), que investiga o riso como 

forma de resistência às estruturas de participação privilegiadas na sala de aula. Ou seja, são 

estudadas as diferentes maneiras que os alunos provenientes das culturas populares encontram 

para abrandar a assimetria na interação professor-aluno na sala de aula. Por meio do riso, os 

alunos buscam minimizar a monologização do discurso que predomina na sala de aula (o 

discurso docente) e construir formas híbridas de discurso. No momento em que o aluno 

interfere com o riso em uma estrutura de participação imposta pela professora como, por 

exemplo, o ditado, ele requisita uma nova estrutura de participação que desativa a relação 

autoritária imposta. Desse modo, por meio do riso o estudante manifesta sua voz, sua 

linguagem social, os gêneros discursivos de sua esfera social de origem e seus significados. 

A potencialidade do riso na teoria de Bergson (2007) se apresenta enquanto quebra 

da rigidez do professor que desenvolve seu trabalho de forma mecânica.  O riso do aluno 

dirigido ao professor, que é definido muitas vezes como desrespeito, pode significar 

resistência à rigidez docente, como uma busca de maleabilidade. A sala de aula tem seu 

caráter espontâneo e dinâmico, porém se esse professor não se organiza em torno das 

dinâmicas naturais da sala de aula, logo provoca riso. 
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Diante do discorrido a propósito da resistência escolar e sobre o riso e o humor na 

sala de aula, colocamos a pergunta que referencia nossa pesquisa: o que há no riso e no humor 

de oposição e resistência à escola e sua cultura? Acreditamos que através desses elementos é 

possível exprimir verdades muito profundas, sendo estreita a ligação do riso com a crítica. 

Desta maneira, pretende-se contribuir para a elucidação das práticas escolares e dos conflitos 

que a envolvem, além de procurar entender as implicações que o riso e o humor têm na vida 

escolar dos alunos. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA 

 

Como mencionado anteriormente, a questão que norteia essa pesquisa refere-se à 

reflexão acerca dos comportamentos dos alunos que envolvem o riso e o humor e suas 

relações com a resistência escolar. Para tanto, nos valemos de um referencial teórico-

metodológico que permita trazer as significações dadas para a experiência pelos adolescentes 

estudados. 

Com esse objetivo, o tratamento do objeto é feito a partir da perspectiva 

interacionista da escola como abordagem de pesquisa qualitativa. Ao ser utilizado na 

investigação do cotidiano escolar, o referencial teórico-metodológico do Interacionismo 

Social11 favorece um tratamento psicossocial para a análise das instituições, pois permite a 

investigação da rotina estabelecida, das expectativas dos indivíduos e das formas que estas 

assumem na condução das atividades cotidianas.  Além disso, estabelece que a dinâmica da 

escola pode ser captada não apenas em suas características recorrentes, mas também em seus 

processos de oscilações, ambiguidades e perturbações. Assim, pode-se compreender a 

realidade estudada em diversos planos de significação social, realizando estudos de maior 

profundidade (SANT’ANA, 2003). Desse modo, entendemos o Interacionismo Social como 

um recurso apropriado para a investigação dos atos que envolvem o riso e o humor na escola, 

pois: 

[...] interessa-se pelo que as pessoas fazem e como interatuam, suas crenças, 

perspectivas, valores, motivações e como isso se desenvolve com o tempo e de uma 
atividade à outra. Assim sendo, torna-se possível apreender uma escola, um grupo 

particular de alunos ou de professores, a desvelar o sentido das ações materializadas 

na vida escolar. (SANT’ANA, 2005, p.2). 

Os principais delineamentos do interacionismo foram desenvolvidos pelo psicólogo 

social George Herbert Mead. Este ideário teórico-metodológico12 parte de alguns princípios 

                                                             
11 Estamos conscientes que o termo interacionismo foi apropriado de diversos modos ao longo do tempo. O 

Interacionismo Social foi originalmente cunhado por George Herbert Mead (Escola de Chicago), que estabeleceu 

as bases para a perspectiva interacionista da sociedade. Já o “interacionismo simbólico” é uma expressão criada 

por Blumer no começo do século passado. O próprio autor nos alerta que o interacionismo simbólico é um 

neologismo barbárico cunhado de modo casual, que acabou se tornando um termo popular e de uso geral. De 

fato, diversos autores como Farr e Sass consideram que o interacionismo simbólico é uma classificação incorreta 

do pensamento meadiano, e que obscurece a sua psicologia social a favor de uma leitura sociológica da obra de 

Mead. Tal classificação, portanto, não contribui para o real conhecimento da obra meadiana e não expressa sua 
riqueza. Por isso, utilizamos aqui o termo Interacionismo Social como proposto por Mead (SANT’ANA, 2003). 
12 É necessário evidenciar que o que unifica o interacionismo não é uma posição teórica unitária, pois os temas 

de pesquisa escolhidos e as influências teóricas recebidas são diversos. O que unifica o interacionismo é o 
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fundamentais com relação às atitudes humanas. Em primeiro lugar, os seres humanos agem 

sobre as coisas em função do significado que essas coisas têm para eles. Em segundo, este 

significado é construído ao longo das interações sociais. E, em terceiro, estes significados não 

são estáticos, mas interpretados e reinterpretados no processo contínuo de interação social 

(BLUMER, 1969 apud SANT’ANA, 2003). 

Segundo Sant’Ana (2003; 2005), o interacionismo é capaz de propiciar uma análise 

consistente de instituições escolares por considerar a escola tanto como uma instituição 

educativa quanto formativa para o sujeito. Neste sentido, a escola é mais do que um espaço de 

transmissão de conhecimentos, sendo uma instituição social que permite ao educando o 

contato com a sociedade mais ampla através de suas práticas. Em outras palavras, a escola 

também é um espaço de socialização, como acrescenta Sirota (1994): 

Na sala de aula, não se trata unicamente de transmitir ou ensinar saberes, trata-se 

sobretudo de “fazer frente” à situação aprendendo os “macetes”, os truques do 

ofício, a descobrir como se “virar”, a descobrir as hierarquias, os temas apropriados 

de conversa, os tabus... (p.26) 

Além disso, de acordo com a autora, a análise da interação social favorece o 

entendimento do cotidiano institucional em sua lógica própria de organização e apropriação 

do tempo e espaço. Tal análise pode ser complementada pelo viés da observação das 

atividades dos sujeitos sociais que nutrem a rede de sociabilidade e são o sustentáculo da vida 

escolar. Em síntese, toda situação pedagógica produz uma interação social que, ao ser 

analisada, possui o poder de decifrar o cotidiano escolar, na sua especificidade espaço-

temporal (SIROTA, 1994). 

Portanto, por meio da análise das interações, a perspectiva interacionista auxilia o 

pesquisador a visualizar e compreender como os alunos e professores se relacionam e de que 

modo respondem às lógicas escolares. Além de favorecer uma maior proximidade com a 

realidade escolar, permite perceber como os sujeitos que participam do ambiente escolar dão 

significado ao que vivenciam ali e de que maneira ajudam a construir a realidade na qual 

estão inseridos. Como ressalta Coulon (1996) “o interacionismo faz sobressair, não somente o 

papel criativo desempenhado pelos atores na construção de sua vida cotidiana, mas também 

orienta sua atenção aos detalhes dessa construção” (p. 61). Portanto, os alunos, assim como os 

professores e demais funcionários da escola, devem ser visualizados como atores sociais que 

                                                                                                                                                                                              
enfoque metodológico, já que a análise das interações é o ponto de maior concordância entre os autores que se 

apropriam da abordagem.   
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auxiliam na construção da realidade na qual então inseridos, e não como apáticos receptores 

das ações institucionais. 

Sant’Ana (2005) nos chama atenção para a aproximação entre a etnografia da prática 

escolar e a abordagem interacionista. Ambos os enfoques metodológicos valorizam como 

principal recurso de coleta de dados a imersão no campo empírico por um maior tempo como 

estratégia para se apropriar melhor da realidade cultural e do objeto que se pesquisa. Outros 

pontos de aproximação também podem ser ressaltados, como: tornar o familiar estranho; 

explorar as situações tal como elas são percebidas pelos sujeitos participantes, abordando seus 

significados e suas interpretações; avaliar a relação entre sala de aula e seu contexto de 

inserção mais amplo e; levantar hipóteses e construir argumentos no interior do campo. Por 

outro lado, elas se diferem, principalmente, no que se refere ao grau de determinação do 

objeto a ser estudado. O interacionismo estabelece uma estruturação maior a respeito do 

campo se comparado à etnografia, e, assim, procura delimitar a priori o seu objeto de 

pesquisa. Já a etnografia mergulha no campo a fim de verificar o que dele sobressai, 

constituindo assim seu objeto. Portanto, a descrição da realidade na abordagem etnográfica é 

mais ampla e menos direcionada que a descrição interacionista. 

Desta forma, entendemos que a abordagem interacionista permite balizar nossos 

procedimentos de pesquisa, de modo que os mesmos não descrevam simplesmente uma 

determinada realidade, trazendo-a como se a mesma fosse dada, a-histórica. Visando 

compreender, mais do que meramente descrever, as várias significações que perpassam a 

realidade que pesquisamos. Para tanto, essa orientação metodológica auxilia na constituição 

de uma pesquisa onde os sujeitos investigados se assumam ativamente, colaborando na 

construção do conhecimento sobre os comportamentos que eles próprios emitem na sala de 

aula. Deste modo, o nível de participação do investigador e dos sujeitos é um elemento 

fundamental. É necessário trabalhar junto com os sujeitos investigados para que se crie uma 

relação que facilite o diálogo franco entre as partes em interação e dessa forma, facilite a 

observação das interações, bem como crie um espaço em que estes possam ser ouvidos, 

trazendo seus assuntos e suas perspectivas acerca de seus cotidianos, elegendo o queiram 

discutir e tarefas que queiram realizar, enfim, mostrando-se participantes da pesquisa 

(RESENDE e SANT’ANA, 2009). 

Ao enfatizar a liberdade de ação dos atores na constituição dos eventos na sala de 

aula, a análise interacionista oferece ao pesquisador a possibilidade de observar como são 
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produzidos os atos que envolvem o riso e o humor, para, a partir daí, procurar refletir junto 

com os alunos os seus sentidos, as suas significações e as suas relações com a resistência 

escolar. No entanto, não temos a finalidade de negligenciar o peso dos fatores extraescolares 

na explicação do que ocorre na sala de aula, pois sabemos que os sujeitos ali presentes estão 

atravessados pela cultura, pela estrutura social na qual estão inseridos. Assim, o 

interacionismo auxilia a deslocar a análise dos fatores que estimulam a resistência escolar do 

contexto social mais amplo para o contexto da interação entre alunos e professores na aula, 

sem, obviamente, deixar de considerá-los. Nessa ótica, a resistência passa a ser percebida 

como um fenômeno interativo, estabelecido, portanto, na própria aula, no contexto das 

interações entre os sujeitos ali presentes e tendo em vista o modo como cada um significa 

tanto o seu próprio comportamento quanto o do outro. Sirota (1994) acrescenta que 

[...] com a ênfase trazida pelo interacionismo sobre a natureza emergente da 
interação e a importância concedida à situação mais do que aos “backgrounds”, a 

classe torna-se não exatamente um lugar onde as forças sociais estruturais podem 

agir, mas uma situação com uma significação explicativa para os comportamentos. 

(p. 26) 

Deste modo, evidenciamos os diversos fatores ligados ao contexto da interação que 

envolvem o riso e o humor e procuramos entender se eles estão ligados à resistência escolar, 

ou seja, se representam uma expressão da cultura juvenil que se opõe à lógica da integração 

escolar e às suas exigências. Porém, é necessário insistir que ao reconhecer o papel do 

contexto escolar na explicação do fenômeno, não se pode negligenciar o peso dos fatores 

externos à vida na sala de aula na promoção dos atos de resistência dos alunos. O que 

acontece na aula não pode ser esclarecido sem referência ao contexto social mais amplo. 

Apesar do caráter determinista de algumas análises sociológicas, a exemplo das teorias da 

reprodução, não é possível desconsiderar a existência de certa relação entre o fenômeno da 

resistência e a função reprodutora da escola, ou mesmo a origem social dos alunos. Os 

contextos extraescolares de socialização do aluno, como a família ou os amigos, têm grande 

influência sobre o tipo de relação que ele terá com a escolarização em geral e com as regras 

escolares. 

Em resumo, estamos propondo uma perspectiva de análise da resistência escolar que 

considere tanto o contexto social mais amplo que atravessa o sujeito de algum modo, quanto o 

contexto de interação na sala de aula de onde surgem as manifestações do riso e do humor. 

Desse modo, concordamos com a leitura sobre a resistência proposta por Nogueira (2006): 
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O termo resistência, entretanto, deve ser compreendido aqui como expressão de uma 

cultura juvenil difusa e não como uma reação de uma cultura mais definida de 

pertencimento desses jovens a uma lógica determinante de ação como nos propõe 
WILLIS em Aprendendo a Ser Trabalhador (1991). Creio que, pelos motivos 

apresentados por DUBET (1996,184) não se pode considerar a cultura operária no 

Brasil tão consistente como a existente nos países centrais do capitalismo. Mesmo 

considerando que há uma perspectiva valorativa na fala dos alunos acerca do 

trabalho e o seu pareamento com a maturidade e o fim da escola, trata-se muito mais 

de uma inserção desses alunos numa cultura juvenil do que numa cultura operária. 

(p. 202) 

O autor salienta que no estudo da ligação entre a instituição escolar, que passa por 

diversas transformações, e as deliberações contra-escolares constituídas por uma cultura 

juvenil, é adequado pensar a resistência como uma maneira de expressar “muito mais uma 

variação da aceitação das regras do que uma oposição frontal e excludente de um grau de 

conformação às mesmas regras que são criticadas e das quais os palhaços [da sala de aula] 

tanto divergem quanto aceitam em suas ações” (p.203). Nesse sentido, inseridos na interação 

social contínua da sala de aula, os alunos, mesmo aqueles categorizados como palhaço, 

oscilam com relação aos valores e regras escolares, sendo que ora se opõem a eles e ora 

concordam com os mesmos. 

Antes de adentrarmos na descrição dos procedimentos metodológicos calcados no 

interacionismo social que utilizamos nessa pesquisa, não podemos deixar de ressaltar a noção 

de resistência escolar proposta por Waller (1932, apud COULON, 1995), primeiro autor 

interacionista que escreve sobre a educação escolar. Coulon (op. cit) ressalta que a descoberta 

fundamental na obra de Waller é a resistência dos alunos diante da escola, que pode se 

manifestar de duas maneiras: 

antes de tudo, no plano da disciplina escolar em que a desobediência e a busca ativa 

de incidentes a serem explorados constituem a regra geral da conduta; em seguida, 

no plano do trabalho escolar propriamente dito que é rejeitado por muitos alunos. 

(COULON, op. cit, p.69) 

Waller (1932, apud COULON, op. cit), partindo do entendimento de que viver em 

conjunto exige uma comum definição da situação por parte dos sujeitos em interação, a fim de 

que possam estabelecer regras, expectativas e traçar metas, destaca que, muitas vezes, as 

interações entre professor e aluno são conflituosas porque cada qual quer estabelecer sua 

própria definição das situações escolares. De modo geral, os trabalhos interacionistas que 

foram realizados após o lançamento da obra de Waller também situam a sala de aula como um 

espaço vivo de interações onde se dão as negociações em torno, principalmente, do 
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comportamento disciplinar. Tomamos aqui como exemplo o trabalho de Sirota (1994), que 

considera a vida na sala de aula 

como um processo contínuo de negociações muitas vezes conflitivas, muitas vezes 
sutilmente implícitas. Tentar-se-á então, através das análises das rotinas da vida 

cotidiana, descobrir as regras informais que subjazem a essas negociações e mantêm 

a coesão dessa comunidade de trabalho. (p. 26) 

Assim, professores e alunos passam a defender seus interesses divergentes. No 

entanto, Waller (op. cit) considera que tal conflito é necessário para o funcionamento das 

instituições, sendo um processo construtivo que auxilia no desenvolvimento pessoal e nas 

relações interpessoais. Além de tudo, ele impede que determinadas relações se tornem 

intoleráveis e, nas escolas, é destacado como o aspecto que mais prepara o aluno para o 

enfrentamento da vida. 

 

2.1. Procedimentos metodológicos 

 

 

Percebemos a necessidade de fazer uma profunda análise dos atos ligados ao riso e 

ao humor observados no ambiente escolar para entender as lógicas que os envolvem. Nem 

todos eles têm a função reveladora da resistência, concebida como aquela que contém uma 

crítica à dominação e fornece oportunidade de luta no interesse da emancipação do aluno do 

lugar de subordinado no qual se encontra. Além disso, os comportamentos de oposição não 

falam por si, ou seja: 

Chamá-los de resistência é fazer do conceito um termo que não tem precisão 

analítica. [...] tem-se que associar o comportamento analisado com uma 

interpretação fornecida pelos sujeitos que o demonstram, ou buscar profundamente 

nas condições históricas e relacionais específicas a partir das quais o comportamento 

se origina. Apenas assim as condições possivelmente revelariam o interesse 
entranhado em tal comportamento. (GIROUX, 1986, p.148) 

Assim, mesmo que não aprofundemos nas condições históricas e relacionais 

específicas a partir das quais os comportamentos que envolvem o riso e o humor são gerados, 

levaremos em consideração a perspectiva do aluno no que se refere ao interesse entranhado na 

emissão desses comportamentos. Cada sujeito ou grupo presente na situação interativa utiliza 

um conjunto de esquemas interpretativos que se integram às regras próprias da sala de aula, 

sendo que tais esquemas interpretativos podem manter, aperfeiçoar ou transformar as leis que 

regem a organização da sala de aula (SANT’ANA, 2003). Deste modo, consideramos 
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importante a utilização de mais de um recurso metodológico na tentativa de abarcar tamanha 

complexidade que carrega o ato social do aluno e de compreender melhor as significações 

dadas às manifestações do riso e do humor na sala de aula. 

Para tanto, a partir do referencial teórico-metodológico do interacionismo social, 

utilizamos cinco instrumentos de pesquisa, a saber: dois questionários aplicados a uma turma 

de alunos do nono ano do ensino fundamental de uma escola pública de São João del-Rei; 

observações das interações entre os sujeitos da pesquisa e entre eles e seus educadores, em 

sala de aula (uma turma do nono ano do ensino fundamental) e no ambiente extraclasse; 

encontros grupais com os alunos; entrevistas semi-diretivas e individuais com os mesmos; e 

alguns documentos escolares. 

É importante ressaltar que a interação social assume caráter central aos olhos do 

pesquisador, agindo como um fio condutor a perpassar a utilização dos instrumentos de 

pesquisa escolhidos. O foco de toda a investigação, seja no campo, seja ao analisarmos o 

material produzido (registros em vídeo, diários de campo e gravações de áudio) se volta para 

a interação social entre os atores, e para as significações que as perpassam. Dessa forma, seja 

nas observações das interações em salas de aula, nos encontros com os grupos de alunos, bem 

como nas entrevistas individuais, o olhar está sempre voltado para as interações. Destacamos 

que o questionário tem o papel fundamental de descrever a escola e os adolescentes 

pesquisados, uma vez que “esse mergulho nas profundezas da interação, essas tentativas de 

conceitualização do infinitamente pequeno, têm muitas vezes por contrapartida uma total 

descontextualização da análise” (SIROTA, p. 36, 1994). 

A utilização de mais de um procedimento de coleta de dados é um recurso que 

possibilita ao pesquisador dispor de um número maior de informações e, ao cruzar os dados 

obtidos por meio de cada recurso metodológico, perceber as contradições e concordâncias 

entre o discurso e a ação dos diferentes sujeitos ou mesmo de um único sujeito. Deste modo, 

complexificaremos a coleta dos dados na busca de favorecer a compreensão do objeto 

estudado e da realidade educacional que o circunda. 

É importante registrar que foram tomados os cuidados éticos necessários e exigidos 

para a realização da pesquisa. Todos os adolescentes que participaram, seja da entrevista, ou 

dos encontros grupais, assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE 

A e B) e ficaram com uma cópia do mesmo. Obviamente, os nomes dos alunos participantes 
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foram resguardados, assim como o nome dos professores e demais funcionários da escola. 

Destarte, todos os nomes apresentados nesse trabalho são fictícios. 

 

 

2.1.1 Observação 

 

O grande foco metodológico dessa pesquisa de mestrado é analisar a questão do riso e 

do humor por meio das interações sociais que envolvem os alunos entre si e com os sujeitos 

que participam do processo escolar. Assim, a observação de tais interações, no seu cotidiano, 

bem como a escuta dos estudantes nas entrevistas e em grupo, caracterizam recursos 

importantes, pois partimos do pressuposto de que o riso somente acontece na relação, 

portanto, é atividade. Desta forma, pode-se entender o quão significativo pode ser observar 

tais interações e ter os adolescentes como objetos e sujeitos da investigação. 

De acordo com Sant’Ana (2003) a pesquisa interacionista tem-se afirmado no campo 

do conhecimento pelo uso que faz da observação na pesquisa de campo. Isso porque ao 

definir a interação como objeto da observação, abriu novos caminhos para essa percorrer, 

renovando, com isso, as perspectivas de análise das práticas cotidianas. A autora ainda 

ressalta que a partir da proposta interacionista para o processo de investigação, a rotina da sala 

de aula e da escola deve ser registrada em uma sequencia temporal, tomando como unidade de 

estudo o ato social, ou seja, “o conjunto de atos produzido pela interação entre pessoas em um 

contexto determinado” (MEAD, 1967 apud SANT’ANA, 2003, p.8). Para ser analisado, cada 

ato social deve ser considerado no fluxo das relações sociais em que se localiza, do contrário 

perde sua significação, pois engloba muito mais do que a expressão verbal e não verbal 

emitida pelo sujeito. Desse modo, todo ato pressupõe aqueles que o antecedem e que os 

sucedem, portanto, o ato isolado não tem sentido para a análise. 

Enfatizamos a importância de permanecer por um período longo no campo 

realizando observações de sala de aula e do estabelecimento escolar, pois somente assim é 

possível compreender melhor a lógica que orienta a ação de cada um dos atores mais 

significativos em determinado contexto. Ao mergulhar no campo empírico o pesquisador deve 

fazer o exercício de ligar os elementos que são observados buscando produzir um sentido 

totalizante por meio das falas, gestos e entonações dos sujeitos em interação. O conhecimento 

científico é gerado no encontro entre o que os pesquisados dizem, fazem, interpretam sobre o 
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fenômeno que está sendo estudado e o que o pesquisador sente, reflete e formula sobre o 

mesmo fenômeno. Esse é um movimento delicado e difícil, e que demanda muito tempo de 

observação para ocorrer. 

Realizamos 143 horas de observações de sala de e do ambiente escolar entre os 

meses de fevereiro e agosto de 2013, focadas nos comportamentos do aluno ligados ao riso e 

ao humor manifestados através da linguagem verbal e não verbal13. No momento da 

observação das interações dos sujeitos em sala de aula tínhamos em mãos um diário de campo 

de modo a auxiliar no registro exaustivo das impressões do cotidiano escolar e dos eventos 

mais significativos. As anotações no diário de campo foram construídas de modo a permitir 

que a pesquisadora organize um jogo inteiro de atitudes particulares dos sujeitos envolvidos 

no processo de interação a fim de reproduzir o contexto interacional. Para tanto, procuramos 

registrar o mais fielmente possível as falas dos sujeitos, o que ocorre na sala, as formas e os 

conteúdos das interações entre os sujeitos, bem como as implicações e hipóteses da 

pesquisadora no campo. 

Ainda, considerando que a subjetividade do pesquisador também se faz presente na 

situação é de suma importância abrir um espaço nos registros das observações para anotar as 

impressões e sentimentos da pesquisadora sobre as situações consideradas significativas na 

sala de aula, e também as impressões dos sujeitos investigados diante dessas situações. Essas 

notas oferecem sentido aos dados coletados, além de, posteriormente, auxiliar a memória a 

recordar esses momentos significativos. 

Obviamente, a pesquisadora não conseguiu abordar e registrar todas as interações na 

sala de aula e fora dela. Ao se deparar com uma realidade ampla e complexa de interações e 

significações a pesquisadora voltou o olhar para a observação e o registro das interações que 

envolviam o seu objeto de estudo e as questões que dele emergiam. 

Essas observações em sala de aula e o registro das interações por meio do diário de 

campo proporcionaram informações valiosas acerca das interações, da rotina escolar e, até 

mesmo, das reações dos sujeitos observados diante de determinada situação. Contudo, faz-se 

importante para alcançar o objeto desta pesquisa ouvir os próprios adolescentes e tencionar as 

                                                             
13 As observações foram realizadas em três turmas do ensino fundamental de uma escola pública de São João 
del-Rei, sendo que as 143 horas totais de observação se dividem em 72 horas na turma do nono ano III,  10 horas 

na turma de aceleração II (TAII) e 61 horas na turma do nono ano II, classe em que estudam os alunos 

participantes dessa pesquisa.  



 

 

49 

 

suas falas com o que foi observado no espaço escolar. Razão pela qual foram realizados os 

encontros com os grupos de adolescentes e as entrevistas individuais. 

 

2.1.2. Entrevistas 

A observação do estabelecimento escolar se enriquece quando os sujeitos observados 

são entrevistados no decorrer processo de investigação. A entrevista possibilita desenvolver a 

compreensão do sentido dado pelos alunos aos diversos eventos que se desenvolvem no 

processo educativo, além de contribuir para entender como eles significam as diferentes 

experiências cotidianas vividas na sala de aula. Na medida em que os dados de observação se 

articulam com as falas do sujeito na entrevista, os processos educativos construídos no 

cotidiano da escola se clarificam e também ganham inteligibilidade as ações estratégicas e 

multifacetadas construídas pelos sujeitos durante o processo de interação. No geral, 

pretendemos através das observações de sala de aula levantar um conjunto de atos ligados ao 

riso e ao humor. Já com as entrevistas individuais e com os encontros grupais, almejamos 

refletir o significado desses atos para os adolescentes. 

Realizamos entrevistas semi-diretivas e individuais com nove alunos selecionados a 

partir da observação de sala de aula. Estes adolescentes se destacaram nas observações por 

fazerem os colegas e professores rirem com frequência na sala de aula, ou por definirem 

efetivamente a situação de humor por meio do riso ou da risada. As entrevistas foram 

realizadas depois do término da aula, ou no horário de Educação Física, caso o aluno não 

tivesse a disponibilidade de ficar um pouco mais na escola depois do término da aula. A 

entrevista semi-diretiva é aquela direcionada por um roteiro previamente estabelecido, 

composto por questões abertas. O roteiro, mesmo que elaborado com antecedência, permite 

uma organização flexível, o que dá ao pesquisador a possibilidade de ampliar os 

questionamentos à medida que o entrevistado oferece informações, e ao entrevistado a 

oportunidade de se expressar com certa liberdade sobre os temas indicados. Assim, com esta 

modalidade de entrevista a pesquisadora assumiu um papel menos diretivo na busca de um 

diálogo aberto e na intenção de entender de que perspectiva o aluno fala. Desse modo buscou-

se fazer emergir aspectos significativos sobre o tema da pesquisa.  Vale ressaltar que os 

roteiros e as questões das entrevistas com adolescentes foram definidos somente depois que a 

pesquisadora iniciou as observações, pois, além de levar em consideração a literatura sobre o 
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tema pesquisado, tínhamos o objetivo de enfocar as questões que surgiam nas observações da 

sala de aula e do espaço escolar. 

Além de oferecer flexibilidade na condução do processo, a entrevista é uma técnica 

que possui outras vantagens, como a possibilidade de abordar temas complexos referentes a 

diferentes aspectos da vida social, além de ser eficiente na obtenção de dados acerca do 

comportamento humano e de permitir a apreensão das expressões corporais do entrevistado, 

sua tonalidade de voz e ênfase nas respostas. Outro ponto positivo é o favorecimento da 

relação intersubjetiva entre entrevistador e entrevistado. Na entrevista os atores sociais 

conferem sentido à realidade que os cerca por meio de atos verbais e não verbais, e desta 

forma o pesquisador consegue compreender melhor os valores, as opiniões e os significados 

dos atores sociais sobre suas vivências pessoais. 

Por outro lado, o entrevistador deve tomar cuidado com a maneira com a qual vai 

conduzir a entrevista, pois pode cair no risco de induzir a resposta do entrevistado. Deve-se 

estar atento ao elaborar suas perguntas e colocações de modo a abrir à escuta do que o outro 

tem a dizer, mesmo que o que for dito seja estranho àquilo que ele deseja ouvir. A entrevista é 

um instrumento que auxilia na compreensão das significações das experiências dos 

adolescentes ligadas ao riso e ao humor. Segundo Duarte (2004), ao lançar mão da entrevista 

o pesquisador pode 

[...] fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos 

como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando 

informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 

preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é 

mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. (p. 215) 

Dessa forma, as entrevistas individuais foram realizadas entre os meses de maio e 

junho de 2013, com quatro alunas do sexo feminino e cinco alunos do sexo masculino. 

Ressaltamos que planejamos realizar oito entrevistas, sendo quatro com alunos e quatro com 

alunas, porém, quando a pesquisadora foi até a escola fazer a entrevista com Alexandre, foi 

surpreendida por um aluno que pediu para ser entrevistado, como exposto no diário de campo 

do dia 29/06: 

(Diário de Campo 29/06/2013) 

[Chego à escola por volta de 12h50min e espero o Alexandre na porta da sala do 

nono ano dois pois combinei de entrevistá-lo no primeiro horário (aula de Artes). 

Logo Alexandre chega à frente da sala de aula acompanhado do Saulo.] 
Marcela: Oi Alexandre, tudo bem? 

Alexandre: Tudo. 
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Marcela: Eu vou esperar o professor de Artes e, se ele permitir, podemos fazer a 

entrevista hoje no primeiro horário? 

Alexandre: Podemos. 
Marcela: Então tá. Vou conversar com ele e te aviso. 

Saulo: Me entrevista também? 

Marcela: Se você quiser posso fazer a entrevista com você também. Você quer? 

Saulo: Quero. 

Marcela: Então tá.  Depois a gente combina um horário. 

Saulo: Tá bom. 

Com a finalidade de manter um vínculo positivo com os alunos a pesquisadora 

realizou a entrevista com Saulo, que, por fim, contribuiu bastante para pensar o objeto de 

pesquisa. 

 

2.1.3. Encontros Grupais 

 

Por meio dos encontros grupais possibilitamos a reunião entre alguns estudantes no 

intuito de formar um espaço de expressão sobre suas vidas (família, namoro, sexualidade, 

escola, lazer, amigos, trabalho, estudos, futuro, entre outros) e também um espaço de 

discussão sobre o tema enfocado nesta dissertação. Ou seja, desenvolvemos nesses encontros 

algumas dinâmicas ou jogos, que permitiam que os adolescentes falassem sobre o riso e o 

humor que acontece na sala de aula e também fora dela, além de conhecer um pouco mais o 

universo desses sujeitos, seus sentimentos e opiniões. O número de participantes se definiu de 

acordo com a disposição dos alunos para participar dos encontros, e a quantidade de encontros 

foi definida no decorrer da investigação de acordo com o desenvolvimento do processo 

grupal. É importante ressaltar que o roteiro de atividades dos Encontros Grupais foi 

construído no decorrer das observações e das entrevistas, com o objetivo de aprofundar nas 

questões levantadas por meio destes instrumentos de pesquisa. 

Foram realizados seis Encontros Grupais entre os meses de setembro e outubro de 

2013. Eles aconteceram semanalmente na sala de aula da turma do nono ano II após o término 

das aulas, e tiveram duração de cerca de uma hora e vinte minutos cada. Somente o último 

encontro durou cerca de 40 minutos e foi realizado no horário da aula de Educação Física, 

porque uma aluna participante do grupo começou a trabalhar depois da aula como babá do 

filho da sua vizinha. Quando essa aluna contou à pesquisadora que não poderia mais ficar 

para os encontros depois da aula foi feita a proposta para que fizéssemos o último Encontro 

Grupal na aula de Educação Física e as adolescentes participantes do grupo concordaram.  
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O primeiro passo para a realização dos Encontros Grupais consistiu em convidar os 

adolescentes da turma observada para participar dessas reuniões. A pesquisadora aproveitou o 

momento em que aplicava o segundo questionário para os alunos da turma pesquisada e os 

convidou para participar do grupo, esclarecendo do que se tratava. A pesquisadora também 

entregou um convite impresso com data e horário para os alunos (APÊNDICE C), como uma 

forma de divulgar e lembrá-los dos Encontros Grupais. Na semana seguinte, como somente 

quatro adolescentes do sexo feminino participaram do primeiro encontro, a pesquisadora 

voltou à sala de aula para reforçar o convite aos alunos.  Ressaltamos que, mesmo com a 

insistência da pesquisadora em convidar os adolescentes do nono ano II para os Encontros 

Grupais, participaram deles apenas algumas adolescentes do sexo feminino. A predominância 

de meninas nos encontros grupais reflete tanto um gosto pela escola quando comparado aos 

meninos, como uma vontade de continuar no espaço escolar, pois permanecendo na escola 

depois da aula, evitam ter que cuidar das responsabilidades domésticas. Em um encontro as 

participantes discutiam entre si a responsabilidade em suas vidas. Todas afirmaram que a 

carga de responsabilidade é maior fora da escola que dentro dela, o que ficou claro na fala de 

uma adolescente: 

Isabela: A responsabilidade na minha vida está muito mais fora da escola que dentro 

da escola. Desde pequena eu trabalho e cuido da minha casa, das minhas irmãs, 

busco elas na escola. Minha mãe sempre trabalhou porque meu pai sempre fez 

gracinha. Então isso foi juntando e hoje eu trabalho, tenho as minhas coisas, faço as 

coisas que eu tenho que fazer, tenho responsabilidades. (...) Eu gosto da escola 

porque essa responsabilidade que está toda nas minhas costas sai. Aqui dentro eu 

não preciso ser como eu sou lá fora. Eu não preciso me preocupar com as minhas 

irmãs, se elas estão bem ou não, não preciso de me preocupar com as coisas lá em 

casa, com a minha mãe, com ninguém. Quando eu estou feliz aqui na escola eu nem 
lembro dessas coisas, aí a responsabilidade parece que sai toda de mim. (EG514) 

 

No primeiro Encontro Grupal participaram quatro adolescentes e a pesquisadora. 

Definimos, juntamente com as adolescentes, o enquadre dos encontros grupais e lemos o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE A).  A fim de cumprir com os 

procedimentos éticos, cada adolescente recebeu duas vias para assinar, sendo que uma ficou 

com a pesquisadora e a outra com as participantes. Realizamos nesse encontro a dinâmica 

“Sobre a escola”, que consistia em montar um cartaz com o desenho de uma escola, 

preenchendo-o com figuras que tenham ligações com o dia a dia escolar. Atrás de cada figura 

                                                             
14

 Para facilitar a notação das interações trazidas dos encontros grupais será utilizada a abreviatura EG, 
remetendo à expressão “encontro grupal”. 
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foi fixada uma bala. De um lado da mesa estava o cartaz com o desenho da escola e do outro 

as figuras. As alunas, uma de cada vez, escolhiam uma figura que dizia algo sobre a sua vida 

escolar e justificavam a escolha. Depois pegavam a bala e colavam a figura no cartaz. A 

situação se repetiu até que o tempo se esgotou, pois as alunas tinham que ir para casa. As 

adolescentes conversaram sobre diversos assuntos que surgiram a partir da dinâmica proposta 

e manifestaram suas opiniões. No final do encontro elas disseram ter gostado muito. Uma 

adolescente disse ter gostado porque pôde desabafar.  

Já no segundo Encontro Grupal, participaram três alunas e a pesquisadora. Nesse 

encontro fizemos a dinâmica “Discutindo os casos da sala de aula” que consiste em debater 

alguns trechos retirados das anotações feitas nos diários de campo durante as observações de 

sala de aula. Cada aluna participante do grupo pegava um caso, lia e discutia com as colegas.  

As adolescentes se envolveram muito na tarefa e, mais uma vez, mesmo não tendo discutido 

todos os casos, tivemos que encerrar o Encontro Grupal porque estava ficando tarde e as 

alunas tinham que ir para casa. A pesquisadora pediu o feedback do encontro e as alunas 

disseram ter gostado muito da dinâmica e pediram para terminar de discutir os casos no 

próximo encontro. A pesquisadora acatou a proposta. 

Assim, iniciamos o terceiro Encontro Grupal discutindo os casos de sala de aula que 

não tivemos tempo de discutir no segundo encontro. Em seguida a pesquisadora propôs uma 

nova tarefa, a dinâmica dos “Provérbios populares”.  Inicialmente a pesquisadora conversou 

com as alunas a respeito dos provérbios populares, sobre o que são e o que representam. 

Depois pediu para que as alunas, uma de cada vez, pegasse um papel disposto sobre a mesa no 

qual estava escrito um provérbio relacionado com o riso e/ou com o humor e lesse em voz 

alta. Os provérbios foram discutidos pelas alunas a partir de algumas perguntas geradoras 

sugeridas pela pesquisadora, como: O que significa esse provérbio? Vocês concordam com 

ele? Eu gostaria que vocês relacionassem esses provérbios com a sala de aula de vocês. Vocês 

conseguem pensar esse provérbio na sala de aula? Ele aparece de alguma maneira na sala de 

aula? Como ele aparece? Participaram desse encontro quatro alunas e a pesquisadora. Nesse 

dia, duas adolescentes demonstraram certo distanciamento com a tarefa proposta. A 

pesquisadora percebeu que elas passaram muito tempo no facebook, acessado pelo celular. 

Salientamos que no começo do encontro a pesquisadora questionou a ausência da Paula, pois 

ela esteve presente nos dois encontros realizados. As suas colegas informaram que ela 
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começou a trabalhar em uma loja de roupas e que transferiu sua matrícula para outra escola, 

onde passou a estudar no turno da noite.  

Como não conseguimos terminar a discussão a respeito dos provérbios populares 

relacionados com o riso no terceiro encontro, no quarto encontro demos continuidade a tal 

dinâmica. Percebemos que nesse encontro as adolescentes se engajaram mais na tarefa. 

No quinto encontro grupal foi realizada a dinâmica da “Associação Livre”. 

Dispusemos para as adolescentes pequenos papéis nos quais estavam escritas diversas 

palavras como alegria, computador, esporte, fracasso, humor, família, notas, dentre diversas 

outras. Atrás de cada papel estava pregado um pirulito. Deste modo, cada adolescente pegava 

uma palavra e dizia como ela se encaixava nos três espaços propostos em uma cartolina: sala 

de aula, escola e fora da escola. Por fim, o papel era colado no espaço que estava mais 

relacionado com a palavra e a adolescente justificava a sua escolha. As três alunas 

participantes afirmaram gostar muito da atividade. 

 O sexto e último encontro grupal foi realizado durante a aula de Educação Física, 

portanto, o tempo disponível foi menor. Nesse encontro foi realizada a dinâmica “O riso na 

sala de aula: complete a frase”, na qual as alunas tinham que completar frases relacionadas 

com o riso na sala de aula, como por exemplo: O aluno que detesta a escola, ele ri na sala de 

aula porque (...).  As alunas se revezavam e, uma de cada vez, pegava uma frase e a 

completava. Depois a frase era discutida entre elas. Nesse dia a pesquisadora despediu-se das 

alunas e as agradeceu pela participação.  

Os Encontros Grupais forram registrados em vídeo por meio de duas filmadoras 

sendo que uma ficou com a pesquisadora e a outra nas mãos das adolescentes participantes. 

Buscamos assim deixar as adolescentes à vontade para que elas escolham o que enfocar, além 

de eliminarmos qualquer tipo de imagem inquisitiva da câmera filmadora. Após o término de 

cada encontro, a pesquisadora registrou no diário de campo o que foi considerado mais 

expressivo. Em outro momento foram confeccionados relatórios de cada sessão, destacando 

seus aspectos mais significativos. 

A filmagem é uma possibilidade metodológica bastante difundida em pesquisas na 

área da educação, porém não se discute de que maneira o recurso é utilizado. O olhar do 

pesquisador deve ser compreendido como referência principal na abordagem de como e o que 

deve ser registrado, pois o referencial teórico e a as questões incrustadas no pesquisador, 

concebido como um sujeito sócio-histórico, saltam no momento do registro. Desta forma, o 
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pesquisador seleciona os elementos na interação a serem observados, assumindo uma posição 

ativa diante dos fenômenos que o mobilizam, como afirma Carvalho et al (1996), citada por 

Sant’Ana (2004): 

É ele [o pesquisador] quem determina as dimensões, aspectos ou partes do fenômeno a 

serem privilegiados no momento da observação e, em última instância, constrói o 

próprio fenômeno ao instituí-lo como foco de observação. 

O vídeo é um recurso que possibilita a observação e análise das interações sociais 

ocorridas nos encontros grupais com tranquilidade, pois se pode assistir quantas vezes julgar 

necessário. Além disso, é possível agrupar os episódios em categorias de análise e cotejá-los 

com o referencial teórico, o que auxilia na compreensão das questões investigadas. 

Ressaltamos que os encontros grupais e as entrevistas produziram uma grande massa 

de informações, porém nem tudo que é dito pelos sujeitos da pesquisa tem que ser 

considerado como objeto de análise. Tais informações condensam um todo que pode oferecer 

sentido para os eventos observados e para o tema em questão, porém só passa a ser objeto de 

análise o que estiver vinculado ao objeto de pesquisa, o que, no caso dessa investigação, 

permite revelar as significações atribuídas aos atos ligados ao riso e ao humor na sala de aula. 

Dessa forma, os dados colhidos por meio dos encontros grupais oferecem densidade às 

informações coletadas em outros contextos e também trazem a tona aspectos que ainda não 

haviam aparecido em outras situações da pesquisa. 

 

 

2.1.4 Questionários 

 

Os questionários formulados (APÊNDICE D e APÊNDICE F) nos auxiliam a 

caracterizar melhor o universo dos sujeitos da pesquisa ao conhecer suas opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, origem social, renda familiar mensal, bem como a 

relação com o trabalho e relação com a escola, o que o nos possibilita aproximar da sua 

vivência escolar e extraescolar. Além desses aspectos, aproveitamos para perguntar aos alunos 

o que eles pensavam sobre a presença do riso na sala de aula. 

Formulamos e aplicamos o primeiro questionário no inicio das observações de sala de 

aula com o intuito de conhecer um pouco mais aqueles alunos que estávamos observando. Já 

o segundo questionário foi elaborado no final do período de observação de sala de aula e do 

ambiente escolar. Este questionário foi formulado com a intenção de caracterizar de forma 



 

 

56 

 

mais profunda o grupo-classe observado e a posição de cada aluno que fala, ou seja, para 

identificar de que maneira o plano mais amplo (efeito sociedade, efeito escola, efeito 

comunidade, efeito turma, por exemplo) aparece nas expressões dos alunos no interior da 

escola. A partir das informações coletadas nos questionários também formulamos uma tabela 

(APÊNDICE G) que auxilia a caracterizar os sujeitos desta pesquisa.  

Uma característica positiva do questionário a ser ressaltada é a sua capacidade de 

abranger um grande número de pessoas em pouco tempo. Porém, enquanto técnica de 

pesquisa, o questionário também apresenta limitações. Sua maior limitação é a não garantia de 

que os sujeitos devolvam-no devidamente preenchido, e, além disso, as questões podem ser 

interpretadas de maneira errônea. As questões propostas podem ter significados distintos para 

cada um dos respondentes, e, uma vez que a aplicação do questionário não pressupõe um 

contato maior entre o pesquisador e o respondente, as questões podem perder a objetividade. 

Nesse caso, não é possível perguntar para cada entrevistado qual o sentido atribuído às 

questões propostas. Consta ainda entre as limitações o fato de que os questionários têm que 

apresentar poucas questões, pois é sabido que questionários muito extensos apresentam alta 

probabilidade de não serem respondidos ou de serem respondidos pela metade (GIL, 2008). 

Os questionários elaborados são compostos por um número razoável de questões 

abertas, fechadas e mistas15 apresentadas por escrito aos respondentes. Tais respondentes são 

os alunos de uma turma de nono ano do ensino fundamental na qual a pesquisadora realizou 

as observações. O primeiro questionário, por ser mais complexo e abranger questões variadas, 

contou com um bloco temático (APÊNDICE E) que nos auxiliou na estruturação de suas 

questões. O bloco temático foi construído na forma de uma tabela com três colunas, sendo 

uma com os temas que seriam relevantes para a investigação, outra com as perguntas que 

trariam a tona o tema e a terceira com os objetivos de cada pergunta. Deste modo, o primeiro 

questionário foi composto por 28 questões, sendo 11 fechadas, 12 mistas e 5 abertas. As 

perguntas foram divididas em cinco tópicos, sendo eles: perfil do entrevistado, situação 

familiar, lazer, trabalho e educação. Este questionário foi aplicado em uma aula de Ciências e 

estavam presentes neste dia 32 adolescentes na sala de aula, sendo que somente um aluno não 

preencheu o questionário, pois estava passando mal. Após a entrega do questionário a 

pesquisadora leu em voz alta o texto introdutório e se disponibilizou para tirar qualquer 

                                                             
15 Nas questões mistas pedimos para os alunos tecer algum comentário ou responder a alguma questão 

relacionada à pergunta principal. 
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dúvida que por ventura surgisse. Quando elas surgiam eram esclarecidas prontamente. As 

poucas dúvidas estavam relacionadas ao enunciado das questões propostas. Os alunos 

questionavam se podiam marcar mais de uma questão ou se eram obrigados a responder as 

questões abertas, por exemplo. O tempo médio para o preenchimento do questionário foi de 

30 minutos. A pesquisadora auxiliou uma aluna no preenchimento do questionário, pois ela 

estava com a mão machucada e por isso impossibilitada de escrever. A pesquisadora sentou-

se ao lado da aluna e escreveu as respostas ditadas por ela no questionário.  

Já o segundo questionário é composto por onze questões: oito mistas, duas fechadas 

e uma aberta. O referido questionário também foi aplicado em uma aula cedida pela 

professora de Ciências16, e estavam presentes na sala 29 alunos. A pesquisadora entregou o 

questionário para cada um dos alunos e pediu para uma aluna ler o texto introdutório em voz 

alta. Logo depois os adolescentes começaram a respondê-lo, sendo que todos os presentes o 

preencheram. Os alunos não tiveram muitas dúvidas com relação ao preenchimento do 

questionário, mas quando elas surgiam a pesquisadora as esclarecia. Como eles terminaram 

rapidamente o preenchimento do questionário (aproximadamente 15 minutos), a pesquisadora 

aproveitou a oportunidade para convidá-los para participarem dos Encontros Grupais.  

Conforme exposto no Capítulo 3, os dados coletados nos questionários auxiliam a 

caracterizar quem são os alunos observados no estabelecimento escolar e no contexto da sala 

de aula. Além do mais, compreendemos que a combinação destes dados com os dados das 

entrevistas e das observações podem vir a enriquecer a compreensão de eventos, fatos e 

processos. 

 

 

2.1.5 – Regimento Escolar e Fichas de Matrícula dos alunos 

 

Ressaltamos ainda que utilizamos como instrumentos de investigação alguns 

documentos escolares: o Regimento Escolar e as Fichas de Matrícula dos alunos obsevados17. 

Por meio da ficha de matrícula dos alunos pudemos ter acesso a dados relativos a nome 

completo, idade, sexo, endereço, raça/cor, o ano de entrada na escola e se possui alguma 

necessidade especial ou faz uso de medicação. Esses dados nos auxiliaram a conhecer melhor 

                                                             
16 Agradecemos a colaboração dessa professora por ceder as aulas para a aplicação dos questionários. 
17 Esses documentos foram fornecidos pela secretaria da escola com autorização da diretora. 
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os alunos no início da nossa entrada em campo. Além disso, permitiu eliminar algumas 

questões do questionário, atendendo a preocupação em compor um questionário com um 

número reduzido de questões. O Regimento Escolar18 forneceu dados sobre a história da 

escola pesquisada e também sobre a sua organização administrativa, financeira, técnica e 

didática. Este documento foi de grande valia para o entendimento das regras e normas que 

fundamentam o funcionamento escolar como um todo. 

Por fim, com a intenção de expor de maneira mais clara e auxiliar o entendimento 

acerca da utilização dos instrumentos de pesquisa, elaboramos o quadro a seguir: 

Quadro 1 – Utilização dos instrumentos de investigação 

Procedimento metodológico Informações quantitativas Utilização dos instrumentos 

Observações 143 horas de observação da sala 
de aula e do contexto escolar 

Os dados coletados por meio 
das observações de sala de aula 

e do ambiente escolar permitem 

levantar um conjunto de 

comportamentos ligados ao riso 
e ao humor que acontecem na 

sala de aula. Tais dados podem 

ser apresentados para 
contextualizar uma ação ou 

evento. 

Questionários 2 Questionários aplicados 

 

O questionário tem a função de 

caracterizar de forma geral o 
grupo-classe, bem como 

caracterizar melhor quem são os 

alunos observados no 
estabelecimento escolar e no 

contexto da sala de aula.  

Encontros Grupais 6 encontros com grupos de 

alunos 

Os dados dos encontros grupais 

auxiliam a refletir o significado 

dos comportamentos dos 

adolescentes que envolvem o 
riso e o humor levantados nas 

observações.  Portanto, 

oferecem densidade para as 
informações obtidas nos outros 

contextos e/ou para colocar em 

relevo aspectos que não 

apareceram em outras situações. 

                                                             
18 O Regimento Escolar vigente é do ano de 2010, redigido pelo antigo diretor da escola. A diretora atual nos 

informou que um novo regimento está sendo elaborado, mas ainda não tem previsão de quando vai ficar pronto. 
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Entrevistas 9 entrevistas As entrevistas individuais são 

utilizadas numa perspectiva 
psicossocial para ajudar a 

refletir o significado dos 

comportamentos dos 
adolescentes que envolvem o 

riso e o humor levantados nas 

observações e, ao mesmo 
tempo, auxiliar a visualizar os 

pontos de maiores tensões. 

Documentos Escolares Regimento Escolar e 45 Fichas 
de Matrícula dos alunos (23 do 

nono ano III, 22 do nono ano 

II). 

Os dados coletados por meio 
das fichas de matrícula nos 

auxiliaram a conhecer melhor 

os alunos no início da nossa 
entrada em campo. O 

Regimento Escolar forneceu 

dados sobre a história da escola 

pesquisada e também sobre a 
sua organização administrativa, 

financeira, técnica e didática. 

Esse documento foi de grande 
valia para o entendimento das 

regras e normas que 

fundamentam o funcionamento 
escolar como um todo. 

 

Foram examinados os diários de campo, as entrevistas, os questionários, todos os 

relatórios confeccionados durante a pesquisa, as filmagens e os documentos escolares. Dessa 

forma, buscamos dar inteligibilidade às intenções entranhadas nos comportamentos que 

envolvem o riso e o humor emitidos pelos adolescentes, e organizamos os dados em um todo 

que lhes oferece sentido. Assim, buscamos realizar uma análise aprofundada sobre o tema em 

questão: o riso, o humor e suas relações com a resistência ao poder escolar. 
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CAPÍTULO 3. CONTEXTO E SEUS PARTICIPANTES 

 

Antes de adentrar na discussão sobre os dados referentes ao riso, ao humor e à 

resistência escolar (Capítulo 4), apresentamos o contexto – uma escola pública de São João 

del-Rei – e os sujeitos da investigação – adolescentes de uma turma do nono ano do ensino 

fundamental – a fim de esclarecer o universo da pesquisa. Sendo assim, primeiramente, nos 

dedicaremos à caracterização da escola e, posteriormente, dos sujeitos pesquisados no que diz 

respeito às características gerais (como idade, sexo, raça/cor), ao lazer, a situação familiar, a 

relação do aluno com o trabalho e com a educação escolar. Para isso nos valeremos das 

observações do espaço escolar, do regimento da escola pesquisada, da ficha de matrícula dos 

alunos, das entrevistas realizadas e dos dados coletados por meio dos questionários 

respondidos pelos discentes.  

 

 

3.1. Caracterização do contexto de investigação 

 

A escola em que se realizou esta pesquisa de mestrado se localiza na cidade de São 

João del-Rei, Minas Gerais, e pertence à rede estadual de ensino. De acordo com o Regimento 

Escolar (2010), ela foi criada pela lei nº 2.992, de nove de dezembro de 1963, pelo Dr. José de 

Magalhães Pinto, então Governador do Estado de Minas Gerais. Porém, seu funcionamento 

foi autorizado somente no ano seguinte, quando o Chefe de Departamento do Ensino Médio e 

Superior, Prof. Bolivar Tinoco Mineiro, assina o ofício nº 107, de 02 de março de 1964. 

Inaugurava-se então a Escola Normal Oficial no dia 28 de março de 1964 que inicia suas 

atividades em um prédio alugado pelo Estado de Minas Gerais situado na rua Dr. Balbino da 

Cunha, nº 61. Nessa época, a escola oferecia o curso primário, a primeira série do curso 

ginasial, e as três séries do curso colegial normal, sob a direção do Prof. Dr. Elpídio Antônio 

Ramalho. 

Em dezembro de 1964, com a instauração da lei nº 3.320, a Escola Normal Oficial é 

renomeada, passando a se chamar Colégio Normal Oficial Cônego Oswaldo Lustosa, em 

homenagem ao sacerdote Sanjoanese Cônego Oswaldo Rodrigues Lustosa. 
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A escola se estabeleceu no prédio alugado até o dia primeiro de agosto de 1968, 

quando foi transferida para a sede própria no então morro do Guarda-Mor, atual bairro 

Guarda-Mor. Nesse mesmo ano a escola recebeu nova denominação: Colégio Estadual 

Cônego Oswaldo Lustosa. Em 1974, finalmente, ela passou a ser reconhecida por Escola 

Estadual Cônego Oswaldo Lustosa, designação que ainda carrega. Naquele ano a escola já 

oferecia à população os estudos completos do primeiro e segundo graus, admitindo alunos 

mediante exame de seleção. Dessa maneira, atendia, principalmente, à elite econômica da 

cidade, possuindo o status de melhor escola do município. 

No ano de 1982, além de manter o ensino nas quatro últimas séries do primeiro grau, a 

escola passou a oferecer no nível de segundo grau as habilitações em magistério de primeiro 

grau (professor de primeira a quarta série) e, ainda, em convênio com a Escola Tiradentes de 

1º e 2º graus, o curso de auxiliar de contabilidade. Estabeleceu também convênio com o 

Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier, para o ensino da Educação 

Artística. 

Atualmente a escola oferece o Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano no turno vespertino 

e o Ensino Médio Comum Geral no turno matinal e à noite. Além desses cursos, desde 2004 a 

escola tem como associada a Escola Estadual Padre Sacramento para as atividades do EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), programa que visa atender uma demanda específica de alunos 

que não puderam concluir o processo de escolarização no Ensino Médio na idade adequada. O 

Ensino Fundamental é constituído por 315 alunos divididos em duas turmas de sexto ano, 

duas de sétimo ano, duas de oitavo, duas de nono ano e outras duas de aceleração (Turma de 

Aceleração I e Turma de Aceleração II). O Ensino Médio regular no turno da manhã possui 

533 alunos matriculados e divididos em sete turmas de primeiro ano, quatro de segundo ano e 

três de terceiro ano. Já o Ensino Médio regular noturno condensa 92 alunos matriculados em 

três turmas: um primeiro ano, um segundo ano e um terceiro ano. O EJA é formado por 207 

alunos divididos em três turmas de primeiro ano e outras três do segundo ano. Contabilizando 

os três turnos, a escola reúne 1147 alunos matriculados19. Além disso, conta com 106 

funcionários, dentre os quais 75 professores. 

                                                             
19 Esses dados foram coletados pela pesquisadora no dia 12/06/2013 na secretaria da escola por meio da soma 

dos alunos por classe. É necessário ressaltar que até o dia 01/04/2013 o ensino fundamental era composto por 
três turmas de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. A partir dessa data foram abertas as turmas de aceleração I e II e 

o sexto III, o sétimo III, o oitavo III e o nono ano III foram fechados. Os alunos dessas turmas foram 

remanejados para as turmas de aceleração ou para as “turmas dois” e “turmas um”.  
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A escola pesquisada localiza-se em um bairro próximo ao centro da cidade de São 

João del-Rei e é reconhecida pela população como um estabelecimento que oferece um dos 

melhores níveis de Ensino Fundamental e Médio. Entretanto, a clientela atendida é bastante 

heterogênea, sendo constituída por alunos advindos de diversas regiões da cidade. A maior 

parte dos alunos participantes dessa pesquisa mora no bairro onde está localizada a escola 

(Guarda-Mor: 28,5%) e no Bairro Tejuco (20%), situado ao lado do primeiro bairro referido. 

Os demais alunos vêm de outros oito bairros da cidade: São Caetano, São José Operário, 

Matozinhos, Bonfim, Vila Mariana, COHAB, Águas Férreas e Centro. 

No que se refere à estrutura física, a escola possui sede ampla com um terreno de 

9.402,22 m², sendo 5.112,98 m² de área construída com quatro prédios em bom estado de 

conservação. O espaço físico da escola é distribuído entre 17 salas de aula, um laboratório de 

informática, um laboratório de Ciências, uma biblioteca, duas quadras esportivas cobertas, 

uma cantina com refeitório, cinco banheiros
20

, duas salas de vídeo, uma sala de leitura, a sala 

da diretoria, a secretaria, a sala de supervisão, a sala dos professores e três quiosques. A 

escola também disponibiliza para os professores alguns recursos didáticos como televisores, 

DVDs e projetores multimídia. Entretanto, foi percebido um uso restrito tanto do espaço 

físico da escola quanto destes recursos didáticos pelos docentes. Durante todo tempo de 

observação na escola somente a professora de Ciências utilizou um projetor multimídia para 

passar filmes para os alunos no laboratório de Ciências, e o professor de Artes valeu-se do 

espaço da sala de vídeo para fazer uma atividade com os alunos. No mais, de vez em quando 

alguns professores levavam os alunos para realizar exercícios nas mesas da cantina da escola, 

o que era comemorado pelos alunos, pois finalmente iriam sair um pouco do espaço da sala de 

aula. 

As salas de aula são amplas e arejadas, principalmente aquelas que se situam nos 

prédios mais novos. No geral, possuem um quadro negro (alguns já gastos e com fissuras), 

acima dele um crucifixo e um ventilador, as carteiras escolares e uma mesa para o professor 

(esta não se encontra presente em todas as salas, fazendo com que o professor se ajeite em 

uma carteira escolar). Além disso, durante o período de realização da pesquisa foram 

                                                             
20 Apesar de contar com cinco banheiros, a escola disponibiliza para os alunos somente um banheiro feminino e 
outro masculino, o que gerava reclamações entre os alunos, pois perdiam muito tempo do recreio na fila do 

banheiro. As próprias alunas na fila do banheiro disseram à pesquisadora que as servidoras não abrem os outros 

banheiros porque não têm tempo para limpá-los.   



 

 

63 

 

instaladas câmeras filmadoras em todas as salas de aula
21

. A diretoria tomou essa providência 

depois de uma briga entre duas alunas do sétimo ano, em que uma aluna feriu sua colega de 

sala com um estilete, instrumento cortante comumente utilizado pelos alunos para apontar 

lápis. A direção justifica a instalação das filmadoras afirmando que visam garantir a 

segurança e a disciplina na sala de aula: 

(Diário de Campo 15/05/2013. Turma 9º2) 

[A Vice-diretora chega à sala de aula e pede a professora para conversar com os 
alunos.] 

Lúcia: Vamos começar pela câmera. A câmera representa segurança, no que se 

refere a roubo e briga na escola. O objetivo é melhorar a segurança e a disciplina. A 

disciplina é o carro chefe de qualquer empresa, escola ou qualquer outro lugar para 

progredir. Disciplina é importante para tudo na vida e só com disciplina as pessoas 

conseguem se sair bem. Nós [a direção] vamos começar a olhar as filmagens uma 

vez por semana e vamos chamar para conversar os alunos indisciplinados. Se for o 

caso, vamos adverti-los. 

As opiniões dos alunos com relação às câmeras na sala de aula são diversas. Alguns 

afirmam que há uma perda de liberdade. Já outros disseram que as câmeras não inibiram nem 

modificaram o comportamento dos alunos. Ainda, outros consideram que elas são benéficas, 

pois trazem segurança. Porém, a maioria dos alunos declarou que as câmeras nas salas de aula 

têm um lado bom e um lado ruim, como se pode perceber na entrevista individual com Diogo: 

Marcela: Então tem o lado bom e o lado ruim da câmera na sala de aula? 

Diogo: É. O lado bom é a segurança. Antes era assim, se a gente ia para a educação 
física e deixava a porta aberta entrava gente e pegava as suas coisas. Acho que foi a 

Paula uma vez que perdeu um monte de dinheiro. Alguém entrou na sala e pegou. 

Marcela: E o lado negativo... 

Diogo: Perde a privacidade. A gente não pode falar nada. 

(Diogo, EI22) 

Destacamos uma aluna que se posicionou contra a presença das filmadoras na sala de 

aula. Ela considera que as câmeras substituem a autoridade do professor, pois a ele caberia o 

respeito dos alunos e não à lógica de estarem sendo vigiados. 

Marcela: E você se lembra de mais alguma regra que você não concorda, que você 

acha que não tem fundamento, não tem sentido? 

Sara: Assim, que não gostei muito dessas câmeras na sala de aula. A Márcia falou 

que é para a nossa segurança. Pode até ser, mas eu não gostei muito. Pra mim é uma 

coisa que, sei lá, não tem porque ter uma câmera dentro da sala de aula. É bom pra 

saber as coisas, mas o professor já está lá, entendeu? Aí se você for olhar, por um 

lado, tira um pouco à autoridade, o professor não está fazendo o que ele tem que 

fazer direito, sabe? Colocar uma câmera no meio da sala? Não sei. O professor tá lá 

                                                             
21 Antes, a escola possuía câmeras instaladas somente nos corredores e no ambiente externo às salas de aula. 
22 Para facilitar a notação das interações trazidas das entrevistas será utilizada a abreviatura EI, remetendo à 

expressão “encontro individual”.   
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e eles colocam a câmera. Se o professor tá lá ele tem que ensinar, mas também tem 

que observar a sala, não deixar nada fugir da regra, agora colocar a câmera eu não 

achei legal. Na escola até que é bom por causa das brigas mesmo, mas dentro da sala 
de aula não. 

Marcela: Você acha que o professor perde a autoridade dentro da sala de aula? 

Sara: É. Os alunos passam a não respeitar tanto o professor porque, ah, não sei. Mas 

que acho que tira sim um pouco da autoridade. (EI) 

 

Além da estrutura citada, a escola também possui alguns espaços de convivência 

explorados pelos alunos nas horas de intervalo e antes de começar a aula, como a cantina, os 

corredores, as quadras esportivas, os bancos de concreto localizados próximo à cantina e os 

quiosques.  

A cantina é um espaço bastante utilizado na escola. Para além da merenda, na hora do 

recreio, também se torna um espaço de sociabilidade dos alunos antes de começar a aula. 

Além disso, como já foi citado, muitos professores levam os alunos para fazerem exercícios 

nas mesas da cantina. Não foi observado um dia na escola em que os alunos não fizeram fila 

para merendar, entretanto, alguns alunos apontam a merenda como algo que se pudessem, 

melhorariam na escola:  

 

Sara: [...] E eu acho também outra coisa, gastaram dinheiro com isso [câmeras 

filmadoras] e tem coisas que a escola precisa mais. Como a merenda, que a escola 

precisa mais. Algumas coisas não estão legais como os matos ao redor da escola. 

Eles podiam gastar o dinheiro com uma coisa útil. (EI) 

 

Marcela: Se você pudesse mudar alguma coisa na escola o que mudaria? 
Saulo: Eu melhoraria a merenda. Eu melhoraria a escola em geral. Aumentaria, 

porque aqui tem muito espaço livre, dá pra fazer bastante coisa. (EI) 

 

Marcela: E se você pudesse mudar alguma coisa na escola o que mudaria? 

Naiara: Mudar assim como? De que jeito? 
Marcela: Qualquer coisa. 

Naiara: Eu arrancava esses matos aqui [aponta]. Tem um tempão que esses matos 

estão assim. E pintava a escola. Nas regras eu tirava a proibição de gorro, boné, 

essas coisas. Porque eu acho que não faz sentido. Não atrapalha o aluno a aprender 

nem o professor a explicar. Ah, eu trocava os quadros também porque na minha sala 

mesmo tem umas partes que não dá nem pra escrever mais. Tá gasto e eles não 

arrumam.  E mudava a merenda da escola também porque de vez em quando está 

um calor e o pessoal faz sopa. Aí a merendeira fala que é mais fácil de fazer, mas 

num calor desses comer sopa? Três horas da tarde, num sol de rachar, dar sopa? 

Podia dar um suco, alguma coisa assim. (EI) 

 

Marcela: E as três características negativas da escola? 
Diogo: A merenda é uma. Eu acho que poderia ser melhor. A diretora falou que ia 

melhorar, mas não melhorou nada. (EI) 
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A biblioteca está situada em uma sala ampla, contando com mesas e com um 

bibliotecário. Ou, conforme denominado no Regimento Escolar, um “Professor do uso da 

biblioteca”, ou seja, um professor responsável pela administração da biblioteca. O horário de 

seu funcionamento é similar aos dos turnos em funcionamento na escola, a fim de facilitar 

pesquisas e consultas. Os alunos pesquisados costumam pegar livros com frequência na 

biblioteca, muito estimulados pela professora de Português, que os deixa ir até lá na primeira 

aula da semana para trocarem ou renovarem os livros emprestados. Esse contrato com a 

professora é importante, pois os alunos não utilizam o pouco tempo que têm de recreio (15 

minutos) para ir até a biblioteca, e muitos não têm tempo antes ou depois da aula para tal 

atividade porque moram longe e dependem de transporte com horário fixo para ir e voltar da 

escola, ou porque têm outros compromissos depois da aula. 

A escola conta ainda com um laboratório de Ciências. A sala do laboratório é do 

mesmo tamanho das salas de aula, possui um quadro negro e cinco mesas grandes de estudo 

em concreto onde é possível realizar as aulas práticas de Ciências, Física e Química com 

maior segurança. A sala tem ainda esqueletos, plantas, animais, embriões, e todo o material 

necessário para a realização das aulas práticas, porém, as aulas não acontecem por falta de um 

técnico de laboratório que se responsabilize pelo cuidado e manutenção do local. O local é 

inutilizado por esse motivo, no entanto, como já foi dito, é usado pela professora de Ciências 

para dar aulas com o projetor multimídia, como descrito no diário de campo abaixo: 

(Diário de campo 02/05/2013. Turma 9º2) 
[Aula de Ciências. A professora chega à sala de aula]. 

Professora: Boa tarde. Convido vocês a levarem o caderno e o livro para o 

laboratório, a aula de hoje será lá.  
[Os alunos se animam.]. 

Maria: Ai, que bom. Uma aula diferente. 

Naiara: Mas o laboratório não estava fechado? 

Professora: Nós vamos para o laboratório, mas não vamos fazer prática de 

laboratório, vamos assistir a um vídeo. 

Naiara: Ah, tá. 

[Ao chegarmos ao laboratório a professora o apresenta para os alunos. Esta parece 

ser a primeira vez que eles vêm aqui.]. 

Professora: O laboratório é muito bem equipado (...). O problema é que o Estado não 

manda técnicos para trabalhar nele e eu não consigo, sozinha, fazer muita coisa com 

vocês. 
[A professora passa um vídeo sobre a matéria que os alunos estão estudando através 

do projetor multimídia.]. 
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Durante o tempo em que a pesquisadora realizou as observações no espaço escolar, o 

laboratório de informática23 não foi utilizado pelos adolescentes, assim como as salas de 

leituras. Portanto, esta dissertação não conta com as informações necessárias para descrever 

tais locais. 

A pesquisadora conhece a sala dos professores, pois a convite da diretora da escola, ali 

ela se apresentou e expôs a sua pesquisa para os professores quando iniciou a coleta de dados 

na escola. Depois desse dia a pesquisadora foi convidada diversas vezes por alguns 

professores e pela diretora para frequentar a sala durante o recreio, mas a pesquisadora optava 

por observar a interação dos alunos também fora da sala de aula. A sala dos professores 

também é ampla e arejada, possui um banheiro de uso exclusivo dos mesmos e se localiza ao 

lado da secretaria e da sala da diretoria. A sala possui uma mesa grande utilizada pelos 

professores tanto para realizar seus trabalhos como para fazer suas refeições durante os 

intervalos entre as aulas e no horário do recreio. Além disso, dispõe de um sofá e dois 

armários, no qual os professores guardam seus materiais. 

A secretaria da escola é um local de muita movimentação, tanto de alunos e 

professores quanto da comunidade externa da escola. Localiza-se ao lado da sala dos 

professores, possuindo a mesma característica de ser um local grande e arejado. A sala é 

dividida por um balcão, para que se possa organizar o atendimento. Além disso, é composta 

por quatro mesas com computadores aonde, na maior parte do tempo, trabalham os 

funcionários. Do lado esquerdo da sala ficam os arquivos e ao fundo a máquina de Xerox e a 

porta da sala da diretora. Ressalta-se que todas as vezes que a pesquisadora necessitou de 

algum dado ou documento referente à escola os funcionários os tornaram acessíveis. 

Outro elemento importante referente à escola é o Ideb (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações 

de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb – Sistema de Avaliação da 

Educação Básica) – aplicados aos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 9ª anos do 

ensino fundamental e 3ª ano do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar 

(aprovação).  A última avaliação disponível pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) é do ano de 2011. Naquele ano, a escola alcançou as 

                                                             
23 Como acontece com o laboratório de Ciências, o laboratório de informática carece de um técnico que se 

responsabilize pelo cuidado e manutenção dos computadores, o que dificulta a melhor e maior utilização deste 

recurso pelos professores e alunos. 
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metas projetadas pelo Governo Federal
24

 com a nota 5,5, sendo a quarta melhor nota entre as 

14 escolas estaduais de São João del-Rei. O Ideb da escola foi calculado a partir da 

multiplicação do índice de fluxo (0.87, que significa que de cada 100 alunos 13 não foram 

aprovados) pelo de aprendizado (6.32, nota padronizada de Português e Matemática). 

(PORTAL IDEB, 2013) 

 

 

3.2. Caracterização dos adolescentes sujeitos da pesquisa 

 

Os dados referentes à estrutura física da escola são importantes porque auxiliam a 

contextualizá-la, porém são as pessoas que transitam nesse espaço que lhe dão vida. Portanto, 

é ainda mais importante ressaltar as características dos adolescentes estudados para entender 

de que maneira eles movimentam a engrenagem da escola e a impulsionam para o seu 

singular funcionamento. Assim, faz-se necessário passar à discussão dos questionários 

aplicados com o intuito de caracterizar os adolescentes estudados em um plano macro, ou 

seja, contextualizá-los a partir da situação familiar, do lazer, da relação com o trabalho e com 

a educação escolar, a fim de caracterizar o grupo-sala. 

A pesquisa foi realizada em uma turma do nono ano do ensino fundamental. O nono 

ano foi escolhido em função da etapa escolar em que os alunos se encontram, uma vez que a 

questão escolar é muito discutida nessas turmas por esse ser o último ano dos alunos no 

ensino fundamental. Além disso, consideramos que estes alunos conseguem condensar com 

mais facilidade a trajetória escolar, pois se veem finalizando uma de suas etapas. 

 No final do mês de fevereiro, quando a pesquisadora iniciou suas observações, a 

escola contava com três turmas de nono ano, sendo elas: o nono ano I, o nono ano II e o nono 

ano III. A pesquisadora optou por observar a turma do nono ano III, por saber que a escola 

distribui os alunos nas turmas utilizando o critério do fracasso e sucesso escolar25. Isso quer 

                                                             
24 A meta projetada pelo Governo Federal para os alunos do nono ano do ensino fundamental no ano de 2011 era 

de 5,1. 
25 O discurso oficial produzido pela escola é que a divisão entre as turmas se dá pelo critério de idade, e não 

deixa de ser. Porém, dessa forma a escola não problematiza o fato de estar reunindo em algumas turmas alunos 

com histórico de sucesso escolar e em outras turmas alunos com histórico de fracasso escolar. Inclusive, a 

pesquisadora observou que alguns professores durante as aulas tecem com bastante frequência comparações 
entre as três turmas, sendo que a turma do nono ano I sempre é concebida como a melhor referência e o nono ano 

II como a pior. Uma adolescente, durante um encontro grupal se queixa dessas comparações: “Os professores 

comparam muito o nono um com a nossa sala [nono ano dois]. Eles falam que no nono um eles conseguem dar 
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dizer que os alunos que não apresentam um histórico de reprovação escolar, que apresentam 

notas altas e, em sua maioria, bom comportamento, são reunidos nas primeiras turmas - no 

caso da escola pesquisada, no nono ano I, por exemplo. Já aqueles que foram reprovados em 

algum momento da sua trajetória escolar e que apresentam notas baixas são selecionados para 

as últimas turmas, estigmatizadas como as piores turmas da escola. Assim, a fim de aproximar 

dos alunos que oscilam com maior constância entre a conformidade e a não conformidade 

escolar, a turma do nono ano III foi escolhida pela pesquisadora como objeto de investigação. 

Além disso, como temos a intenção de ouvir a opinião do aluno a respeito da escola, 

procuramos sondar a perspectiva daqueles que contam com reprovação(ões) em algum 

momento da sua trajetória escolar, ou seja, daqueles alunos que em diversos momentos não 

aderiram aos valores oficiais da escola ou não atenderam às exigências de desempenho 

escolar  e que são categorizados como maus alunos.  

Deste modo, as observações se iniciaram na turma que condensava os alunos do nono 

ano que já tinham sido reprovados pelo menos uma vez durante as suas trajetórias escolares - 

somente quatro alunos dos 23 que compunham a turma nunca haviam sido reprovados. 

Porém, no dia primeiro do mês de abril quando a pesquisadora chegou à escola para realizar 

mais um dia de observação, descobriu que a turma do nono ano III havia sido fechada. Mais 

tarde a pesquisadora, em conversas informais com alunos e professores, descobre que as 

turmas foram encerradas por resolução da Superintendência Regional de Ensino:  

(Diário de campo 02/04/2013 – Observação de sala de aula na Turma de Aceleração 
II) 

[A professora passa alguns exercícios para os alunos fazerem e vem até a minha 

carteira. Ela me pergunta se eu sei como funciona a turma de aceleração. Eu digo 

que não sei e ela me explica.] 

Professora: Quando nós formamos as turmas do ensino fundamental no início do ano 

nós não sabíamos que a inspetora da superintendência ia separar os alunos mais 

velhos dos nonos, oitavos, sétimos e sextos anos. (...) A superintendência regional de 

ensino pediu para a gente formar essas duas turmas de aceleração: uma que reunisse 

os alunos mais velhos dos nonos e oitavos anos e outra dos sextos e sétimos anos. 
Quer dizer, ordenou né? Porque não perguntou hora nenhuma o que nós achamos 

dessas mudanças. Aí a maioria dos alunos dessa turma veio do oitavo ano, e como 

eles já tinham visto o conteúdo do oitavo ano por serem repetentes nós decidimos 

trabalhar aqui o conteúdo do nono ano para não prejudicar ninguém. 

 

(Diário de campo 01/04/2013. Turma 9º2) 

[15h30min - Bate o sinal para o recreio. A Sara, ex-aluna do nono ano III, vem 

conversar comigo.] 

Sara: Essa sala é ruim, né? 

                                                                                                                                                                                              
aula, conseguem fazer isso e aquilo, mas na nossa sala é impossível. Eles falam assim, sabe? E isso deixa a gente 

mais revoltado porque compara. É muito ruim.” (Lígia, EG3) 
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Pesquisadora: Você sabe o que aconteceu? Por que o nono ano três fechou? 

Sara: Eles disseram pra gente que foi a superintendência que falou para acabar com 

a nossa sala. Daí colocaram os mais velhos na aceleração. 
[Enquanto estou conversando com Sara chegam perto de nós o André e o Leandro.] 

Sara (pergunta para Leandro): Você está lá no PAV? 

Leandro: Estou! Eu pedi para a Márcia. Era para eu estar aqui no nono ano dois. 

S: Ela deixou? 

Leandro: Deixou. 

Sara: Eu não sei por que não me colocaram lá!  Eu vou fazer 16 anos daqui a um 

mês. Essa sala é muito ruim. 

Leandro: Lá é fácil. É só prestar atenção na aula que passa de ano. 

 Por meio desses extratos fica clara a insatisfação da professora e da aluna (Sara) diante 

das mudanças exigidas pela Superintendência Regional de Ensino. Por outro lado, alguns 

alunos como o Leandro demonstram gostar de estar na turma de aceleração, uma vez que a 

consideram “fácil”, ou seja, lá encontram facilidades para serem aprovados, como relata outra 

professora em conversa informal com a pesquisadora: 

(Diário de campo 02/04/2013) 
[Chego à escola às 12h30 para pegar a ficha de matrícula dos alunos do nono ano II 

e da turma de aceleração II. Depois vou até as salas que ficam na parte de baixo da 

escola para procurar a sala de aula da turma de aceleração II. Quando acho a sala de 

aula encontro com uma professora de Ciências no corredor e conversamos sobre as 

turmas de aceleração.] 
Pesquisadora: Os alunos da turma de aceleração estão estudando nessa sala, não é?  

Professora: É. Eles pediram para juntar os alunos do oitavo ano e do nono ano que 

repetiram o ano para criar a turma de aceleração. Eu acho que eles fazem isso para 

aprovar esses alunos porque nessas turmas de aceleração não pode reprovar. 

Pesquisadora: Você fala da superintendência regional de ensino? 

Professora: É. 

Pesquisadora: E só foi aberta uma turma de aceleração aqui na escola? 

Professora: Não. Tem também a turma de aceleração I de sexto e sétimo ano. É 

assim, o Estado quer que eu ensine para quem não quer aprender. 

Além de Leandro, outros alunos também demonstram ter consciência de que as turmas 

de aceleração os ajudam a passar de ano e consequentemente a seguir o fluxo dos anos 

seguintes. 

(Diário de campo dia 02/04/2013 - Observação de sala de aula na Turma de 
Aceleração II) 

[No intervalo entre as aulas uma aluna vem conversar comigo.] 

Aluna: Ei! Você é minha Xará! 

Pesquisadora: Pois é! Seu nome também é Marcela né? 

Aluna: É. 
Pesquisadora: E aí, você está gostando dessa mudança de turma? 

Marcela: Ah! Eu estou porque o oitavo ano é muito difícil. Eu tomei duas bombas 

no oitavo e assim fica mais fácil. 

Uma semana antes do fechamento das turmas citadas, a diretora da escola procurou a 

pesquisadora e disse que algumas turmas do Ensino Fundamental iriam passar por 

modificações por ordem da Superintendência Regional de Ensino, porém não esclareceu quais 
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seriam essas mudanças. As turmas do sexto ano III, sétimo ano III, oitavo ano III e nono ano 

III foram fechadas e seus alunos distribuídos para outras turmas. No caso do nono ano três, 

turma que a pesquisadora já havia iniciado as observações, os alunos foram distribuídos em 

três turmas: três alunos foram para o nono ano I, quatorze alunos foram para o nono ano II e 

seis alunos formaram uma turma de aceleração (TA II) juntamente com mais 18 alunos do 

oitavo ano III que também tinham um histórico de reprovação e, por isso, estavam com mais 

de 13 anos - idade prevista para os alunos do oitavo ano. Portanto, foram abertas duas turmas 

de aceleração: a turma de aceleração I (TA I), que reúne os alunos mais velhos do sexto e do 

sétimo ano; e a turma de aceleração II (TA II), que reúne os alunos mais velhos do oitavo e do 

nono ano. Nestas turmas de aceleração os alunos fazem dois anos escolares em um ano letivo. 

Por exemplo, os alunos da turma de aceleração II fazem o oitavo e nono ano em um só ano 

letivo. 

O projeto “Acelerar para vencer” (PAV) é uma política nacional prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) e no Plano Nacional de Educação 

(Brasil, 2001). Na esfera estadual foi implementado pela Secretaria Estadual de Educação de 

Minas Gerais em 2008, por meio da resolução nº 1033/2008. O projeto institui a aceleração de 

estudos para alunos do Ensino Fundamental com mais de dois anos de atraso escolar e tem 

como objetivos:  

“Aumentar a proficiência média dos alunos do ensino fundamental; reduzir, 

progressivamente, as taxas de distorção idade/ano de escolaridade; promover a 

aquisição de competências e habilidades básicas indispensáveis ao sucesso do aluno 
na vida e na escola; e fortalecer a autoestima dos alunos, inserindo-os no ano escolar 

adequado para o prosseguimento dos estudos.” (SEEMG, Resolução nº 1.033/2008) 

Essa mesma resolução recentemente estabeleceu que a organização da aceleração de 

estudos deve ser composta por: Aceleração I, para alunos dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do 

Ensino Fundamental de Nove Anos e Aceleração II, para alunos dos anos finais, sendo 

subdividida, em 1º período (6º e 7º ano) e 2º período (8º e 9º ano), com 25 alunos em média. 

A escola pesquisada, que oferece somente o último ciclo do ensino fundamental (do 6º ao 9º 

ano), optou por denominar as duas turmas de aceleração por I e II, ao invés de TA II – 1º 

período e TA II – 2º período. 

Cabe ainda ressaltar ainda que, em âmbito particular, a escola pesquisada também 

institui a aceleração de estudos por meio do Regimento Escolar: 
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Art. 175 - A aceleração de estudos é a forma de propiciar a alunos com atraso 

escolar a oportunidade de atingir o nível de desenvolvimento correspondente à sua 

idade. 
Art. 176 - A aceleração de estudos será oferecida através de projetos instituídos pela 

Secretaria de Estado de Educação, obedecendo a legislação vigente. (REGIMENTO 

ESCOLAR, 2010, p. 46) 

De maneira geral, a organização de classes de aceleração no Ensino Fundamental visa 

diminuir a defasagem idade-série, corrigindo o fluxo escolar e reintegrando os alunos 

multirrepetentes no ensino regular. Alguns autores apontam a repetência como o mais grave e 

mais generalizado dos problemas da educação brasileira, pois, além de aumentar a despesa do 

ensino, pode contribuir para a evasão escolar e limitar o acesso escolar de novos alunos, 

contribuindo para o atraso no ingresso destes. Porém, apesar de garantir maior permanência 

do aluno na escola e descongestionar o sistema, pode-se questionar se a solução não é apenas 

formal, diminuindo ainda mais a qualidade do ensino, tendo em vista o descompromisso das 

políticas educacionais com a qualidade da educação. 

 A escola tenta dissociar a imagem do Programa Acelerar para Vencer (PAV) das 

Turmas de Aceleração. Possivelmente o interesse seja desvincular a imagem de um programa 

que sofreu muitas críticas e que criou um estigma de fracasso envolvendo os alunos que dele 

participavam. A entrevista com o Diogo, aluno do nono ano II, expõe essa posição que a 

escola toma e apresenta também a crítica do aluno à abertura das Turmas de Aceleração e ao 

remanejo dos alunos depois que a turma de nono ano III foi fechada. 

Marcela: O que você achou da mudança que ocorreu na escola a respeito do 

fechamento da turma do 9º3 e alguns alunos foram para a sua sala [9º2] e outros 

foram para o TA? 

Diogo: Ah, eu sinceramente? Acho uma palhaçada porque... Eu sou contra isso 

porque meus colegas tudo estudam lá no TA II, mas eu acho que isso não vai servir 

para nada. Porque tinha a nove três, acabou com a nove três, mandou aluno da nove 

três para a nove dois e para a nove um. Minha sala, o nove dois, já era tumultuada, aí 

juntou com o nove três e ficou muito mais. Nossa! Quase cinquenta alunos. E outra 
coisa, os alunos da nove três foram para esse TA, e esse TA, para te falar a verdade é 

a mesma coisa que PAV. Eles falam que não é para falar PAV, mas eu acho que é 

PAV, porque é uma coisa que ajuda a passar, que você faz duas séries ao mesmo 

tempo e passa para o primeiro ano. Sabe o que eu acho? Esse aluno vai chegar ao 

primeiro ano e vai tomar outra bomba. 

Marcela: Os professores ajudam os alunos a passar de ano no TA?  

Diogo: Ajudam. A minha tia já foi do PAV uma vez, eu vi. Mas antes o PAV era 

bem mais rigoroso. Agora o TA, qualquer um passa, só quem não quer mesmo. Eu 

acho. 

Marcela: Você sabe como funciona? 

Diogo: Você vai na aula, tem que ter 75% de frequência, e você faz um exercício 

avaliativo e os professores te dão a nota. A direção fala que é a mesma coisa que o 
nono ano, mas o nono ano é muito mais rigoroso. Eles não vão ter a base que o nono 

ano dá. Pra mim é PAV. 

Marcela: Então, você não gostou dessa mudança? 
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Diogo: Não. Pelos meus amigos eu gostei. Igual o Chicó, os cara. Eles vão passar 

para o primeiro ano. Agora pra mim vai ser a mesma coisa que nada. Eu não posso 

falar porque pode acontecer comigo a mesma coisa, eu posso tomar bomba esse ano. 
Mas uma coisa eu te falo, no nono ano você tem uma base que você não tem no TA. 

Eles vão para o primeiro ano, mas eu acho que dificilmente vão passar do primeiro. 

Vão agarrar no primeiro e aí vai acontecer a mesma coisa. Esse programa de 

aceleração foi criado porque o aluno toma e toma bomba, a maioria dos alunos do 

TA, você pode chegar lá e perguntar quantos anos eles têm, a base é 15, 16,17 e três 

bombas ou duas bombas. Eles repetiram o ano duas ou três vezes. Não tem um com 

menos de 15 anos. 

Marcela: Então foi feito para quem tomou mais de uma bomba? 

Diogo: É. Para ajudar. Para quem foi malandro e não quis passar, aí foram e 

ajudaram. (EI) 

 Por fim, destacamos que depois de quatro semanas de observação na turma do nono 

ano III, diante de tais modificações a pesquisadora optou por dar continuidade à pesquisa na 

turma do nono ano II, pois, além de ser a turma que recebeu maior número de alunos do nono 

ano III, com os quais a pesquisadora já havia criado um vínculo, é uma turma mais 

heterogênea, tanto no que diz respeito ao gênero quanto ao desempenho escolar.  

 

3.2.1 Primeiro questionário26 

3.2.1.1 Gênero, cor e faixa etária. 

 

Dessa maneira, os sujeitos dessa pesquisa compõem uma turma de nono ano de uma 

escola da rede pública de ensino de São João del-Rei, no turno da tarde. A turma do nono ano 

II é composta por 34 alunos27, dentre eles 18 eram do gênero feminino e 16 do gênero 

masculino.  

Cabe ressaltar que no dia da aplicação do primeiro questionário estavam presentes na 

sala de aula quase todos os alunos, sendo que dois faltaram à aula. Somente um adolescente 

do sexo masculino não respondeu ao questionário porque estava passando mal. Assim, 

podemos concluir que 91,1% dos alunos matriculados na turma do nono ano II responderam o 

primeiro questionário, o que corresponde a 31 alunos. Destes 31 alunos, 18 são do gênero 

                                                             
26 Para a caracterização dos adolescentes recorremos a dois questionários (APÊNDICES D e F) aplicados em 

momentos distintos da pesquisa. Além da análise explicativa, uma tabela (APÊNDICE G) também foi elaborada 

utilizando os dados coletados por meio deste instrumento com a intenção de descrever de forma especifica 

algumas características dos adolescentes estudados.  
27 Quando a pesquisadora iniciou as observações nessa turma haviam 36 alunos matriculados. No mês de maio 
quatro alunos pediram transferência para outras escolas públicas, sendo três do sexo feminino e um do sexo 

masculino. Porém, no mesmo mês, dois alunos que vieram transferidos de outras escolas foram para esta turma, 

totalizando 34 alunos. 
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feminino (58%) e 13 são do gênero masculino (42%). Ressaltamos que os dados apresentados 

são referentes aos questionários válidos. 

A cor declarada pelos alunos na ficha de matrícula do aluno revela que: 45,1% dos 

alunos são pardos, 35,4% brancos e 16,1% negros28. Sendo que uma aluna não declarou a sua 

cor e nenhum aluno se declarou amarelo ou indígena.  

Quanto à idade, os alunos estão distribuídos de forma heterogênea entre 13 e 16 anos. 

Sendo que dezenove alunos se encontravam com 15 anos, seguido de seis alunos com 16 

anos, cinco deles com 14 anos e somente uma aluna com 13 anos. Desta forma, a maior parte 

dos alunos (80,5%) se encontrava com mais de 14 anos, idade prevista para o aluno do nono 

ano, como se pode observar na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Caracterização da faixa etária 

Idade Total % 

13 anos 1 3,2% 

14 anos 5 16,1% 

15 anos 19 61,2% 

16 anos 6 19,3% 

Total 31 100% 

 

 Em síntese, os adolescentes estudados são, em sua maioria, pardos, do gênero 

feminino e estão com idade acima daquela esperada para um aluno do nono ano do ensino 

fundamental (14 anos de idade). 

 

 

3.2.1.2. Situação Familiar 

 

 Os dados sobre a situação familiar revelam que os alunos vivem em famílias 

heterogêneas, sendo que a maioria (45,1%) vive com os pais (progenitores de ambos os 

sexos), em seguida há os que vivem somente com a mãe (38,7%). Apenas uma pequena parte 

(9,6%) dos adolescentes declarou que vive apenas com o pai e outra pequena parcela (6,4%) 

afirmou que vive com os avós. Sendo assim, nota-se uma grande quantidade de famílias 

                                                             
28 A ficha de matrícula do aluno dispõe as seguintes opções de cor: branca, parda, negra, amarela, indígena e não 

declarado. 
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monoparentais (48,3%), somando-se aquelas compostas por mãe e filho(s) e pai e filho(s), 

superando o modelo da família nuclear composta pela mãe, pai e filho(s) (45,1%), antes 

predominante.  Assim,  

 

se antes a família era tida como uma realidade fechada e previsível, sendo a família 

nuclear burguesa o modelo idealizado, hoje, falar em um modelo de família, em uma 

família genérica é quase impossível. A família nuclear burguesa, em que sobressai o 

amor conjugal e entre pais e filhos, a monogamia, a fidelidade, o cuidado intenso 

dos filhos no sentido de protegê-los e educá-los de acordo com os princípios da 

moral, da higiene e dos bons costumes, defendidos por esta classe social, aparece ao 

lado de inúmeras configurações familiares hoje existentes em nossa sociedade – 

como famílias monoparentais, de três gerações, e em rede de parentesco e amizade – 

com novas formas de organização da proteção e cuidado dos seus membros. 

(FERREIRA, 2011, p.37) 

 

 Portanto, considerando-se o universo familiar dos sujeitos observados, constatamos 

que o agrupamento típico familiar vem se modificando, não sendo possível identificar um 

modelo familiar dominante. O que significa uma transformação, no seu interior, dos padrões 

de interação social identificados na família moderna burguesa, uma vez predominante. 

No que se refere à escolaridade dos progenitores dos adolescentes participantes da 

pesquisa, os dados coletados informam que a maior parte das mães (51,6%) estudou até o 

Ensino Fundamental, 35,4% formaram no Ensino Médio e uma mãe tem o Ensino Superior 

completo. Os pais dos alunos também concentram a escolaridade no Ensino Fundamental 

(45,1%) e no Ensino Médio (29,0%), sendo que três se formaram no Ensino Superior (9,67%) 

e um possui o Ensino Superior incompleto (3,2%). Os dados revelam que a trajetória escolar 

dos pais e mães dos adolescentes estudados são curtas, ou seja, estes se originam de grupos 

familiares com baixa escolarização uma vez que a maior parte dos pais e mães estudou até o 

Ensino Fundamental. Nota-se também que a escolaridade das mães supera a dos pais no que 

se refere ao Ensino Médio.  A quantidade de mães que concluiu o Ensino Médio (35,4%) é 

significativamente superior à quantidade de pais que concluíram a mesma etapa de ensino 

(29,0%). Por outro lado, no que se refere ao nível superior, a quantidade de pais que chegaram 

a esse nível (12,8%) é muito superior que a das mães (3,2%).  

Ao cruzarmos os dados de cor e escolaridade dos pais, concluímos que a metade das 

mães com Ensino Fundamental são mães de pardos (50%), 37,5% são mães de brancos e uma 
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é mãe de negro. Com relação às mães com Ensino Médio, 45,4% são mães de pardos, 36,3% 

de brancos e 36,3% de negros. A única mãe com Ensino Superior é mãe de branco. Com 

relação aos pais que possuem o Ensino Fundamental, 42,8% são pais de brancos, assim como 

42,8% são pais de pardos, restando dois pais que têm filhos declarados negros. Já os pais com 

Ensino Médio, 44,4% são pais de pardos, 33,3% são pais de negros e 22,2% são pais de 

brancos. Dos quatro pais com Ensino Superior (completo ou incompleto) dois deles são pais 

de brancos (50%), um é pai de pardo (25%) e outro é pai de negro (25%).29 Tais dados podem 

ser mais bem visualizados na tabela abaixo: 

 

Tabela 2: Cor X Escolaridade dos pais 

Cor Mãe Pai 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Filho 

Branco 

37,5% 36,3% 100% 42,8% 22,2% 50% 

Filho 

Negro 

6,2% 36,3% - 14,2% 33,3% 25% 

Filho 

Pardo 

50% 45,4% - 42,8% 44.4% 25% 

 

Embora os dados não apresentem muitas disparidades, merece destaque a prevalência 

dos pais com Ensino Superior (completo ou incompleto) que são pais de alunos brancos, e a 

prevalência de filhos pardos das mães que concluíram somente o Ensino Fundamental. 

 Para analisar os dados referentes à ocupação dos pais dos alunos estudados usaremos 

os critérios de classificação apontados por Carvalho (1999) citados e utilizados também por 

Nogueira (2006) em sua tese de doutorado. A primeira categoria é formada por ocupações não 

manuais de médio e alto prestígio social que exige formação superior ou que confere amplo 

prestígio social como empresário, advogado e professor (1). Já a segunda diz respeito às 

ocupações não manuais de baixo prestígio social que exige, no máximo, o segundo grau: 

como vendedores, bancário e funcionário público (2). A terceira categoria é formada por 

ocupações manuais especializadas como mecânicos, motoristas de máquinas, técnicos e 

assemelhados (3). E, por último, a quarta categoria que abarca as ocupações manuais não 

especializadas como empregada doméstica, zelador, babá, porteiro, jardineiro, vigia, 

                                                             
29 Não fizemos a contagem dos dados não declarados relacionados com a escolaridade e com a cor. 
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segurança e dona de casa (4). Dessa forma, concluímos que as ocupações dos pais dos 

adolescentes participantes da pesquisa se concentram na terceira categoria, e as mães destes 

trabalham nas profissões que abarcam em maior número a quarta categoria, como se observa 

nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 3: Distribuição da ocupação, escolaridade dos pais e situação familiar. 
Aluno Profissão do 

Pai 
Profissão da 
Mãe 

Mora 
com 

o pai 

Mora 
com 

a 

Mãe 

Mora 
com 

os 

avós 

Escolaridade 
do pai 

Escolaridade da 
mãe 

Naiara  Metalúrgico Artesã X X  Superior 

Incompleto 

Não declarou 

Tamara  Mecânico Empregada 

Doméstica 

 X  Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Fundamental 

José 

 

Não declarou Faxineira X   Ensino Médio Ensino Médio 

Lígia 

 

Entregador 

 

Técnica em 

enfermagem 

 X  Ensino Médio Ensino Médio 

Mariana 

 

Não declarou Enfermeira  X  Não declarou Ensino 

Fundamental 

Maria 

 

Segurança Empregada 

Doméstica 

X   Ensino Médio Ensino 

Fundamental 

Caio 

 

Eletricista Dona de 

casa 

X X  Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

Carlos 

 

Marceneiro Pintora X X  Ensino 

Fundamental 

Superior 

completo 

Leandro 

 

Não declarou Não 

declarou 

 X  Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Fundamental 

Fábio 

 

Engenheiro 

Elétrico 

Servidor 

Público 

 X  Superior 

completo 

Ensino Médio 

Vitória 

 

Sargento Dona de 

casa 

 X  Superior 

completo 

Ensino médio 

Isabela 

 

Pintor Dona de 

casa 

X X  Não declarou Ensino 

Fundamental 

Inácio 

 

Mecânico Dona de 

casa 

X X  Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Fundamental 

Saulo 

 

Taxista Dona de 

casa 

 X  Ensino Médio Ensino 

Fundamental 

Wando 

 

Aposentado Auxiliar de 

serviços 

gerais 

 X  Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Fundamental 

Luis 

 

Sargento Professora  X  Não declarou Não declarou 

Joana 

 

Caminhoneiro Dona de 

casa 

X   Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Fundamental 

Alexandre 

 

Não declarou Professora   X Não declarou Não declarou 

Paula Mecânico de Empregada  X  Ensino Médio Ensino 
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 automóveis Doméstica Fundamental 

Bruno 
 

Engenheiro Não 
declarou 

X X  Superior 
completo 

Ensino Médio 

Amanda 

 

Marceneiro Empregada 

Doméstica 

X X  Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

Vagner 
 

Caminhoneiro Dona de 
casa 

X X  Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 

Ana 

 

Pedreiro Empregada 

Doméstica 

X X  Ensino Médio Ensino 

Fundamental 

Fernanda 
 

Pedreiro Faxineira  X  Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Fundamental 

Sara 

 

Encarregado 

de obras 

Dona de 

casa 

X X  Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Fundamental 

Rosa 
 

Pedreiro Faxineira  X  Ensino Médio Ensino 
Fundamental 

Camila 

 

Pintor Empregada 

Doméstica 

X X  Ensino Médio Ensino Médio 

Tatiana 
 

Marceneiro Manicure   X Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Fundamental 

Diogo 

 

Pedreiro Enfermeira X X  Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

Mara 
 

Mecânico Atendente X X  Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Fundamental 

Daniela  Não declarou Não 

declarou 

X X  Ensino Médio  Ensino Médio 

 

 

Tabela 4: Caracterização da ocupação dos pais por categoria 

 

Ocupação 

Pais Mães 

Número % Número % 

1 2 6,4 4 12,9 

2 3 9,6 1 3,2 

3 16 51,6 3 9,6 

4 5 16,1 12 38,7 

Dona de casa - - 8 25,8 

Não declarou 4 12,9 2 6,4 

Aposentado 1 3,2 - - 

Total 31 100,0 31 100,0 

 

 A partir dos dados a respeito da profissão e escolaridade, podemos concluir que a 

maior parte dos alunos pertence a famílias trabalhadoras, com baixa escolaridade e de classe 

menos favorecida da sociedade. Porém, apesar da pouca instrução, os dados revelam que os 

pais participam da vida escolar dos filhos, os incentivando. De acordo com os dados 

coletados, 38,7% dos pais ou responsáveis sempre frequentam as reuniões de pais, 38,7% vão 

a tais reuniões de vez em quando e 19,3% nunca vão. Portanto, verifica-se um alto índice de 

participação dos pais nas reuniões convocadas pela escola. Outro dado importante informa 
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que os pais e responsáveis predominantemente incentivam os seus filhos a estudar e realizar 

as tarefas e trabalhos escolares (90,3%). Ainda, percebemos um avanço na escolarização dos 

filhos se comparada à escolarização dos seus pais. Além de estarem ultrapassando a 

escolarização da metade das mães e quase a metade dos pais que estudaram até o ensino 

Fundamental, em 2016 estes alunos poderão se formar no Ensino Médio, escolaridade 

alcançada por somente 29% dos pais e 35,4% das mães. 

 

 

3.2.1.3. Lazer 

 

 Quando questionados sobre como passam seu tempo livre, a maioria dos alunos 

(67,7%)30 disse que usam o tempo livre no computador, seja na lan house ou em casa, o que 

indica uma modificação nos padrões de vida dos setores populares. Depois do computador, a 

preferência dos jovens é ouvir música (61,2%), seguido de bater papo com os amigos em casa 

ou na casa dos amigos (54,8), e o bate papo com amigos em espaços públicos (38,7%) – como 

shopping, praça, rua – o que indica que ainda está muito presente na vida dos adolescentes 

estudados a sociabilidade fora do mundo virtual. O esporte (19,3%) aparece no quinto lugar 

na preferência dos alunos. E o sexto lugar é dividido entre passar o tempo lendo, indo a 

barzinhos e/ou restaurantes e visitando familiares (16,1%). Destacamos que as atividades 

menos escolhidas pelos adolescentes para passar o tempo livre são: estudando (12,9%), indo à 

igreja (12,9%) e conversando com seus pais e irmãos (12,9%). Salta aos olhos o fato de que 

nenhum aluno escolheu a opção “frequentando cinema e/ou teatro”, pois São João del-Rei é 

uma cidade que realiza eventos culturais, como o Inverno Cultural promovido anualmente 

pela Universidade Federal de São João del-Rei, com espetáculos de dança, teatro, cinema e 

outros eventos artísticos de fácil acesso à população, e, inclusive, foi eleita no ano de 2006 

como Capital Brasileira da Cultura. Além destas alternativas os alunos podiam escolher a 

opção “outra opção” e escrever de que modo passavam o tempo livre. Um aluno disse passar 

o tempo livre namorando, outro aluno dormindo, outro nadando, outro fazendo um pouco de 

tudo, e, por último, um aluno afirmou ficar no facebook o dia todo. 

                                                             
30 Nesta questão os adolescentes poderiam marcar mais de uma opção, por isso a soma dos percentuais não fecha 

em 100%.  

 



 

 

79 

 

 Perguntados se fazem programas com suas famílias, a maior parte (38,7%) dos alunos 

disse que “frequentemente saem juntos e acham bom” e somente 6,4% escolheram a opção: 

“frequentemente saem juntos e você não gosta”. Alguns alunos (6,4%) ainda declararam que 

nunca fazem programas com a família, mas que gostariam de fazer. Todavia, a mesma 

quantidade de alunos (6,4%) disse nunca fazer programas com as famílias e que não gosta de 

fazê-los. Embora a questão anterior aponte um número pequeno de adolescentes que escolhem 

passar o tempo livre conversando com seus pais e irmãos (12,9%), percebe-se aqui que os 

adolescentes, predominantemente, possuem um laço familiar forte com seus pais e gostam de 

ficar na companhia deles. 

 O assunto mais comum (80,6%)31 dos adolescentes quando estão entre amigos é sobre 

“garotos e garotas (sexo e namoro)”, seguido por “música” (77,4%) e “festas” (64,5%). 

Empatados aparecem os temas: “amenidades” e “lazer” (45%). Em quinto lugar aparecem 

“problemas com a família” e “estética” com 29% de escolha dos adolescentes. A escola 

aparece em sexto lugar como assunto entre amigos, com 22,5%. Embora este não seja um 

assunto muito escolhido entre os alunos, durante os encontros grupais fica claro que o tema é 

bastante debatido entre eles, que apresentam, inclusive, diversas críticas e propostas 

relacionadas com a escola. Poucos alunos declararam conversar sobre política (3,2%) e a 

respeito da situação do Brasil (6,4%). A opção “outro” foi preenchida por dois alunos com a 

descrição “sobre tudo”, o que significa que os alunos consideram que conversam sobre todos 

os assuntos com seus amigos. 

 A respeito da internet, perguntamos com que frequência os alunos a acessam. A 

maioria dos alunos disse que acessa sempre (70.9%)32, seguido de 22,5% que acessam de vez 

em quando. Um aluno disse que acessa raramente a internet e outro declarou nunca acessá-la. 

Quando perguntamos, em uma questão aberta, de que local o adolescente acessa a internet 

percebemos que a questão não ficou clara para eles. Gostaríamos de descobrir o local em que 

acessam a internet com maior frequência, porém alguns alunos entenderam que a pergunta se 

referia ao aparelho em que o acesso é realizado. Desta forma, no que se refere ao local de 

acesso obtivemos duas respostas: dos 87% dos alunos que responderam a questão, 55% 

declararam acessar a internet com maior frequência em casa, seguido de um aluno (3,7%) que 

acessa na casa de amigos. A respeito do aparelho em que se acessa a internet, cinco alunos 

                                                             
31 Nessa questão o aluno pode marcar mais de uma opção.   
32 Também nessa questão o aluno pode marcar mais de uma opção.   
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(18,5%) declararam que acessam pelo celular, quatro (14%) pelo computador e dois (4%) pelo 

tablet. 

 A atividade que os adolescentes gastam mais tempo na internet são os sites de 

relacionamento e comunidades virtuais (77,4%) - Orkut, MSN, Facebook, Twiter-, sendo que 

dos 70,9% dos alunos que responderam na pergunta aberta sobre qual site é por eles utilizado, 

77,2% declararam usar o Facebook, 13,6% o Twiter e 9% o MSN.   

 

Quadro 2 – Atividades na internet por número de adolescentes e porcentagem  

Atividades na internet Número de adolescentes33 % 

Orkut/MSN/Facebook/ Twiter 24 77,4% 

Bate-papo 20 64,5% 

Youtube 14 45% 

Downloads 14 45% 

Jogos 9 29% 

Pesquisas para a escola 5 16,1% 

Sites com conteúdo sexual 5 16,1% 

Pesquisas para trabalho 4 12,9% 

Ler notícias 3 9,6% 

Mandar ou receber e-mail 3 9.6% 

Blog 3 9,6% 

Compras 2 6,4% 

Pesquisas pessoais 1 3,7% 

Nenhuma. Não acesso a internet. 1 3,7% 

 

 Destarte, a maioria dos adolescentes que respondeu o questionário acessa a internet em 

casa, com a frequência “sempre” e na maior parte das vezes acessam os sites de 

relacionamento e comunidades virtuais como o facebook, pelo celular ou pelo computador. 

Por meio das observações de sala de aula percebemos que muitos alunos utilizam com 

recorrência o aparelho celular para acessar a internet durante as aulas. Mesmo sabendo que a 

escola proíbe o aparelho, estar online na sala de aula parece fazer parte do cotidiano escolar 

de alguns alunos.  

                                                             
33 Nessa questão o aluno pode marcar mais de uma opção.   
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(Diário de campo 23/04/2013. Turma 9º2) 
[A Mariana conversa no facebook pelo celular com um amigo e me mostra. Eu 

pergunto se ela está online em todas as aulas.] 

Mariana: Ontem durante a prova de história eu estava online no celular. 

Pesquisadora: E o professor, não viu? 

Mariana: Viu. 

Pesquisadora: Mas não falou nada? 

Mariana: É. 

 

(Diário de campo 04/06/2013. Turma 9º2) 

[Bate o Sinal para o início das aulas. O professor chega à porta da sala de aula e os 

alunos que estão no corredor vão entrando aos poucos. Os alunos estão agitados. 
Eles riem, brincam em pé na sala.] 

P: Gente! Vamos sentar, por favor? Pessoal da dependência, a prova é na próxima 

quarta-feira, no terceiro horário. 

[A Mara entra no facebook pelo celular e mostra a sua conversa com um paquera 

para Daniela e Mariana.] 

Destarte, fica claro que a internet ganha cada vez mais espaço na sala de aula por meio 

dos aparelhos celulares modernos e os professores têm dificuldade de controlar o acesso dos 

adolescentes a esse meio de comunicação. Na sala de aula, observamos diversas vezes os 

alunos conectados à rede de internet e desligados da aula e do conteúdo escolar.  

 

 

3.2.1.4. Trabalho 

 

 Com relação ao trabalho, 54,8% dos alunos acreditam que uma pessoa deve começar a 

trabalhar antes de terminar o Ensino Médio, seguidos de 29% que acham que este momento 

deve ocorrer depois que terminar o Ensino Médio. Somente 9,6% afirmaram ser no 

transcorrer da faculdade e 6,4% depois da faculdade.  

Apesar da maioria dos alunos assinalar que uma pessoa deve começar a trabalhar 

enquanto cursa a escola básica, do total dos 31 alunos estudados, somente seis (19,3%) 

trabalham fora de casa – quatro do gênero feminino e dois do gênero masculino. Os seis 

alunos que declararam trabalhar expuseram que tipo de serviço realizam: (1) “toco em 

eventos”; (2) “trabalho em lojas”; (3) “durmo com uma senhora como acompanhante”; (4) 

“trabalho em uma casa de família”; (5) “trabalho em uma marcenaria” e; (6) “faço unha e 

cabelo”. Por outro lado, chama a atenção o fato de que os alunos, ainda que por uma pequena 

diferença, preferem trabalhar (55%) a estudar (45%), o que nos leva a induzir que algo os 

impede de trabalhar durante a escolarização básica, como a insuficiência de idade, uma vez 



 

 

82 

 

que é proibido o trabalho para menores de 16 anos. No entanto, quando perguntados se 

pudessem escolher entre trabalhar ou estudar, ou ainda conciliar as duas atividades, parte 

predominante dos alunos optaram por “conciliar os estudos com o trabalho” (78,4%) ao invés 

de “apenas trabalhar” (7,4%) ou “apenas estudar” (13,9%). O mesmo pensamento se mantém 

com relação ao futuro, depois de formar no Ensino Médio, pois os alunos optaram, em sua 

maioria, por “conciliar o trabalho com a faculdade” (64,5%), ao invés de “apenas trabalhar” 

(22,5%) ou “apenas cursar a faculdade” (12,9%).  

Ressaltamos que muitos alunos justificaram porque gostariam de conciliar os estudos 

com o trabalho ainda na escolarização básica. A maior parte dos alunos disse que além de 

estudar, gostariam também de trabalhar para conquistar a independência financeira, como nos 

exemplos subsequentes: “assim teria como ter seu próprio dinheiro e estudar para ter um 

diploma melhor”, ou “porque eu gostaria de ganhar meu próprio dinheiro”. Outros disseram 

que conciliar é o melhor caminho porque o trabalho não impede o estudo e vice-versa: 

“porque posso estudar e nos tempos vagos trabalhar” ou “se eu pudesse trabalhava a tarde e 

estudava a noite”. Outros alunos afirmam a necessidade financeira de conciliar estudo e 

trabalho: “porque preciso dos dois”; ou “na verdade eu gostaria apenas de estudar, mas tenho 

que trabalhar para ajudar a minha família”. Tais dados revelam que o trabalho é muito 

presente na cultura dos adolescentes estudados porque necessitam complementar a renda 

familiar, ou porque valorizam o trabalho, como meio de conquistar a independência 

financeira. 

Além desses, dois alunos comentaram porque gostariam apenas de estudar: “porque os 

estudos vêm primeiro, para depois trabalhar” e “pois estudando eu posso ganhar mais”. Aqui 

a valorização do estudo acompanha a lógica de que estão investindo no seu futuro, ou seja, 

que é necessário se preparar para o mercado de trabalho e se qualificar para garantir um bom 

emprego no futuramente.  

 

 

3.2.1.5. Educação 
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Os dados revelam que um percentual elevado de alunos (54,8%)34 afirmam que a 

principal utilidade da escola está ligada a “conseguir um bom emprego”. Em segundo lugar, 

aparecem empatadas as opções “para aprender” (29%) e “para encontrar com os amigos” 

(29%), seguidos de um aluno (3,7%) que credita que a escola serve para “se tornar uma boa 

pessoa” e um aluno (3,7%) que não indicou a resposta. Deste modo, apesar de percebermos 

uma valorização da conciliação entre trabalho e estudos pelos adolescentes estudados, estes 

estão conscientes de que o estudo pode proporcionar o alcance de uma ocupação que tenha 

mais prestígio social e um salário melhor.  

E, ainda, outro dado que corrobora com essa afirmativa, é que a maior parte dos alunos 

(74,1%)35 frequenta a escola porque a veem como importante para o seu futuro profissional. O 

fator sociabilidade também aparece como combustível que movimenta a ida dos alunos para a 

escola, pois 64,5% dos alunos disseram frequentá-la por ser o lugar de encontro com os 

amigos. Isso nos leva a pensar que, atualmente, a escola se apresenta para parte dos 

adolescentes das classes menos favorecidas como uma das poucas possibilidades de espaços 

instituídos de lazer e sociabilidade, se não a única. Além disso, como foi problematizado em 

um encontro grupal, para muitos alunos a escola significa tranquilidade, leveza e alegria 

diante de uma vida complicada, com obrigações e responsabilidades fora da escola. Os 

adolescentes também frequentam a escola porque a consideram importante para tornarem-se 

pessoas melhores (45%), seguidos daqueles que vão à escola porque os pais obrigam (19,3%). 

Uma pequena parcela (6,4%) declarou que nunca pensou sobre o assunto, e um aluno (3,7%) 

não indicou resposta no questionário. 

Com relação ao conteúdo escolar, os dados indicam que a maioria dos alunos 

considera que o que aprende na escola “se divide entre coisas úteis e inúteis em número 

equilibrado” (45%). 38,7% deles avaliam o conteúdo como importante porque tem tudo a ver 

como que eles necessitam para a vida. Somente quatro alunos (12,9%) consideram que o 

conteúdo apreendido na escola é em sua maioria pouco importante. Ressaltamos que nenhum 

escolheu a opção: o que se aprende na escola “é completamente desnecessário e sem utilidade 

para a sua vida”. 

                                                             
34 Apesar de não estar especificado nesta questão que o aluno poderia marcar mais de uma opção, alguns deles 

marcaram duas questões, talvez porque não conseguiram escolher somente uma delas. Deste modo, a soma dos 
percentuais não fecha em 100%. 
35 Já no enunciado desta questão fica claro que o aluno poderia marcar mais de uma opção. 

 



 

 

84 

 

A turma estudada apresenta alto índice de reprovação escolar, sendo que 96,7% dos 

alunos que responderam o questionário já foram reprovados. Somente uma aluna (3,7%) 

declarou nunca ter repetido o ano.  Além disso, do total de alunos que foram reprovados, 

56,6% reprovaram uma vez e 46,6% duas vezes durante a trajetória escolar. 

Das atividades e cursos que os alunos já fizeram ou fazem além das aulas regulares, a 

informática (38,7%)36 aparece em primeiro lugar, dado que também revela uma preocupação 

com a preparação para o futuro profissional. Outras atividades que chamam a atenção estão 

relacionadas com esportes (32,2%), reforço escolar (29%) e atividades culturais (29%), como 

música, teatro, artes plásticas, dança e outros. Aqui percebemos que apesar dos alunos não 

terem optado pelo cinema e teatro como forma de lazer, outras possibilidades de inserção 

cultural como a música e a dança surgem na forma de cursos e atividades realizadas dentro ou 

fora da escola. Outros dois cursos realizados pelos adolescentes, que inclusive parecem estar 

relacionados com a sua formação profissional, foram apontados na opção “outros”: o curso de 

telemarketing e curso de manicure. Perguntamos também se o aluno que ainda não fez 

nenhum curso gostaria de fazer algum e seis alunos responderam: manicure, física, língua 

estrangeira, estética, esporte e informática. A tabela abaixo expõe de forma mais clara as 

atividades e cursos realizados pelos adolescentes além das aulas regulares. 

 

Tabela 5 – Cursos e atividades extraescolares por número de adolescentes e porcentagem 

Cursos e/ou atividades Total % 

Informática 12 38,7% 

Esportes 10 32,2% 

Atividades culturais 9 29% 

Reforço escolar 9 29% 

Religião 5 16,1% 

Língua estrangeira 4 12,9% 

Nenhum curso 4 12,9% 

Outros 2 6,4% 

 

 Aproveitamos a oportunidade para explorar, mesmo que superficialmente, o objeto 

desta pesquisa em uma questão do primeiro questionário. Assim, perguntamos aos alunos se 

                                                             
36 Nesta questão aluno podia marcar mais de uma opção. 
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eles consideram a presença do riso na sala de aula uma coisa boa ou ruim, e obtivemos 100% 

de respostas positivas, ou seja, todos os alunos afirmam que a presença do riso na sala de aula 

é uma coisa boa. Essa é uma questão mista e 67,7% dos alunos teceram um comentário a 

respeito de suas respostas. Dessa forma, para que a exposição dos dados se torne mais clara, 

elaboramos algumas categorias apresentadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 3- Categorias relacionadas à opinião positiva com relação ao riso na sala de aula 

Categorias Comentários 

Bom humor 1. Para manter o bom humor. 

Felicidade/Alegria 1. Porque todos tem o direito de ser feliz. 

2. Porque isso mostra que a gente é alegre.  

3. Porque é bom ser feliz. 

4. Pois deixa a sala mais alegre e aumenta o 

astral. 

Amizade/sociabilidade 1. Porque assim fazemos amizade 

2. Porque é bom rir com os colegas 

3. Porque aproxima os alunos 

4. É bom para interagir. 

5. Eu acho que é uma coisa boa, porque só 

seriedade iria atrapalhar o convívio com as 

pessoas na sala. 

Distração 1. Porque senão, não teria nada para distrair. 

2. Ninguém consegue ficar calado o tempo 

todo. De vez em quando é bom para distrair. 

Descontração 1. Ótimo! É a melhor coisa. É bom porque 

descontrai o momento. 

2. Pois não é um lugar para ficar sempre 

sério. Às vezes é bom para descontrair, mas 

temos que entender que tudo tem o momento 

certo. 

3. Bom porque descontrai. 

4. É bom para descontrair, mas às vezes fica 
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chato. 

5. Porque descontrai 

6. É bom para descontrair e interagir um 

pouco 

Saúde 1. Porque a risada faz bem à saúde, mas há 

momentos que são impróprios. 

Depende do momento  1. Dependendo da ocasião 

Ótimo/Melhor coisa 1. Porque assim é bem melhor 

2. É uma coisa ótima! Eu tenho a risada mais 

escandalosa. 

 

É necessário ressaltar que, apesar do elogio ao riso, vários alunos apontaram em seus 

comentários que ele pode ser negativo se ocorrer em “momentos impróprios”, ou seja, 

ressaltam que há momentos apropriados e inapropriados para se rir na sala de aula. Também 

destacamos um aluno que marcou as duas opções (bom e ruim) e teceu o seguinte comentário: 

“Por um lado o riso é bom para interagir mais com os colegas e até mesmo com o professor e 

porque rende muito mais as aulas. E por outro lado é ruim porque quando o riso é demais 

acaba atrapalhando o rendimento da aula”.  

Partimos agora para a análise das perguntas relacionadas aos professores. De maneira 

geral, os alunos possuem um olhar positivo com relação ao corpo docente, uma vez que a 

maior parte deles os considera amigáveis (61,2%)37, competentes (56,6%) e engraçados 

(45%). Logo depois aparecem as opções rígidos (32,2%) e éticos (16,1%). Poucos alunos 

afirmaram que seus professores são despreparados (12,9%), incompetentes (9,6%) e 

desinteressados (6,4%). Somente dois alunos (6,4%) afirmaram ter professores estudiosos. 

Os professores também foram avaliados pelos adolescentes com as seguintes questões: 

Ensina bem? Sabe explicar? Tem bom relacionamento com os alunos? É engraçado e bem 

humorado? Na tabela abaixo se pode visualizar a porcentagem de adolescentes que 

responderam “sim” a cada quesito. 

 

Tabela 6 – Didática, relacionamento interpessoal e presença de (bom) humor: porcentagem de 

alunos que responderam “sim”. 

                                                             
37 Os alunos podiam marcar mais de uma opção nessa questão. 
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Unidade Curricular Ensina bem? Sabe 

explicar? 

Tem bom 

relacionamento com 

os alunos? 

É engraçado e bem 

humorado? 

Artes 93,5% 90,3% 77,4% 

Ciências 100% 93,5% 77,4% 

Educação Física 90,3% 96,7% 93,5% 

Ensino Religioso 96,7% 90,3% 77,4% 

Geografia 83,8% 90,3% 77,4% 

História 100% 93,5% 93,5% 

Inglês 25% 16,1% 3,7% 

Matemática 58% 22,5% 6,4% 

Português 96,7% 96,7% 96,7% 

 

A discrepância de percentuais mostra que os alunos possuem opiniões semelhantes 

com relação aos professores, sendo que a maior parte é muito bem avaliada, em contraste com 

alguns poucos docentes que são avaliados de maneira negativa. Entre os percentuais 

extremos, chama a atenção que todos os alunos consideram que os professores de Ciências e 

História sabem explicar e ensinam bem. Assim como o baixo percentual de alunos que não 

consideram os professores de Inglês e Matemática bem humorados. Excetuando-se os 

professores de Matemática e Inglês, os alunos consideram que os docentes têm um bom 

relacionamento com os alunos, apresentando altos percentuais de aprovação. Dessa forma, 

fica evidente que os professores que são considerados bem humorados também são aqueles 

que possuem um bom relacionamento com os alunos, sendo, portanto, o bom humor uma 

condição para uma boa relação, e vice-versa.   

 

 

3.2.2. Segundo Questionário 

 

O segundo questionário (APÊNDICE F) aplicado aos alunos foi elaborado a partir da 

necessidade de complementar os dados a respeito dos adolescentes sujeitos desta pesquisa. 

Assim, constitui objetivo conhecer melhor tais adolescentes e procurar identificar se o plano 
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mais amplo – efeito sociedade, efeito escola, efeito família, efeito professor – aparece, de 

alguma maneira, nas expressões discentes no interior da escola. Em síntese, interessa-nos 

nesse momento aprofundar na compreensão de quem são os alunos estudados. Para tanto, 

além de debatermos os dados coletados a partir do questionário, criamos uma tabela 

(APÊNDICE G) que expõe de maneira mais clara as características dos alunos. Este quadro 

condensa as seguintes informações coletadas: nome fictício; sexo; número de reprovações; 

gosta de estudar (sim ou não)
38

; gosta da escola (sim ou não); estuda em casa (sim ou não); 

tem responsabilidades domésticas (sim ou não); trabalha fora de casa (sim ou não); gosta de 

quantas unidades curriculares; não gosta de quantas unidades curriculares; faz os exercícios 

propostos pelo professor na sala de aula (sim ou não) e; visão relacionada aos estudos - 

continuar os estudos até a universidade, abandonar os estudos agora, continuar os estudos até 

o Ensino Fundamental, continuar os estudos até o fim do Ensino Médio.  

O referido questionário possui onze questões, sendo elas: uma questão aberta, duas 

fechadas e oito mistas. Quando este instrumento de pesquisa foi aplicado, nem todos os 

alunos matriculados no nono ano II estavam presentes na sala de aula. No entanto, os 29 

alunos presentes responderam o questionário. Sendo a turma composta por 34 alunos, 

concluímos que 85,2% dos adolescentes matriculados responderam o questionário. Destes, 15 

são do gênero masculino (51,7%) e 14 são do gênero feminino (49,3%), o que representa uma 

amostra bastante equilibrada no que se refere ao gênero. Assim como no primeiro 

questionário, destacamos que os dados apresentados nesta análise representam a porcentagem 

de alunos que responderam ao segundo questionário. 

Neste questionário nos preocupamos em focalizar a relação do aluno com a escola, 

com os estudos e, ainda, explorar a extensão dos estudos escolares para além da escola – na 

família, por exemplo. A primeira questão proposta diz respeito a como o aluno classifica seu 

gosto pelos estudos. A maior parte (51,7%) afirma que gosta pouco de estudar, seguido de 

34,4% que disseram que não gostam, mas também não detestam. Somente três alunos (10,3%) 

afirmaram gostar muito de estudar, enquanto apenas um aluno (3,4%) disse detestar a prática. 

Concluímos que os alunos, em sua maioria (62%), gostam de estudar (muito e pouco). 

Entretanto, independente de gostar muito ou pouco, estes dados indicam que somente pouco 

                                                             
38 Essa questão foi elaborada com quatro opções de respostas: a) Gosto muito de estudar; b) Gosto pouco de 
estudar; c) Não gosto de estudar, mas também não detesto; e d) Detesto estudar. Para preencher a tabela 

consideramos as letras a e b como resposta positiva (sim) e as letras c e d como respostas negativas (não). No 

entanto, os percentuais a respeito das questões assinaladas pelos alunos não deixarão de ser discutidos. 
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mais da metade dos adolescentes matem um interesse com relação aos estudos e ao conteúdo 

escolar. 

Além disso, 62% dos alunos afirmaram estudar em casa, enquanto 38% negaram. 

Como esta é uma questão mista, deixamos espaço para os alunos comentarem suas respostas.  

Dos 25 alunos (86,2%) que teceram algum comentário, 17 estudam em casa e 8 não estudam. 

A partir desse diagnóstico, criamos algumas categorias que condensam os comentários dos 

adolescentes a fim de organizá-los, como disposto nos quadros abaixo. 

 

Quadro 4 - Categorias formadas a partir dos comentários dos alunos que estudam em casa 

Categorias  Comentários  

Interesse/gosto  1. Estudo quando a matéria me chama a atenção. 

Necessidade 1. Quando preciso estudar. 

2. Estudo só para as provas. 

3. Eu estudo para passar de ano porque é ruim se 

eu tomo bomba e meus colegas passam. 

4. Só quando precisa muito. 

5. Porque eu preciso passar de ano e formar logo. 

6. Quando preciso. 

7. Quando tem prova. 

8. Antes da prova. 

Entender/absorver conteúdo 1. É importante estudar em casa porque ajuda na 

compreensão das matérias. 

2. Estudo sempre que eu posso em casa para 

melhorar no que eu tenho dúvida. 

3. Pois estudar na escola não basta para entender, 

é sempre bom tirar um tempo para estudar em 

casa. 

4. Sempre que posso, para melhorar no que eu 

tenho dúvida. 

Às vezes 1. Às vezes eu estudo. 

2. De vez em quando. 
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3. Faço aula particular duas vezes por semana. 

4. Mas, com pouca frequência. 

 

Quadro 5 – Categorias formadas a partir dos comentários dos alunos que não estudam em casa 

Categorias  Comentários  

Falta tempo 1. Tenho muita coisa para fazer em casa. 

2. Não acho tempo disponível para estudar. 

Às vezes 1. Às vezes eu estudo. 

Não gosta/ não tem vontade 1. Não me sinto bem estudando o que eu não 

gosto. 

2. Não tenho nem um pouco de vontade nem de 

tempo para estudar em casa. 

Outras coisas são mais interessantes 1. Não consigo, parece que outras coisas me 

chamam, mas presto atenção nas aulas e assim 

aprendo. 

Escola/aula é suficiente 1. Eu acho que eu tenho que entender a matéria na 

sala de aula. 

2. Porque eu presto atenção na aula e isso é 

suficiente para mim. 

 

A partir da apresentação dos comentários categorizados daqueles alunos que estudam 

em casa, percebemos que, predominantemente, eles estudam somente quando consideram que 

é necessário. Alguns destes adolescentes citaram a necessidade de estudar para passar de ano 

ou quando têm prova. Já os alunos que não estudam em casa alegam falta de tempo, falta de 

vontade ou a suficiência das aulas para a aprendizagem dos conteúdos escolares. Além disso, 

um aluno considera que há outras coisas mais interessantes que estudar quando ele está em 

casa.  

Os dados coletados revelam também que a maioria dos adolescentes (93,1%) faz os 

exercícios propostos pelo professor na sala de aula, porcentagem maior que daqueles alunos 

que declararam estudar em casa (62%) ou fazer as tarefas de casa (75,8%). Portanto, percebe-

se que a escola é o ambiente privilegiado de tarefas e estudos escolares. 
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A maior parte dos adolescentes (79,3%) afirma que gosta da escola, dado que revela 

que há outros aspectos que movimentam o comparecimento do aluno na instituição, pois os 

20,7% que não gostam da escola a frequentam mesmo assim, conforme a necessidade de 

frequência estabelecida pela escola. 

 Os alunos, em sua maioria (75,8%), disseram ter alguma responsabilidade doméstica. 

Do total destes adolescentes, 63,6% é do gênero feminino e 36,4% é do gênero masculino, o 

que revela que gênero feminino realiza muito mais as tarefas domésticas que o gênero 

masculino39. Além disso, é possível perceber mais uma diferença de gênero a partir da análise 

das respostas dos alunos referentes à qual atividade é realizada como tarefa doméstica. As 

atividades domésticas das meninas revelam uma maior complexidade quando comparadas 

com as dos meninos e, em alguns casos, possuem até uma responsabilidade maior, como 

preocupar-se em arrumar toda a casa e cuidar de crianças (babá), o que pode influenciar, 

inclusive, nas atividades escolares das alunas. O quadro abaixo expõe as atividades 

domésticas realizadas pelos dois gêneros. 

Quadro 6 – Atividades domésticas X Gênero 

Atividades domésticas realizadas pelas 

adolescentes do gênero feminino 

Atividades domésticas realizadas pelos 

adolescentes do gênero masculino  

1. Faço bico, olho a minha sobrinha toda 

quarta-feira e arrumo a casa. (Tamara) 

2. Eu faço almoço e faço o que a minha mãe 

pede. (Rosa) 

3. Arrumo casa, ajudo no almoço e tomo 

conta da minha sobrinha.  (Mara) 

4. Arrumo casa todo dia. (Amanda) 

5. Faço tudo: comida, faxina, arrumo a casa 

todos os dias e olho os meus irmãos. (Paula) 

6. Arrumo toda a casa. (Sara) 

7. Arrumo a casa. (Tatiana) 

8. Ajudo meus pais nas tarefas de casa todos 

os dias. (Naiara) 

9. Arrumo a casa. (Mariana) 

1. Faço o meu almoço. (Tiago) 

2. Eu ajudo a minha mãe em casa. (Wando) 

3. Tem dia que eu olho meu irmão. (Luis) 

4. Arrumo meu quarto. (Vagner) 

5. Arrumo a casa. (Lucas) 

6. Arrumo meu quarto (José) 

7. Lavo vasilha e arrumo meu quarto. (Saulo) 

8. Arrumo a minha cama e lavo o meu prato. 

(Diogo) 

9. Arrumo meu quarto. (Bruno) 

 

                                                             
39 Somente uma menina disse não ter responsabilidades domésticas. 
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10. Ajudo a cuidar de um sobrinho e arrumo 

a casa. (Fernanda) 

11. Ajudo a arrumar a casa, olho meu irmão 

pequeno e arrumo e cuido de uma idosa 

(durmo com ela). (Isabela) 

12. Arrumo a casa. (Lígia) 

13. Arrumo a casa e sou babá. (Ana) 

 

Quando analisamos os dados referentes ao trabalho fora do ambiente doméstico em 

conjunto com as responsabilidades concernentes ao ambiente familiar a partir de uma 

perspectiva de gênero, percebemos que as alunas, portanto o gênero feminino, aparecem mais 

frequentemente realizando os dois tipos de atividade, o que reafirma uma maior 

responsabilidade das adolescentes no interior de suas famílias. Além disso, os dados sugerem 

que a inserção precoce das adolescentes no mundo do trabalho e a sua maior responsabilidade 

nas tarefas domésticas em comparação com os adolescentes do sexo masculino, indicam a 

possibilidade de uma jornada de trabalho dupla (trabalho doméstico e trabalho fora de casa) 

ou mesmo tripla (trabalho doméstico, trabalho fora de casa e estudos) que essas adolescentes 

podem vir a sustentar quando se tornarem adultas. 

Aprofundamos também na questão da relação dos adolescentes com as unidades 

curriculares. Deste modo, a maior parte dos alunos (34,4%) disse gostar somente de duas 

matérias escolares, seguido de 17,2% que gostam de três. Em terceiro lugar aparecem 

empatados a opção cinco matérias (13,7%) e todas as matérias (13,7%). Além desses, três 

alunos sugeriram gostar de quatro matérias e um aluno de apenas uma matéria. Também foi 

possível indicar quais unidades curriculares os adolescentes gostam e o que os fazem gostar 

delas. As unidades curriculares preferidas dos adolescentes são História e Educação Física, e a 

menos apreciada é Inglês. 

Tabela 7 – Unidades curriculares preferidas por número de alunos e porcentagem 

Unidades curriculares Número de alunos40 % 

História 13 44,8% 

Educação Física 13 44,8% 

                                                             
40 Os adolescentes puderam escolher mais de uma opção. 
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Português  8 27,5% 

Ciências 8 27,5% 

Matemática 7 24,1% 

Artes 6 20,6% 

Geografia 5 17,2% 

Ensino Religioso 4 13,7% 

Inglês 1 3,4% 

 

Somente quatro alunos não teceram comentários sobre o que os faz gostar da(s) 

disciplina(s) escolar(s) escolhida(s), portanto, resolvemos criar um quadro com algumas 

categorias para facilitar a leitura dos dados. 

Quadro 7 - Categorias formadas a partir dos comentários sobre o que faz o aluno gostar da(s) 

disciplina(s) escolar(s) escolhida(s) 

Categorias Comentários 

Diversão 1. Porque é divertido. 

2. Pela diversão. 

Facilidade 1. Porque tenho facilidade nas matérias. 

2. Matéria é fácil. 

3. Porque tiro nota boa. 

Ambiente da sala de aula 1. Pelo ambiente da sala que fica bom. 

Atividade esportiva 1. Esportes  

2. Jogo de futebol. 

Assunto/conteúdo da  1. Conteúdo. 

2. Porque gosto do conteúdo. 

3. O conteúdo da matéria. 

4. Gosto dos conteúdos. 

5. O assunto. 

6. O assunto das matérias. 
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7. Acho interessante e importante. 

8. Assuntos legais. 

9. Porque são legais. 

Assunto e professor(es) 1. Os assuntos e os professores. (duas vezes) 

2. Conteúdo e professores. 

3. Professores e as próprias matérias. 

4. O entusiasmo do professor para ensinar e o 

gosto pela matéria. 

Professor(es) 1. Os professores. 

2. O jeito que os professores explicam e a 

alegria deles. 

3. O modo de explicação do professor. 

 

 Percebe-se que o assunto ou conteúdo da unidade curricular e os professores são 

considerados os principais motivos que orientam a preferência por algumas unidades 

curriculares. 

 Já a respeito das unidades curriculares que os alunos não gostam, empatados em 

primeiro lugar, a maioria dos adolescentes indicou não gostar de duas e três matérias (ambas 

as opções com 24,1%). Logo atrás aparece a opção uma unidade curricular, com 17,2%. O 

terceiro lugar é dividido entre as opções: quatro unidades curriculares e nenhuma (13,7%). 

Somente dois alunos marcaram a opção cinco unidades curriculares. A unidade curricular que 

os alunos menos gostam é Inglês (68,9%), e, em contrapartida nenhum aluno assinalou a 

Educação Física como uma unidade curricular que não gostam, como disposto na tabela 

abaixo: 

Tabela 8 – Relação entre unidade curricular que os alunos não gostam por número de alunos e 

porcentagem 

Unidade curricular Número de alunos41 % 

Inglês 20 68,9% 

Ciências 13 44,8% 

                                                             
41 Os alunos podiam marcar mais de uma opção nessa questão. 
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Matemática 8 27,5% 

Geografia 7 24,1% 

Português 6 20,6% 

Ensino Religioso 4 13,7% 

História 3 10,3% 

Artes 1 3,4% 

Educação Física 0 - 

 

Percebe-se que algumas unidades curriculares dividem as opiniões dos alunos. Como 

no caso de Ciências, por exemplo, que aparece em segundo lugar dentre as unidades 

curriculares menos queridas, e em quarto lugar dentre as preferidas pelos alunos. Já a unidade 

curricular de Inglês parece reunir a antipatia dos adolescentes, uma vez que aparece em 

primeiro lugar entre aquelas menos estimadas e em último nas mais apreciadas. Também é 

impossível deixar de comentar o apreço que os alunos têm pela unidade curricular de 

Educação Física, visto que nenhum aluno assinalou não gostar dela, e que dividiu o primeiro 

lugar com História no ranking das favoritas. 

Quando perguntados a respeito do que os impede de gostar dessas unidades 

curriculares, 23 alunos (79,3%) teceram diversos comentários. Para facilitar a leitura destas 

explicações construímos algumas categorias e a expusemos no seguinte quadro: 

 

Quadro 8 - Categorias construídas a partir dos comentários dos alunos a respeito do que os 

impede de gostar das unidades curriculares 

Categorias Comentários 

Professor 1. Professor. 

2. O professor. 

3. Só depende do professor. 

4. A professora. 

Conteúdo/assunto/matéria 1. Conteúdo. (duas vezes) 

2. Conteúdo difícil. 
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3. Tenho dificuldade com o assunto. 

4. A matéria é difícil. 

5. A matéria. 

6. Não gosto dos assuntos. 

7. Muito difícil. 

8. São difíceis. 

9. O conteúdo. 

10. Tenho dificuldade. 

11. Difícil. 

12. Porque tenho dificuldade. 

13. Não consigo entender. 

14. Tenho dificuldade para aprender. 

Várias coisas 1. Várias coisas. 

Falta de interesse 1. Não tenho interesse. 

Matéria/unidade curricular/conteúdo e 

professor 

1. Matéria e professor. (duas vezes) 

2. O conteúdo e o professor. 

3. Os professores e as matérias. 

  

Verificou-se que os principais motivos que levam o aluno a gostar ou não de uma 

unidade curricular é o seu conteúdo e o professor que a ministra. Infere-se daí que a unidade 

curricular de Inglês e o professor de Inglês exercem grande influência na determinação do 

baixo apreço dessa matéria pelos alunos.  

O professor de Inglês é, predominantemente (62%), aquele que os alunos menos 

gostam. Depois dele surge o professor de Ensino Religioso e de Português (6,8%). Apenas um 

aluno (3,4%) assinalou o professor de Ciências como aquele que não gosta. Os outros 

professores não foram escolhidos como aqueles dos quais os alunos não gostam. Os dados 

também assinalam que os alunos estimam a maior parte dos seus professores, uma vez que 

55,2% afirmou que não gosta de somente um professor, 13,7% não gosta de apenas dois 
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professores e 31% assinalou que não gosta de nenhum professor. Quando perguntados sobre o 

que os impedem de gostar de um professor os alunos apontaram: 

 

Quadro 9 - Categorias construídas a partir dos comentários dos alunos sobre o que os impede 

de gostar dos professores. 

Categorias Comentários42 

Distância  1. É muito distante dos alunos e não interage. 

2. Não se dá bem com a gente. 

3. É muito sério. 

4. Não tem amizade com os alunos, é muito 

fechado. 

Impaciência  1. Não tem paciência para explicar. 

2. Perde a paciência muito rápido. 

3. Impaciente. Não sabe explicar. 

4. Impaciente. 

Não explica de maneira satisfatória 1. Não explica direito. 

2. Não sabe explicar. 

Sem educação 1. Não tem educação. (três vezes) 

2. Arrogante. 

 

Dessa maneira, os motivos que levam o aluno a não gostar de um professor são: a 

distância para com os alunos, a não interação com eles, a impaciência, a falta de educação ou 

arrogância e a inabilidade para explicar o conteúdo. 

Por último, abordamos a visão do aluno relacionada aos seus estudos, ou seja, quais 

são os seus planos relacionados aos estudos para o futuro. Os dados indicam que os 

adolescentes pesquisados planejam uma vida escolar longa uma vez que 62% deles 

assinalaram que pretendem continuar os estudos até a universidade. Ainda, 27,5% planeja 

continuar os estudos até o final do Ensino Médio. Somente um aluno (3,4%) projeta continuar 

os estudos somente até o final do Ensino Fundamental, e outro aluno (3,4%) declarou que 

gostaria de abandonar os estudos agora, ou seja, antes mesmo de se formar no Ensino 

                                                             
42 Colocamos todos os comentários concordando com o gênero masculino. 
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Fundamental43. Os alunos também puderam comentar a sua resposta nesta questão, e 75,8% 

deles teceram algum comentário.  

 

Quadro 10 - Comentários dos alunos a partir das questões relacionadas ao futuro dos estudos 

Questões Comentários 

Continuar os estudos até 

a universidade 

1. Penso em ter uma boa formação. 

2. Futuro bom. 

3. Lógico que sim, pois sonho em ser engenheira mecânica. 

4. Gostaria de cursar a faculdade. 

5. Pois hoje em dia todos os empregos bons precisam de estudos 

mais avançados. 

6. Para me formar. 

7. Para eu arranjar um bom emprego e ser alguém na vida. 

8. Tenho vontade de fazer faculdade de serviço social para cuidar 

de idosos ou medicina veterinária. 

9. Porque eu quero um futuro para mim. 

10. Quero ter uma boa profissão e uma boa condição de vida. 

11. Mesmo eu não gostando de estudar eu acho que é uma coisa 

que todos precisam hoje em dia. 

12. Pois assim eu posso ter a possibilidade de um emprego 

melhor. 

13. Quero uma profissão que precise de faculdade. Apesar de não 

gostar muito de estudar, quero ir em frente. 

14. Quero me formar na escola e fazer uma faculdade que eu 

goste. 

15. Pois eu pretendo fazer faculdade de medicina ou medicina 

veterinária. 

Abandonar os estudos 

agora 

1. Se eu pudesse escolher, abandonaria os estudos e iria trabalhar. 

Continuar até o final do 

Ensino Fundamental 

1. Estudar tem hora que cansa poxa. 

                                                             
43 Alem desses, um aluno (3,4%) não indicou resposta e uma aluna marcou as letras a (continuar os estudos até a 

universidade) e c (continuar somente até o final do ensino fundamental), e comentou que tem dúvida. 
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Continuar até o final do 

ensino médio. 

1. Não tenho interesse em estudar ou fazer faculdade. Pretendo 

servir o quartel, ou entrar para a polícia, ou coisa assim. 

2. Porque aí eu vou estar formada e posso arrumar um emprego 

ou fazer cursos. 

3. Vou estudar até me formar no Ensino Médio e depois eu vejo o 

que vou fazer da vida. 

4. Se aqui já está difícil, imagina na faculdade. 

5. Existem boas profissões que não precisam de faculdade. 

 

 O alcance de uma boa profissão e a garantia de uma condição de vida melhor no futuro 

aparecem como ambições de grande maioria dos adolescentes, que planejam continuar os 

estudos até a universidade. Em contrapartida, alguns adolescentes compartilham da ideia de 

que não é preciso fazer uma faculdade para conquistar um bom emprego, sendo necessário 

somente o Ensino Médio. O aluno que escolheu a opção de abandonar os estudos antes de se 

formar no Ensino Fundamental manifestou o desejo de trabalhar ao invés de estudar. Outro 

adolescente comentou que estudar causa cansaço, portanto pretende estudar apenas até 

concluir o Ensino Fundamental. 

Expostos os questionários que viabilizam o conhecimento geral sobre os sujeitos da 

pesquisa, passamos à análise de seu objeto: o riso, o humor e a resistência escolar.  

Enfatizamos, no capítulo subsequente, as interações entre os sujeitos que dão vida à escola, 

nas quais o riso e o humor estão presentes. 
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CAPÍTULO 4. RISO, HUMOR E RESISTÊNCIA NA PERSPECTIVA DOS 

ADOLESCENTES 

 

 Neste capítulo são descritas e analisadas mais profundamente as informações 

produzidas por meio das observações em sala de aula, das entrevistas individuais e dos 

encontros grupais - principalmente aquelas que dizem respeito ao objeto desta pesquisa. 

Assim, apresentamos como ocorrem as interações que envolvem o riso e o humor no contexto 

escolar e suas relações com a resistência cultural. Os dados coletados foram analisados em 

diferentes momentos da pesquisa e cotejados com as reflexões elaboradas no campo empírico 

e também com as questões levantadas no início do trabalho mediante o referencial teórico-

metodológico adotado.  

 

 

4.1. Riso e humor na interação professor-aluno 

 

Tradicionalmente, a escola, em seus aspectos vitais e em seus interesses fundamentais, 

evolui em um quadro solene e sério. Todavia, o processo de análise dos dados coletados na 

escola investigada evidencia a presença do riso e do humor compondo as redes de 

comunicação entre professor e aluno e dos alunos entre si na sala de aula. Durante as 

observações constatamos que os adolescentes riem de diferentes situações ocorridas no espaço 

escolar, de maneira que o riso e o humor estão presentes na sala de aula cotidianamente. 

Entretanto, o que varia é se o professor faz ou não uso da linguagem do humor.  

Muitas vezes, a linguagem cômica surge como parte de uma interação iniciada pelos 

docentes durante a explicação da matéria ou na comunicação informal com os alunos. Em 

meio à formalidade do ensino, alguns professores observados manejam o humor e fazem dele 

um instrumento para explicar a matéria na sala de aula. O humor se torna um mobilizador da 

interação com o aluno e, frequentemente, favorece a comunicação: 

(Diário de Campo 26/04/2014. Turma 9º2) 

[A professora de Português escreve no quadro “Saulo é inteligente” e começa a 

explicar a matéria a partir dessa frase, que desperta reações na turma.] 

Ana: Mentira! (risos) 

Fernanda: Só se for no sentido figurado! (risos) 

[A turma ri juntamente com a professora.] 
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[A professora, então, escreve outra frase no quadro: “O 9º2 é invejoso.” Os alunos 

riem.] 

Professora: Viu com eu acabo com vocês em uma só frase? 
Ana: Escreve aí então: “A Ana Maria [nome da professora de Português] é 

mentirosa e puxa-saco”. 
[A turma ri a e a professora também.]. 

Saulo: Não. Escreve assim: “A Ana Maria é gente boa”. 

[A turma e a professora riem.] 

Professora (rindo): Bom, não importa qual é a frase, nós temos que identificar o 

sujeito e perguntar para o verbo (...). 

[Os alunos se silenciam e prestam atenção na aula.] 

 

 

(Diário de Campo 01/04/2013. Turma 9º2) 

Professor: E o Antônio Conselheiro era chamado de monarquista na época. O que 
significa chamar o cara de monarquista na época? Era uma ofensa, uma humilhação, 

ou seja, era a mesma coisa que o chamar de atleticano! (risos) 

[A turma ri e o professor também. Os alunos se exaltam, mas logo o professor volta 

a explicar a matéria e eles se acalmam.] 

 

 

(Diário de Campo 26/04/2013. Turma 9º2) 

Professora (sorrindo): Então Julianinha [fala seu próprio nome no diminutivo], de 

onde vem o oxigênio que eu respiro? 

[Alunos riem] 

Professora: Vem do processo da fotossíntese (...). 
[Mais tarde utiliza novamente o humor] 

Professora: Ô Julianinha! Quem é que retira o gás carbônico da atmosfera? 

[Alunos riem a professora também]. 

Professora: A fotossíntese. (...) 

[A professora continua a aula explicando a matéria.] 

 Os alunos, em sua maioria, consideram que a abordagem do conteúdo escolar pela via 

do humor contribui para a compreensão da matéria e ajuda a reter a atenção, fazendo com que 

a aprendizagem se realize com mais facilidade. Além disso, o bom humor do professor parece 

ser um fator determinante para conquistar a simpatia dos discentes: 

Marcela: E você acha que a aula que tem o riso, que é engraçada, que o professor 

utiliza o humor para explicar é uma aula em que o aluno aprende mais ou aprende 

menos? 

Ana: Eu acho que aprende mais porque incentiva a gente a prestar atenção no 

professor e a gostar da aula. A gente acaba aprendendo a gostar da matéria por causa 

do professor. Eu acho que facilita. (EI) 
 

Saulo: É claro que a gente aprende mais com o professor que ri com a gente. Porque 

a gente presta mais atenção nele. Ele retém a atenção, e a gente acaba se 

identificando e gostando mais dele. (EI) 

 

Marcela: Em sua opinião, o fato de esse professor brincar com a turma ajuda ou 

atrapalha o andamento da aula? 

Caio: Ajuda, porque ele interage mais. Ele até brinca com a matéria que ele está 

dando. Ele acaba dando uns exemplos com a brincadeira que a gente acaba 

entendendo melhor. (EI) 
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Alexandre: Ah, a gente presta mais atenção, né. Quando o professor faz rir a gente 

presta mais atenção no que ele está falando. Aí ele consegue prender nossa atenção. 

(EI) 

Em contrapartida, dois alunos entrevistados, apesar de considerarem positiva a 

presença do riso na sala de aula, já que o consideram como um elemento de descontração, 

avaliam que o humor na prática docente não é um mecanismo que auxilia o processo de 

ensino-aprendizagem: 

Marcela: Você considera que o aluno aprende mais ou menos na aula onde em que o 

professor ri e brinca com os alunos? 

Diogo: Não vai aprender mais, né? Mas também ajuda o aluno, porque só seriedade 

e seriedade acaba ficando ruim. 

Marcela: Então você acha que o aluno aprende do mesmo jeito tanto na aula do 

professor que é sério quanto na aula do professor que brinca, mas na do professor 

que brinca é melhor porque os alunos conseguem distrair? 
Diogo: É isso mesmo. (EI) 

 

Marcela: Você aprende mais na aula do professor que utiliza o humor para explicar e 

faz a turma rir, ou na aula do professor que não ri ou ri pouco com a turma? 

Fábio: Ah, depende da matéria. Porque Português eu tenho mais facilidade aí eu 

acho que aprendo mais do que em Ciências. 

Marcela: Entendi. Qual é a matéria em que você tem mais dificuldade? 

Fábio: Esse ano é Matemática. 

Marcela: Você acha que se a professora de Matemática utilizasse mais o humor para 

explicar a matéria e risse mais com vocês, isso poderia ajudar? 

Fábio: Acho que não ia mudar muito, não. Tá bem complicado. (risos) (EI) 

 

 Excetuando-se as opiniões incomuns, como as relatadas acima, conclui-se que o bom 

humor do docente ao ensinar o conteúdo representa para os adolescentes um caminho para 

uma boa relação entre professor e aluno e, provavelmente por consequência disso, um 

dispositivo que pode contribuir para o sucesso da aprendizagem44. Porém, faz-se necessário 

discutir a implicação dos alunos diante dos estudos escolares, uma vez que os discentes fazem 

parte da relação processual de ensino-aprendizagem. Os adolescentes declaram aprender mais 

com os professores engraçados e lúdicos e a forma como a aula é ministrada é, sem dúvida, 

um primeiro fator de envolvimento dos alunos nas atividades de ensino-aprendizagem. 

Todavia, deve ser ressaltado que o conhecimento necessita de esforço e investimento discente 

para que possa ser apreendido; afinal, não depende somente do empenho docente. Como 

vimos, os dados coletados por meio do questionário apontam que a maior parte dos alunos 

pesquisados gosta pouco de estudar e somente três alunos declararam gostar de fazê-lo. O 

                                                             
44 A incerteza nessa proposição faz-se necessária, pois, se por um lado o riso e o humor podem impulsionar a 
atenção dos adolescentes, por outro eles não garantem que os processos cognitivos ligados ao ato de aprender 

ocorram. Portanto, o que os alunos nos dizem é que o bom humor pode motivá-los, mas não garante o raciocínio 

correto necessário ao conhecimento de matemática, por exemplo. 
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professor não é o único agente responsável pelo sucesso ou fracasso escolar, uma vez que o 

aluno é (ou deveria ser) um agente ativo da aprendizagem. Há muitas formas de ensinar, mas 

nenhuma delas ocorre sem esforço, sem o reconhecimento da importância (inclusive social) 

do conhecimento, sem a valorização do conteúdo escolar45. Dessa forma, além de considerar a 

positividade do riso ao forjar melhores relacionamentos na sala de aula, questionamos a 

intensa demanda do aluno ao professor, como se a aprendizagem fosse uma via de mão única. 

No que se refere ao humor docente na interação informal com os adolescentes, ou seja, 

naqueles momentos da aula em que o professor não explica a matéria e usa o tempo “livre” 

para conversar com os alunos, notamos a importância dada ao docente capaz de brincar, 

compartilhar uma piada e rir junto deles: 

Caio: Ela [professora de Português] é muito gente boa. Ela dá mais atenção ao 

aluno, conversa mais, brinca também. Tem professor que já chega, começa dando 

matéria e mal conversa com o aluno. Mal dá boa tarde. Ela não; ela chega, conversa 

com os alunos. (EI) 

 

Sara: A gente ri entre a gente, mas é muito mais legal o professor estar participando 

junto com a gente, brincando junto com a gente e rindo. É muito mais legal do que 

só estar a gente conversando. (EI) 

Parece unânime a posição de que existe algo compartilhado pelos alunos: a importância da 

sociabilidade. Esta não se resume aos adolescentes entre si, mas envolve também os professores. 

O riso muitas vezes se revela um dispositivo de identificação com o professor.  

Percebemos que na aula dos professores adeptos do humor, a interação aluno-

professor é permeada por brincadeiras e zoações. Neste caso, as zoações longe de ofensivas, 

são compartilhadas como brincadeiras, portanto os professores não as encaram como 

desviantes46. Assim, trata-se da inexistência de regras que proíbam tais comportamentos, e não 

da tolerância por parte docente em relação a um desvio discente: 

(Diário de Campo 18/06/2013. Turma 9º2) 

Professor: Economia de guerra é o seguinte: quando o padeiro vai fazer o pão (...). 
Alunos (em coro, interrompem o professor): “Nãaaaao”! (risos) 

Diogo: Padeiro faz o leite, não é não? (risos) 

[O professor também ri.] 

 

 

(Diário de Campo 12/03/2013. Turma 9º2) 

                                                             
45 Com relação ao conteúdo escolar, os dados do questionário indicam que a maior parte dos alunos considera 
que o que se aprende na escola se divide entre coisas úteis e inúteis em número equilibrado. 
46 Evidentemente, nem toda brincadeira é permitida e tampouco o riso é consentido em todos os momentos da 

aula. 



 

 

104 

 

[Os alunos discutem com a professora o mapa da sala. Eles acham que a posição em 

que foram colocados privilegia a bagunça e a conversa na sala.] 

Professora: Quem fez o mapa de sala de vocês? 
Alunos (vários): A Margarida. 

Saulo: O Ulisses é o coordenador de sala, mas nem isso ele faz. 

Professora: É. Esse mapa de sala de vocês está estranho mesmo. 

Alexandre. Também acho. Me colocaram do lado dos mais bagunceiros. (ri) 

Professora: De repente é estratégia. Colocaram vocês todos juntos para quando 

quisermos jogar uma bomba ela explodir a bagunça de uma vez só. 

[Professora e alunos riem] 

 

 

(Diário de Campo 28/02/2013. Turma 9º2) 

[Assim que a professora chega à sala Leandro conversa com ela. Os alunos 

preparam uma brincadeira para a professora.] 
Leandro: Ô, professora, você tá sabendo que mataram um aluno aqui da escola e 

fizeram pedacinho dele? 

Professora: Que isso! Mentira! 

Leandro: É verdade; só não encontraram o pé dele. 

Professora: Sério? 

Leandro: Sério. Não é, Bruno? 

Bruno: Você tá falando do aluno que morreu, né? Só não acharam o pé dele. 

Professora: Ai, que mentira! Para de falar bobagem gente! 

Bruno: É verdade. 

[Quando a professora chega à sua mesa acha em cima dela um pé de borracha. Os 

alunos o colocaram ali para assustá-la. Ela cai na gargalhada quando vê o pé e “leva 
na brincadeira”. Os alunos também riem bastante e nem eu consigo conter o riso. 

Logo depois Bruno a abraça. A professora parece ter se divertido com os alunos, que 

a abraçam e demonstram gostar dela.]  

 

 

(Diário de Campo 13/08/2013. Turma 9º2) 

[Os alunos contam à professora como foi a aula de Ensino Religioso na última sexta-

feira.] 

Alexandre: O Fábio disse para a professora de Ensino Religioso que virou gay.  

[A professora ri junto com os alunos.] 

Professora: A escola não pode ser um lugar homofóbico. Nós temos que respeitar a 
orientação sexual de cada um. Eu continuo gostando do Fábio, do Saulo e do 

Alexandre mesmo assim! 

[A professora e os alunos riem] 

Observamos que, diante de incidentes ou de maneira intencional, por meio do humor e 

do riso, aluno e professor ultrapassam o papel alocado pela instituição, fazendo insurgir o lado 

humano muitas vezes deixado de lado para assumir o papel institucional. Isso fica evidente na 

observação dos alunos sobre alguns professores, como: “Ele é mais natural” (Saulo, EI); “Ela 

é como uma amiga mesmo” (Diogo, EI); “Ele é mais como um amigo que como um 

professor” (Naiara, EI); “Você não sabe se ela é professora ou amiga, porque ela consegue ser 

amiga de todo mundo aqui na sala” (Tamara, EI). Desse modo, rir com o aluno significa 

também “baixar a guarda”, implicando a valorização desse sujeito, que, sob uma perspectiva 

hierarquizada, deveria estar em posição subordinada.  
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Observamos que alguns professores têm, ainda, o hábito de chamar a atenção dos 

alunos que não prestam atenção na aula em tom de humor ou ironia, o que parece contribuir 

para o bem-estar das relações, pois, agindo assim, os docentes conseguem questionar o 

comportamento dos alunos sem parecerem antipáticos, como ilustram os excertos retirados do 

diário de campo:  

(Diário de Campo 26/04/2013. Turma 9º2) 

[A professora de Português chama a atenção de alguns alunos que conversam ao 
fundo da sala] 

Professora: Chega, Ana! Chega, Bruno! 

Bruno: Eu estou pedindo uma caneta emprestada para ela. 

Professora: Ahhh, que saco! Você fica dando desculpa toda hora! Toda hora que 

chamo sua atenção você esta pedindo alguma coisa. [Com a voz fininha a professor 

imita o aluno:] “Estou pegando uma caneta! Estou pegando uma folha! Estou 

pegando uma calcinha!”. 

[A turma toda ri e os alunos repreendidos param de conversar] 

 

 

(Diário de Campo 14/03/2013. Turma 9º2) 
[José e Larissa discutem entre si.] 

Larissa: Você é muito chato! (grita) 

Professora (intervém): O que está acontecendo, gente? 

Larissa: Ele repete tudo o que eu falo. 

José: Nada a ver! 

Professora: Larissa, deixa ele. Ele tem a síndrome do eco. 

[A turma ri e os dois alunos param de brigar.] 

 
(Diário de Campo 01/04/2013. Turma 9º2) 

[A professora chama a atenção de José, que se vira para trás a fim de conversar com 

Bruno.] 

Professora (fala alto): José! 

[A professora fita o aluno com os olhos e boca acirrados, como se estivesse com 

muita raiva. Os alunos consideram a expressão engraçada e riem. José parece 

envergonhado.] 

Ao analisarmos os casos em que o professor afronta com humor o aluno que não 

presta atenção na aula, observamos que rir entre adolescentes não significa necessariamente o 

mesmo que rir com o professor, pois, muitas vezes, este o faz ainda em uma posição 

hierarquicamente dominante: 

(Diário de Campo 28/02/2013. Turma 9º2) 

[Os alunos estão em silêncio enquanto a professora explica a matéria sobre a 

comunicação verbal e não verbal. De repente, Saulo chama um colega para 

conversar e a professora o adverte.] 
Professora: Saulo! Vou te bater!  

[Alguns colegas sentados perto de Saulo riem.] 

Saulo: Bate não! 

Professora: Então fica quieto, senão te jogo de cabeça pela janela e falo para a Lúcia 

[vice-diretora] que você caiu sem querer.  
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[Nesse momento a professora provoca o riso em toda a turma. Depois prossegue a 

explicação.] 

No caso acima, a hierarquia é objeto de humor na medida em que é mantida e 

exagerada, levada ao extremo, ao inusitado, ao inesperado, deixando brechas a muitas 

interpretações da situação47. Mas, no final das contas, ainda existe uma relação de poder, pois 

o adolescente não poderia brincar da mesma maneira com a professora. É o lugar de docente, 

em nome da sua obrigação de educar, que a autoriza a assumir esse comportamento no Ensino 

Fundamental. Talvez esse tipo de brincadeira não seja facilmente aceito no Ensino Médio e na 

universidade, pois a tendência é que os alunos conquistem posição de maior autonomia na 

medida em que avançam rumo aos níveis de ensino posteriores.  

 A estratégia docente de chamar a atenção dos alunos por meio do humor evidencia que 

os adolescentes ficam envergonhados e cessam a atividade não relacionada com a matéria. 

Notamos que as repreensões disciplinares não formuladas pela via do humor ou da ironia 

muitas vezes não produzem o mesmo resultado. Assim, o confronto aberto entre o professor 

contrário ao riso e ao humor na sala e os alunos é mais frequente do que na relação com o 

professor partidário deles. 

Inversamente, uma proeminente característica dos professores classificados como 

ruins pelos alunos é a sua falta de diversão e de propensão ao humor e ao riso. Os alunos não 

aprovam a distância mantida por esses professores, que rejeitam qualquer tipo de aproximação 

dos adolescentes, como evidenciam os fragmentos abaixo: 

Marcela: Qual é o seu pior professor?  

Naiara: O pior professor pra mim é a Rosângela [professora de Inglês]. Gente, eu 

tenho um ódio daquela mulher, nossa! Mas eu tenho uma raiva dela. 

Marcela: Por quê? 

Naiara: Aquela mulher não sabe explicar, ela é chata, ela fica só na dela. Esses 
tempos pra trás, você sabe quem é a Lígia? 

Marcela: Sei. 

Naiara: Ela chamava a Rosângela de mãe, brincando, igual a Amanda chama a Ana 

Maria [professora de Português] de mãe. A Ana Maria lida numa boa, mas a 

Rosângela não. A Rosângela falou com a Lígia que era para ela parar. Ela não aceita 

esse tipo de brincadeira. Igual o Ulisses, você fala com ele e ele nem liga; já a 

Rosângela não aceita. Ela é séria, chata, tudo. Não gosto dela. (EI) 

 

                                                             
47 A teoria da Incongruência (ou Ambivalência), uma das três grandes teorias gerais, apontadas por Engrácio 

(2008), que abordam a análise do riso e do humor na história do pensamento, pode ser exemplificada por esse 
caso. Nesse caso o pensamento abstrato remete à concepção que os alunos têm de professor e a diferente 

percepção da realidade observada. Assim, a realidade projetada pelo riso é a do inesperado. A ambivalência 

ligada ao o riso e o humor permite perspectivar o papel social estabelecido [para a professora], o que pode ter um 

caráter questionador.  
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Marcela: Então cite então três características negativas que fazem dela [a professora 

de Inglês] uma professora ruim. 

Diogo: Ela dá muita matéria na prova sem ter explicado, ela dá prova muito difícil, 
não tem respeito com os alunos, não sabe conversar igual a Ana Maria. Às vezes 

quando a sala está agitada a Ana Maria vem, conversa e brinca. Nossa, eu gosto 

muito da Ana Maria. Agora a Rosângela não brinca com aluno nenhum, fica um 

clima ruim, sabe? Ela chega na porta, aí todo mundo já fica desanimado. A gente faz 

até muita bagunça na aula dela, só de sacanagem, porque ela não sabe conversar. E, 

outra coisa: ela está sem respeito na sala. (EI) 

Uma aluna afirma se sentir ofendida quando algum professor se mantém sério durante 

a aula e não dialoga com os alunos. A saída encontrada por ela diante dessa situação é se 

negar a prestar atenção na aula e se voltar para atividades não escolares. Essas atividades, 

como conversas, jogos e brincadeiras, frequentemente envolvem o humor e, 

consequentemente, o riso, que se apresentam como práticas culturais informais e como uma 

forma de resistir aos imperativos culturais da professora. Em tais situações, os alunos resistem 

a jogar o jogo no qual prevalece a seriedade, a relação impessoal e distante instaurada pela 

professora.  Utilizam o jogo de maneira irônica, mas não participam da aula como deveriam 

participar e nem com a seriedade exigida. Desse modo, predomina a oposição às regras, 

valores e práticas estabelecidos pela professora: 

Tamara: Eu aprendo mais na aula do professor com bom humor, que faz a turma rir. 

Porque a gente consegue ter uma noção melhor do que o professor está explicando, 

porque com o professor mal humorado a gente acaba que não presta atenção. E eu 

sou assim: se eu vejo que o professor está com cara ruim na sala eu não olho, não; 

eu viro na mesa ou vou dormir. 

Marcela: Você fica com raiva? 

Tamara: Fico. Porque eu acho assim: se está com cara ruim é porque está entrando 
aqui na sala, eu penso assim. Porque às vezes eu vejo o professor rindo lá fora e 

chega aqui com cara séria. Eu penso que é porque ele tá entrando aqui na sala.  Eu 

me sinto até ofendida. Aí eu viro na mesa, durmo, começo a conversar, desenhar. 

Agora se o professor já entra rindo é outra coisa. Aí eu começo a brincar, ele já 

chega brincando, dá um beijo, um abraço e a aula fica naquele clima bom. Aí eu 

presto atenção na aula inteira. Quando vejo, a aula já acabou. 

Marcela: Você acha que quando o professor está com cara boa lá fora e entra aqui 

sério significa... 

Tamara: É como se ele estivesse entrando em um castigo. (EI) 

De modo geral, os alunos costumam enfatizar que seus professores são competentes 

em matéria de ensino e possuem qualidades que lhes permitem ministrar uma boa aula, ou 

seja, uma aula em que os alunos realmente aprendem. Os dados coletados por meio dos 

questionários mostram que os alunos avaliam positivamente a maior parte dos professores, 

porém, chama atenção o grande número de alunos que consideram que a professora de Inglês 

é mal humorada, não sabe explicar, não ensina bem e não tem um bom relacionamento com 

os alunos. Em contrapartida, salta aos olhos a avaliação positiva dos alunos com relação à 
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professora de Português, que apresenta alto índice de aprovação em todos os aspectos 

mencionados acima. Ela também foi selecionada pelos alunos entrevistados e pelas alunas nos 

encontros grupais como a melhor professora. Os adolescentes enfatizam, sobretudo, a sua 

facilidade de descontrair a turma durante as aulas. Relatam que ela seria munida de uma 

capacidade específica de “prender” os alunos à aula, valendo-se, para isso, do humor e da 

espontaneidade. Assim, recortamos do diário de campo uma aula de cada uma dessas 

professoras a fim de exemplificar uma aula na qual o humor do professor se faz presente e 

outra na qual o professor se mantém sério – além de evidenciar as interações estabelecidas por 

eles com os adolescentes: 

(Diário de Campo 03/04/2013. Turma 9º2) 
[Bate o sinal. Aula de Inglês – Rosângela.] 

[A professora entra na sala de aula.] 

Professora: Gente, boa tarde! Quem estava fazendo o exercício de recuperação e não 

terminou? 

[Os alunos conversam muito, gritam e zoam. Não prestam atenção na professora.] 

José: Ô, Saulo! Olha aqui! Ele tá te zoando, te chamando de Papa. 

 

[A professora fala com os alunos, mas não é ouvida. É obrigada a falar mais alto.] 

Professora: Gente! Nono ano! Tem uma prova marcada para os alunos que vieram 

do nono ano três e todos aqui vão fazer. 

[Alguns alunos reclamam. Como os alunos conversam alto entre si a professora 

também tem de falar alto, quase gritando. A professora transcreve no quadro alguns 
exercícios de revisão para a prova e poucos alunos copiam.] 

Tamara [fala com Rosa]: Com revisão ou sem revisão eu vou tirar zero. Vou copiar 

não. 

 

[Camila vai se sentar no fundo da sala para conversar com seus colegas. Alguns 

alunos demoram muito para começar a copiar os exercícios do quadro, outros não 

copiam.] 

Lígia: Ô, Rosângela! Qualquer dia vamos ao zoológico? 

Professora: Vamos ver. 

Lígia: Estou falando sério, Rosângela! (risos) 

[As colegas da Lígia também riem.] 
 

[Os alunos conversam entre si. Não copiam os exercícios: Joana, Tamara, Caio, 

Camila.] 

 

[Quando termina de transcrever os exercícios no quadro, a professora fala com os 

alunos em tom de voz baixo.] 

Professora: Quando vocês acabarem de copiar vocês se juntam em duplas para fazer 

o exercício. (...) é para fazer com a dupla e não uma dupla com a outra. 

Tamara: Eu nem estou copiando. (ri) 

 

[Tamara fala alto com os colegas. A professora chama a sua atenção.] 

Professora: Tamara! 
Tamara: O que foi,  Rosângela? Eu não estou fazendo nada! 

[Mais tarde chama a atenção de Naiara porque ela fala muito alto também.] 

Naiara: O que foi,  Rosângela? Eu falo assim! Todo mundo lá em casa fala assim. 
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[A professora sai da sala sem avisar aonde vai e os alunos passam a conversar mais 

alto. Alguns cantam. Camila, no fundo da sala, grita.] 

Camila: É bom demais gritar! Uhuuu! 
 

[Em meio a muita bagunça e muita conversa, a menor parte dos alunos faz o 

exercício proposto. Alguns não seguem a orientação da professora e fazem o 

exercício sozinhos.] 

 

[Os alunos não sabem aonde a professora foi.] 

Ana pergunta a Naiara: Cadê a Rosângela? 

Naiara: Acho que ela foi dar um “rolé”. 

[Naiara se levanta da carteira] 

Naiara: Ai! Cansei de ficar sentada. 

[A professora retorna à sala nesse momento e chama a atenção de Naiara.] 

Professora: Naiara! Vai para o seu lugar. 
Naiara: Ai! Tô precisando andar um pouquinho. 

[A aluna desobedece à professora e continua em pé. A professora se senta na carteira 

e, de vez em quando, chama a atenção de um aluno até o sinal bater.] 

 

(Diário de Campo 07/03/2013. Turma 9º2) 

[Bate o sinal – Aula de Português – Professora Ana Maria]  

[Alunos trocam de lugar. Sentam-se conforme o mapa da sala somente na aula de 

Matemática. A professora recolhe os poemas que os alunos que fizeram. Ela lê o 

poema de Murilo.] 

Professora: Nossa! Ficou lindo! Se for plágio eu te mato! (olha para Murilo 

sorrindo) 

Murilo: Não é plágio! 

Professora: Ficou lindo. (sorri) 

[Fábio pergunta baixinho a Murilo] 

Fábio: É plágio? 
Murilo: Não! 

 

[Desde o primeiro horário os alunos ficam exaltados com o boato de que vão ser 

liberados mais cedo da escola porque hoje, nos dois últimos horários, ocorrerá uma 

reunião dos professores.] 

Aluno: É verdade, Ana Maria, que vamos embora mais cedo hoje?  

Professora: Ai, não sei, gente! Perguntem para quem disse isso a vocês. 

 

[Professor começa a correção do exercício que deixou como tarefa de casa. A maior 

parte dos alunos participa da correção. Os alunos que não participam da aula ficam 

em silêncio.] 
 

[Professor negocia a aula com os alunos.] 

Professora: Gente, eu marquei como tarefa de casa até o exercício número três, mas 

eu vou corrigir no quadro até o seis com vocês. Depois vocês fazem sozinhos até o 

10. Aí a gente faz outros exercícios do livro e eu tiro a dúvida de vocês, pode ser? 

Alunos (vários): Pode! 

 

[A professora envolve a turma na correção dos exercícios por meio do riso e do 

humor.] 

Professora: O quadro B mostra um menino tímido igual ao Alexandre. Que tem 

dificuldade de conversar com as meninas, não é Alexandre? (sorri) 

[Alunos riem] 
 

[Lúcia, vice-diretora, chega à porta da sala para ver como estava o aluno novato.] 

Lúcia: Fernando, está tudo bem? 

Fernando: Está. 
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Lúcia: E o Murilo com essa blusa azul marinho? [Murilo está sem o uniforme.] 

Professora: Ixii! Nem vi, Lúcia! 

Lúcia: Vamos lá em baixo para ver se tem um uniforme sobrando para você. [Fala 
com Murilo.] 

[Minutos depois Murilo chega à sala e pega sua mochila para ir embora.] 

Professora: Ela pediu pra você ir embora? 

Murilo: Sim. 

André: Explica pra ela que você tem prova no próximo horário. 

Murilo: Já falei. 

Professora: Ela foi implacável? 

[Aluno faz sinal de sim com a cabeça e sai da sala.] 

 

[André interrompe a correção e pede à professora para beber água.] 

André: Professora, deixa eu ir beber água? 

Professora: Menino, você anda bebendo pinga? (sorri) 
Leandro: É que ele toma remédio para dormir antes de vir para a escola. 

André: Seu cú! 

[A professora olha para André com expressão de surpresa, pois o aluno falou um 

palavrão.] 

Professora: Você não falou nada não, né André? (rindo) 

André: Não. 

[Turma ri] 

Professora: Você não falou aquele palavrão que a gente tá pensando que você falou 

não, né? 

A: Não. 

[Turma ri] 
[A professora pega um crachá na bolsa (um crachá que permite identificar que o 

aluno saiu da sala com autorização da professora) e o disponibiliza para André ir ao 

banheiro. Antes de ele ir a professora abraça o aluno e diz à turma:] 

Professora: Essa palavra que vocês estão pensando que ele disse, mas que na 

verdade ele não disse, é uma palavra muito feia, que só é falada em boteco de quinta 

categoria. 

André (fala para a professora): Uai, tem boteco de primeira categoria? 

[A turma e a professora riem. André vai beber água. Assim que ele sai a professora 

pede à turma que faça alguns exercícios sobre a matéria dada no dia anterior.] 

Professora: Agora façam os exercícios, do número 6 ao 10. Anda, gente! Tá todo 

mundo olhando para a minha cara, vamos fazer. (risos) 
[A turma começa fazer os exercícios. O único que não faz é André, porque não 

trouxe o livro.] 

André: O que é pra fazer, professora? 

Professora: Exercícios do livro, do número 6 ao 10. 

André: Eu não trouxe o livro. 

Professora: Ah, não, André. Vai perder ponto outra vez comigo. 

André: É que eu emprestei o livro pro Leandro. 

Leandro (fala alto para a professora): Mentira! Tem meu nome aqui no livro. (ri) 

(André também ri. Ele se senta com o colega e faz o exercício.) 

 

[Enquanto fazem os exercícios os alunos conversam sobre jogar bolinhas de papel 

na sala de aula.] 
Saulo: Eu tomava advertência todos os dias porque jogava bolinhas de papel na sala 

de aula. Eu colocava no cano da caneta e soprava a bolinha. 

Professor (entra na conversa): Ai gente que coisa mais antiquada ficar jogando 

bolinha de papel, que coisa infantil. 

Saulo: Por isso que eu falei no passado Ana Maria. Eu não faço isso mais. 

[Quando Saulo acaba de falar com a professora olha para Alexandre e ri, 

confessando que ainda faz isso.] 
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[Os alunos fazem os exercícios até bater o sinal e quando surge alguma dúvida a 

professora é chamada para esclarecer. Somente Fábio não faz o exercício.] 

Os alunos insistem na concepção de que a professora de Português os “prende” à aula 

não somente por meio das atividades propostas, mas também quando se vale de brincadeiras e 

histórias. Eles relatam que se divertem e aprendem ao mesmo tempo, pois na sala de aula há 

tempo para o sério e para o lúdico e se sentem mais animados para estudar com essa 

professora. Efetivamente, constatamos que a professora consegue conciliar um clima de 

descontração por meio de um distanciamento da atividade de ensino, com a formalidade do 

trabalho escolar pautado no comprometimento dos alunos. No entanto, os adolescentes julgam 

que a seriedade tem seu lugar na sala de aula e que existem momentos certos para o riso, quais 

sejam, quando o professor não está explicando a matéria ou quando ele está rindo com o 

aluno, conforme ilustram as passagens abaixo:  

Marcela: A sala de aula é lugar em que se pode rir? 

Paula: Tem momentos para rir. 
Isabela: Depois que acabou o exercício não tem problema. 

Vitória: A gente não deve fazer tudo que faz em casa na escola, mas eu acho que 

esse negócio de conversar e rir não tem problema, mas tem que ser no momento 

certo. 

Isabela: Igual na aula da Maria Cecília [Professora de Ensino Religioso]. Ela fala: 

não proíbo vocês de conversar, mas na hora que eu estou falando todo mundo tem 

que calar. (EG2) 

 

Diogo: Quando o professor já deu a matéria e ensinou, aí pode descontrair. Não 

pode rir antes de ele explicar a matéria. Igual a Juliana [Professora de Ciências]. 

Quando ela acaba a aula dela a gente fica conversando, ela fica contando casos para 

a gente. (EI) 

Portanto, esse clima de descontração é considerado positivo porque a professora de 

Português o concilia com a seriedade. A desordem acompanhada do controle docente é 

interpretada pelos alunos como descontração, ou mera brincadeira. Essa professora é mais 

flexível com relação às regras e normas na aula, admitindo algumas brincadeiras que outros 

docentes não costumam autorizar. Inclusive, chama atenção o fato de os adolescentes 

entrevistados afirmarem que em uma “aula perfeita” os alunos teriam que se manter sérios 

para aprender, mas teriam um determinado tempo em que pudessem rir e se descontrair. Ou 

seja, a seriedade e a descontração teriam seus tempos e espaços definidos na aula, tendo em 

vista o sucesso da aprendizagem: 

Alexandre: Uma aula perfeita? Acho que seria a aula da Ana Maria [professora de 

Português]. A Ana Maria dando aula, com matérias mais fáceis do que essas que 

eles ficam passando. Seria uma aula boa pra mim. 

Marcela: E os alunos? 
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Alexandre: Os alunos nem sempre quietos, mas podendo brincar um pouquinho. (EI) 

 

Diogo: Aquela em que a gente tivesse a hora de rir e de ficar sério. Essa seria uma 
aula perfeita para mim. (EI) 

 

Sara: Eu acho que na hora de uma boa explicação tem que estar todo mundo 

prestando atenção. Perguntar é claro que a gente tem que perguntar, tirar dúvida. 

Mas tem que ter uma boa explicação e com silêncio, porque se a gente conversa ou 

fica prestando atenção na conversa dos outros a gente não entende nada. Tem que ter 

também a hora de brincar, tipo dar uma extrovertida e conversar. A gente gosta de 

conversar. (EI) 

 

Caio: Perfeita? Assim como a do Ulisses [professor de Geografia], mais ou menos. 

Na hora de explicar a matéria, a gente presta atenção, e na hora que ele está 

passando o exercício a gente pode ficar conversando, trocando ideia, entendeu? 
Escutando uma música com fone de ouvido, sem atrapalhar ninguém. (EI) 

 

Naiara: Uma aula perfeita seria aquela em que o aluno respeitasse o professor, o 

horário de rir e de conversar. (EI) 

 

Fábio: Ah, num sei, acho que uma aula em que o professor explicasse bem e a gente 

entendesse e tivesse um tempo para conversar. (EI) 

 

Saulo: A aula que todo mundo tivesse liberdade de conversar, mas com respeito, 

sabe? Conversar na hora que pode conversar e aprender na hora que tem que 

aprender. (EI) 

À primeira vista, o riso e o humor dos adolescentes não se opõem à lógica da 

integração escolar e às suas exigências, uma vez que na interação social no interior da sala de 

aula o sério e o lúdico devem ser mesclados. 

Como pudemos observar em sala de aula e como afirmam os adolescentes, mesmo 

depois de se entregarem ao riso e à brincadeira, na maior parte das vezes a professora de 

Português não tem dificuldade de fazer com que retomem o clima de seriedade. Todavia, os 

adolescentes não respeitam os limites dos momentos cômicos nas aulas de todos os docentes: 

“O professor brinca na hora certa, mas tem aula que gente prolonga, que a gente não tem 

noção de parar. (...) brincou, acabou ali, aí volta para a matéria. Mas lá na sala nem toda aula 

é assim. Eu acho que tem professor que não brinca com a gente por causa disso” (Isabela, 

EG2). De tal modo, essa aluna ressalta o lado positivo do humor, pois no “ponto de lembrar a 

matéria é positivo”, mas indica que em algumas aulas existe a complicação “no ponto de não 

voltar para a aula”. 

 Assim, riso e humor parecem ser considerados pela professora de Inglês como 

ameaças à disciplina e à sua autoridade. Diante desse temor, talvez haja o receio de investir 

em situações cômicas. Por esse motivo, ela parece encarar a seriedade como método menos 

arriscado no exercício de sua profissão, adotando posição contrária ao evento burlesco. Os 
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adolescentes pesquisados apontam duas possibilidades ambivalentes que asseguram o respeito 

ao docente. Por um lado, a interação e o diálogo com o aluno, permeados pelo riso e humor, 

são concebidos como um desses dispositivos:  

Sara: Eu acho que para o professor ter respeito, para a gente respeitar, ele tem que 

interagir com a gente, saber lidar com a gente. Tipo a Ana Maria [professora de 

Português], por exemplo. Se ela fala que é silêncio, todo mundo faz silêncio para ela 

explicar. Tanto que no meio da explicação ela dá os exemplos dela, brinca e a gente 

entende super bem porque a gente interage com ela. Acho que precisa disso, do 

professor interagir com o aluno para conquistar o respeito dele. (EI) 

Por outro, a postura rígida e séria, como a da professora de Matemática, também é 

apontada como uma via para “ter autoridade” na sala de aula:  

Marcela: E o que faz com que o professor tenha respeito? 

Sara: Não sei. Acho que já é a pessoa mesmo. Porque eu não sei te falar o que dá 

autoridade para ela [professora de Matemática], mas eu sei que ela chega e tem 
autoridade dentro da sala. Não sei, acho que é a postura do professor. 

Marcela: Como é a postura da Margarida [professora de Matemática]? 

Sara: Ela é uma pessoa séria e não admite brincadeira. (EI) 

Assim, muitos professores não permitem o riso e o humor do aluno na sala de aula – 

embora eles surjam nas brechas do sério – e também não se permitem rir ou ser engraçados. 

Os adolescentes manifestam estranhamento diante da postura da professora de Inglês: “Ela é 

uma pessoa muito dura” (Isabela, EG2); “Eu nunca vi ela rindo” (Diogo, EI);  “Ela é muito 

séria, fica com a cara fechada o tempo inteiro” (Vitória, EG2). Pudemos observar que os 

alunos não se concentram na tarefa proposta por essa professora e, durante a aula, 

permanecem conversando, rindo, brincando ou concentrados em tarefas extraescolares com os 

colegas. Em meio a essa situação alguns alunos demonstram se sentir desprezados: 

Sara: Ela [professora de Inglês] não ri com a gente e não está nem aí se a gente está 

rindo. É jeito dela de dar aula. É igual eu te falei, ela não liga. Ela não está nem aí 

para a gente. Ela sabe que nós estamos rindo e que estamos prejudicando a nós 

mesmos. Nós também sabemos, mas na hora a gente não pensa nisso. Mas é muito 
melhor a gente ficar rindo e brincando do que ficar parado junto com ela, porque ela 

fica parada e não fala nada. Aí a gente ri, conversa e brinca porque ela escreveu tá 

escrito. Ela não tira dúvida e dá a matéria por dada. (EI) 

 

Paula: O aluno trata o professor do jeito que o professor trata o aluno. Se ela 

[professora de Inglês] finge que a gente não existe, a gente finge que ela não existe. 

(EG2) 

 

Vitória: Tem hora que a Rosângela [professora de Inglês] fala muito baixo, aí se a 

gente pergunta o que ela disse ela fala: acabei de falar. Ela não repete. 

Marcela: Vocês disseram que na aula da Rosângela os alunos fazem algumas coisas 

para atingir ela, já que ela não gosta de dar aula para vocês, que é muito séria, que 
não faz esforço para interagir. O que são esses comportamentos? Essas coisas? 

Isabela: A gente fala, a gente conversa, quando ela fala ninguém liga. 
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Paula: Ela finge que a gente não está ali e a gente finge que ela não está ali. 

Marcela: Então vocês agem como se ela não estivesse dentro da sala? 

Paula. É. E ela age como se a gente não estivesse na sala. (EG2) 

  Percebe-se que, nesse caso, há uma intencionalidade na forma como os alunos se 

comportam na aula de Inglês: “Eles [os alunos] fazem isso [conversam, riem, ignoram a 

professora] para atingir ela [a professora de Inglês]. Porque ela é tão séria, não brinca, não 

explica que eles pensam: ‘vamos provocar. Porque aí ela não dá aula, a gente brinca e deixa 

ela nervosa'” (Isabela, EG2). “A gente pode falar a coisa mais engraçada que ela não ri, então 

fazer as coisas para irritar ela é a melhor coisa que tem” (Vitória, EG3). “A gente faz até 

muita bagunça na aula dela, só de sacanagem, porque ela não sabe conversar” (Diogo, EI). 

Além disso, a professora não toma uma posição com relação à “bagunça”, pois “se está todo 

mundo conversando, ela senta e fica anotando o nome. Não faz nada. Não chama atenção, não 

explica matéria” (Vitória, EG2).   

Mais uma vez, evidencia-se que os alunos se opõem à seriedade e displicência dessa 

professora na sala de aula. Resistem a se relacionar de forma impessoal por meio do plano da 

disciplina – desobedecendo às regras de conduta na aula e rompendo com o poder docente – e 

do plano de trabalho escolar, rejeitado pela maioria dos alunos. Essa é a única aula observada 

em que os alunos se opõem constantemente à autoridade docente e oscilam pouco entre a 

conformidade e inconformidade escolar, prevalecendo em desacordo. Uma aluna analisa a 

intenção de “atingir” o professor como uma atitude irresponsável, como um “tiro no pé”, pois 

atrapalha o próprio aluno em seu desempenho escolar: “Às vezes os alunos fazem isso, não 

ficam quietos, conversam, riem, essas coisas, para atingir os professores. Mas os alunos não 

têm consciência. Os professores pensam: “não vai me atingir, porque eu já estou formado, vai 

atingir a eles mesmos”” (Isabela, EG2).  Nesse sentido, quando se opõem em praticamente 

todas as aulas à autoridade da professora de inglês o grupo de adolescentes, 

involuntariamente, rejeita o conhecimento formal. Trata-se de uma resistência coletiva que 

contradiz o funcionamento escolar, descartando suas exigências e rejeitando suas promessas.  

Destarte, a resistência presente na sala de aula não se encerra como um processo progressista, 

questionador da ordem estabelecida. Pode ter, desde um ponto de vista social, um papel 

indistintamente contraditório ou reprodutivo. Como apontado por Willis (1991), a oposição 

dos alunos induz ao abandono do saber escolar e, se ocorre na maioria das aulas, leva à 

permanência entre uma geração e outra, na mesma classe social, conservando as 

segmentações sociais. 
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 Várias críticas têm sido efetuadas aos autores que afirmam haver essencialmente na 

sala de aula duas categorias de alunos: os conformistas e os inconformistas. Reiteramos a 

concepção de que, dependendo das situações, poderá ocorrer que o aluno seja conformista em 

determinados momentos e inconformista em outros. Com ressalva à aula de Inglês, nas 

demais aulas os alunos se posicionam simultaneamente em conformidade e divergência com 

relação às regras e às normas escolares. Como indica Nogueira (2006), no intuito de parecer 

ao professor um aluno fiel às regras e, ao mesmo tempo, de ser leal à zoação e à brincadeira 

compartilhados com os colegas, os adolescentes acabam se mantendo na escola, adquirindo 

algum conhecimento e o diploma escolar. Mesmo que, com certa frequência, os alunos 

resistam e se oponham à escola, de certa forma consideram determinada importância na 

formação escolar e, por isso, não abdicam dela48. De modo geral, o aluno aceita a escola como 

um mecanismo de mobilidade social, como um meio de escapar à sua condição, porém sem 

identificação completa com a sua cultura.  

 Considerando o riso na classe, observamos que os professores exercem grande 

influência na posição cômica dos alunos. Estes parecem dividir os docentes em três categorias 

relacionadas com o riso e com o humor: (1) aquele com o qual o adolescente pode trabalhar, 

rir e brincar junto; (2) aquele que interdita a expressão juvenil, inclusive o riso, punindo os 

alunos pelas brincadeiras e também mostrando recusa em ensiná-los em um ambiente 

barulhento e com “bagunça”; (3) e aquele que mantém os estudantes “trabalhando” o tempo 

todo a fim de evitar que eles brinquem. A professora de inglês se situa na segunda categoria, 

mantendo-se séria durante toda a aula e não comungando do riso nem do humor dos alunos. 

Além da rejeição escolar já apontada, outro efeito consequente da posição de se mostrar não 

incomodada pela situação conflituosa dentro da sala é a nota baixa dos adolescentes. Eles 

assinalam a unidade curricular de Inglês e Ciências como aquelas em que obtêm as piores 

notas. Contudo, relatam que não estão com boas notas em Ciências em razão da dificuldade 

da matéria: “Em Ciências as notas também estão ruins, mas eu acho que é porque a gente está 

estudando química e física, que são matérias difíceis e diferente. Mas ninguém fala nada na 

aula dela; ela brinca na hora certa, depois que todo mundo fez o exercício” (Vitória, EG2). 

                                                             
48 Um fato interessante é que, ao serem questionados sobre o que modificariam em suas trajetórias escolares 

desde a pré-escola, oito dos nove alunos entrevistados responderam que se pudessem voltar no tempo se 

empenhariam mais para não repetir o ano. Isso mostra que, além de se sentirem deslocados, muitas vezes tendo 
de estudar com alunos mais novos, de alguma forma valorizam o estudo e não se sentem bem ao serem 

reprovados. 
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Com relação à unidade de Inglês, os alunos relatam que estão com a nota baixa porque a 

“professora não faz nada, não explica a matéria direito, não tira dúvida, não interage com a 

gente. Você pode ver as notas de inglês lá na sala, estão horríveis” (Isabela, EG2).   

A professora de Português se encaixa na primeira categoria, assim como a maior parte 

dos professores observados. Entretanto, ela ganha destaque porque sobressai na fala dos 

alunos e nas observações da pesquisadora como aquela que tem maior apreço pelos alunos 

(sendo também a professora pela qual os alunos nutrem maior apreço), aquela que mais utiliza 

o humor nas aulas e que mais ri junto deles. Esses professores lúdicos possuem a 

característica de brincar e interagir com os adolescentes não só na explicação da matéria, mas 

também para além do conteúdo escolar, e acabam criando com os alunos um laço afetivo que 

muitas vezes os incita a prestar atenção na aula. Como pondera Vitória durante um encontro 

grupal: 

Vitória: O José, principalmente, fica de capuz, é proibido. A Juliana [Professora de 

Ciências] chama a atenção, mas o José não aceita que o professor chame atenção 
dele. Ele reclama e xinga o professor. Aí uma vez ele xingou a Juliana, “pintou” 

com a cara dela. Eu já vi ele fazendo isso demais. 

Isabela: Sacanagem. Ainda mais a Juliana, porque ela é igual a Ana Maria 

[Professora de Português], o problema da gente é dela também. Nas últimas semanas 

a gente ficou tão próxima, tão amiga, que eu não gosto que faz sacanagem com ela. 

Depois dessa semana, que eu conheci ela melhor, na aula dela eu estou mais quieta, 

tudo que ela passa eu tento fazer para agradar. Porque quando a professora vê que 

tem um aluno empenhado ela anima a dar a aula e eu acho que estimula os outros 

alunos também. (EG2) 

A terceira categoria se refere à posição da professora de Matemática diante do riso. 

Ainda que adote a mesma postura de “anti-riso” (LULKIN, 2007b), como assume a 

professora de Inglês, ela se diferencia por ser “rígida” e manter os alunos trabalhando49. A 

professora confere um ritmo acelerado às atividades na sala, o que a auxilia no controle das 

interações entre os discentes e “não deixa o riso acontecer” (Ana, EG3), como se pode 

perceber em uma aula extraída do diário de campo: 

(Diário de campo 19/03/2013. Turma 9º2) 

[Bate o sinal – fim do recreio] 

[Aula de Matemática. Professora Margarida.] 

                                                             
49 Apesar de a pesquisadora nunca ter presenciado durante as observações de sala de aula uma manifestação de 

humor ou de riso da professora de Matemática, as alunas participantes dos Encontros Grupais afirmam que ela se 

permite rir de vez em quando: “Ela [Professora de Inglês] tem que ver o que é isso, ela deve ter depressão. (...) 

Eu nunca vi ela rindo. (..) A Margarida [Professora de Matemática] ri.  Não é todo dia, mas às vezes ri” (Isabela, 

EG2). 
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[A professora chega à sala e organiza a turma.] 

Professora: Lígia, para o seu lugar. Caio, seu lugar não é aí não! 

Caio: É, sim. 
Professora: Não é! É na carteira da frente! 

Caio: Nossa, que diferença! (Fala em tom baixo com suas colegas; a professora não 

ouve.) 

 

[A professora faz a chamada pelos números dos alunos no diário de classe. Os 

alunos estão agitados.] 

Professora: Acho que deu para ouvir bem o sinal, não é? Pronto, José? 

José: Vendo aquilo ali, não! (ri) 

[José aponta para Bruno, que está vestido com o casaco rosa de Lígia. O restante da 

turma também ri quando vê o Bruno.] 

 

[A professora começa a correção, no quadro, dos exercícios que ficaram de tarefa de 
casa. E os alunos se silenciam. Alguns corrigem os exercícios com a professora 

oralmente (Alexandre, Larissa, Sara, Caio, Diogo); o restante, não.] 

 

[José é o único que fala durante a aula; portanto, conversa sozinho.] 

José: Nossa! Sumi minha caneta! Sumi minha caneta que nem era minha. 

 

[Após a correção a professora dita uma matéria nova.] 

Professora: A próxima matéria é adição e subtração de radicais. 

[Continua o ditado, que explica como é feita a subtração e a adição de radicais. Não 

copiam o ditado: José e Joana. Rosa e Leandro dormem.] 

 
[Quando termina o ditado, a professora chama os alunos para prestarem atenção nos 

exercícios que ela vai passar no quadro.] 

Professora: Agora olhem para o quadro e prestem atenção. Não precisa copiar agora, 

porque vai ficar no quadro. 

 

[Logo após, a professora pede que os alunos façam o exercício oralmente com ela. 

Uma pequena parte dos alunos faz. Quando termina de resolver os exemplos no 

quadro, a professora pede aos alunos que os copiem.] 

Professora: Copiem os quatro exemplos!  

[A maior parte dos alunos copia em silencio.] 

 
[Mais tarde a professora transcreve mais exercícios no quadro e os resolve oralmente 

com os alunos. Paralelamente, os alunos sentados no fundo da sala conversam e 

brincam. Fábio junta os papéis de bala do chão e os joga em José.] 

José: Ô, Margarida! Vou dar na cara desse menino aqui, ó. 

[A professora ignora José. Mais tarde pede a Fábio que se sente perto dela. Na frente 

da sala.] 

 

[Quando a professora acaba de explicar os exercícios Diogo lhe pergunta se pode 

copiar do quadro.] 

Bruno: Agora pode copiar? 

Professora: Pode. 

[O aluno demonstra saber a rotina da aula da professora e mostra que segue suas 
regras.] 

 

[Quando algum aluno conversa a professora lhe pergunta se já terminou de copiar os 

exercícios.] 

Professora: Caio! Já acabou? 

[O aluno imediatamente volta a olhar para o caderno, mas percebo que não está 

fazendo os exercícios.] 

 

[Depois a professora pede aos alunos que façam um exercício do livro.] 
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Professora: Agora vamos fazer o exercício 77, página 35 do livro. Rapidinho. 

Larissa: Calma! Eu ainda estou copiando do quadro! 

Bruno: É. 
Professora: Rápido, gente! Tem que ser rápido. 

 

[Quando algum aluno inicia uma conversa a professora chama a atenção.] 

Professora: Sem conversas paralelas, por favor! 

 

[A professora começa a resolver os exercícios que propôs aos alunos.] 

Lígia: Você podia esperar um pouco, não é? 

Caio: Que pressa! 

 

[Quando a professora termina de corrigir os exercícios no quadro, pede que os 

alunos façam outros exercícios.] 

Professora: Agora quero que vocês façam o 78 e o 79. 
Paula: Uai, professora. Calma! 

Lígia: É por isso que eu não aprendo. 

Larissa: É. Ela não espera! 

[Alunos reclamam com frequência do ritmo acelerado das aulas dessa professora. 

Eles se queixam, principalmente, que ela não espera terminarem de fazer os 

exercícios.] 

 

[Alguns alunos conversam em voz baixa entre si.] 

Professora: Olha aqui! Não tem como fazer exercício nessa barulhada, não! 

[16h40 – Bate o sinal – A professora avisa que os exercícios propostos deverão ser 

feitos em casa.] 

O rigor dessa professora a impele a punir os atos desviantes dos alunos prontamente. 

Isso faz com que eles cessem rapidamente, não ganhem visibilidade e as atividades 

pedagógicas possam ser retomadas. Nesse ponto, difere-se dos outros professores que 

ameaçam punir, mas raramente o fazem: “a Margarida fala que se não ficar quieto ela vai dar 

suspensão, ou alguma coisa assim, e quando alguém desrespeita ela dá a suspensão para 

mostrar que ela manda. Eu acho que é por isso que todo mundo tem respeito” (Lígia, EG6). 

De certo modo, a flexibilidade lúdica da professora de Português tem seu preço, pois ela tem 

que buscar negociar algumas regras durante a aula, como, por exemplo, quando os alunos 

ultrapassam os limites nas brincadeiras. Já a professora de Matemática expõe as suas regras 

para os alunos nos primeiros dias de aula e não precisa buscar essa negociação 

cotidianamente, pois, de forma autoritária, sua aula segue uma rotina que é previsível – e, para 

muitos alunos, entediante. Eles se identificam muito mais com a professora de Português do 

que com a de Matemática e, inclusive, mesmo em um espaço lúdico, prestam atenção na aula 

da primeira, enquanto muitas vezes fingem estar “trabalhando” na aula da segunda.  

Cabe destacar que muitos estudos têm salientado essa preferência dos adolescentes 

pelo professor lúdico, com quem eles podem simultaneamente rir e estudar. Porém, como já 

foi ressaltado, o respeito e a implicação dos alunos nas atividades escolares não são 
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alcançados somente por meio dessa capacidade cômica. Eles puderam ser observados também 

na aula de outros professores, como na da professora de Matemática. Embora ela seja séria e 

pouco afeita a brincadeiras, muitos alunos a descrevem como uma professora capaz, cuja aula, 

embora não seja divertida, tem muita qualidade: “A Margarida tinha que mudar era o humor 

dela, porque explicar bem ela explica” (Tamara, EI). “Por mais que a Margarida seja chata eu 

gosto da aula dela. Se os professores fossem iguais a ela os alunos não iam perder média, não 

iam bagunçar” (Vitória, EG2). “Ela é chata, mas explica bem, a gente aprende” (Isabela, 

EG2).  

 Essa professora pode agir de maneira estritamente séria para se proteger contra o 

excesso que o evento cômico pode suscitar. Portanto, procura sustentar rigorosamente a 

obediência silenciosa dos alunos e manter-se distante do humor, para não induzir o riso. 

Entretanto, o seu autoritarismo leva a um envolvimento paralelo dos adolescentes. Eles têm 

que, pelo menos, fingir atenção à aula. Essa postura coercitiva induz, de acordo com Goffman 

(1990), a “ajustamentos secundários” diante do poder do outro: os alunos procuram garantir 

alguma autonomia discente para atividades interditas, que os auxilia a se manterem “vivos” na 

aula. Seguramente, isso funciona como uma “válvula de escape”, pois as aulas da professora 

são caracterizadas pela demanda de muito esforço, tanto cognitivo como disciplinar. Os dados 

mostram que os alunos riem, caçoam e zoam dessa professora e algumas vezes isso aparece 

na forma de ironia, contra o desrespeito e a humilhação que ela usa para acometê-los. Porém, 

diante de um professor que ensina bem e é autoritário, os adolescentes não são decisivos em 

suas oposições ao poder docente, uma vez que aquele faz com que eles aprendam o conteúdo. 

No entanto, não se pode esquecer que há movimento nas brechas do sério, como uma 

rachadura por onde inevitavelmente o humor vaza. O humor e o riso podem emergir em toda e 

qualquer aula, independentemente da forma como o professor lida com as brincadeiras e 

zoações dos adolescentes. Em suma, o riso surge constantemente na comunicação dos alunos 

entre si ameaçando contagiar a classe, assunto a ser tratado no próximo tópico. 

 

 

4.2. Riso e humor na interação dos alunos entre si 

 

O riso e o humor também se apresentam de maneira específica na interação dos alunos 

entre si, permeando a comunicação informal na sala de aula. As expressões burlescas nesse 
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contexto fogem à oficialidade, ou seja, não se inserem nas regras que constituem a cultura 

escolar e, muito menos, fazem parte da identidade discente idealizada pela escola.  

Compreendemos que o processo de deflagração do riso pode ser considerado natural, 

pois, muitas vezes, ele ocorre sem intenção, como quando algo foge ao previsto – um 

acidente, por exemplo. Nesse sentido, percebemos a presença de um riso espontâneo entre os 

alunos observados na sala de aula: 

(Diário de Campo 26/04/2013. Turma 9º2) 

[Bruno cai da cadeira, Ana dá uma gargalhada e os colegas sentados próximos do 

aluno riem.] 

Professora: O que é isso? Ô, Ana, depois você pergunta por que você recebe poucos 

pontos de conceito. 

Carlos: Você caiu da cadeira, Bruno? 

Bruno: Caí não! Escorreguei! 

Ana: Caiu, sim. (risos) 
 

(Diário de Campo 21/05/2013. Turma 9º2) 

[Isabela pede insistentemente à professora para ir à biblioteca. Quando finalmente a 

professora consente, a aluna sai correndo e escorrega na frente da sala de aula. A 

turma toda ri. Naiara profere uma risada diferente, não convencional, e os alunos 

riem ainda mais ao ouvirem a sua risada.] 

 

(Diário de Campo 06/08/2013. Turma 9º2) 

[Aula de Geografia. O professor chega, senta-se na carteira e preenche a lista de 

chamada sem fazê-la oralmente. Os alunos estão agitados. Algumas alunas se 

reúnem em volta de Lígia, que conversa pelo celular. Parecem querer esconder o ato 

da colega. O professor percebe a movimentação e vai até as alunas. Quando Amanda 
percebe que ele está indo na direção delas avisa a Lígia, que guarda o celular. Nesse 

momento, Amanda tropeça e cai. As suas colegas riem.] 

Professora: Me passa o celular. 

Lígia (rindo): Não tem celular nenhum. 

Professora: Então guarda.  

No entanto, a noção de naturalidade compreende somente o ato de deflagração do riso 

e não o processo posterior a ele: a sociabilidade. A interação entre os alunos, que sucede a 

deflagração natural do riso, está intrinsecamente ligada à cultura e, desse modo, está 

objetivamente relacionada à instituição em que se insere. O que ocorre depois do “riso 

natural”, portanto, assume um contorno específico vinculado às normas que regem as práticas 

sociais cotidianas do contexto da sala de aula, ao professor que ministra a aula, etc. As 

observações indicam que os alunos costumam prolongar o inesperado momento cômico por 

meio da ludicidade. O lúdico, entendido como uma forma de sociabilidade refere-se a 

algumas ações muito comuns entre os adolescentes, tais como a zoação, o riso, a brincadeira, 

os movimentos corporais e a dança. A presença dessas formas de ludicidade agrega leveza e 
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diversão às relações entre os alunos e, frequentemente, dos alunos com os docentes e a 

direção.  

A ludicidade também está presente nos interstícios da seriedade de uma aula. Ela surge 

a partir de um contexto inesperado, como, por exemplo, em decorrência de um erro cometido 

pelo professor ou pelo aluno, ou mediante leitura de algum texto cômico do livro didático – 

sempre em consequência de situações inusitadas: 

(Diário de Campo 18/06/2013. Turma 9º2) 

[O professor pede a Diogo que leia uma nota no livro que trata de uma propaganda 

de guerra destinada à população dos Estados Unidos a fim de recrutar soldados para 

participar da guerra. A leitura da propaganda é caricatural e provoca riso. Diogo 
inicia a leitura:] 

Diogo: Eu sou uma galinha (...). 

[A turma ri, inclusive o professor.] 

Diogo (rindo): Eu não vou ler isso, não! 

[O professor e a turma riem mais] 

Professor: Tá bom. Eu vou ler: “Eu sou uma galinha (...)”.  

[A turma ri, interrompendo a leitura. E o professor também ri.] 

 

 

(Diário de Campo 09/04/2013. Turma 9º2) 

[A professora corrige os exercícios no quadro. Tamara não entende a letra da 

professora.] 
Tamara: Isso é um “L”? Juliana [Professora de Ciências], esse “L” seu parece com 

um “P”. 

[Alunos riem. A professora, sorrindo, faz um “L” mais bem escrito no quadro.] 

Professora: Agora ficou bom? 

Tamara: Ficou. 

Percebe-se que o humor do professor define o clima da sala depois da aparição desse 

riso imprevisto. Quando ele é bem humorado, usualmente compartilha o momento cômico 

rindo da situação juntamente com os alunos, como exemplificado nos excertos acima. Já o 

docente sério ou contrário ao riso frequentemente desestimula o humor e prossegue a aula. 

Toma-se como modelo a professora de Matemática – autoritária e pouco adepta ao cômico –, 

que ceifa prontamente o riso quando ele surge nos interstícios do sério: 

 (Diário de Campo 01/04/2013. Turma 9º2) 
[A professor inicia a correção dos exercícios no quadro. Quando ela erra o nome de 

uma aluna os alunos riem.] 

Professora: Fala pra mim como ficou a letra “H” Damiana. 

Alunos (vários): Damiana? 

[A turma ri] 

Professora: Você. [Aponta para Maria] Como você se chama? 

[Alunos riem.] 

Maria: Maria. 

Professora: Pronto! Fala para mim a letra “H”, como ficou, Maria? 

[Maria responde e os alunos se silenciam, embora alguns ainda carreguem na face a 

expressão do riso.] 
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 Destacamos alguns momentos cômicos observados na sala de aula ligados às 

interações lúdicas próprias da sociabilidade dos alunos, tais como: grande parte das risadas 

que aparecem nas conversas em que as alunas zoam umas das outras por meio de assuntos 

extraescolares e do riso que permeia a atividade dos alunos (e de algumas alunas) de jogar 

bolinhas de papel escondidos do professor. Os fragmentos abaixo, retirados das observações, 

mostram de que maneira tais eventos aparecem na sala de aula: 

(Diário de Campo 05/08/2013. Turma 9º2) 

[Lígia interrompe a aula para fazer uma piada interna. Ela e suas amigas riem 

durante a aula de um assunto extraescolar. O professor fala sobre Luis Carlos Prestes 

e algumas meninas começam a rir.]. 
Lígia: Luis Carlos? [Olha para Rosa.] 

Professora: É, Luis Carlos. 

[Alunas riem entre si] 

Lígia (fala para o professor): É o nome do ex-namorado dela [aponta para Rosa]. 

[O professor olha para Lígia e sorri. Depois continua a aula]. 

 

(Diário de Campo 08/08/2013. Turma 9º2) 

[Enquanto a professora resolve os exercícios no quadro, José, Fábio e Bruno tentam 

jogar uma bolinha de papel em Saulo sem serem percebidos pela professora. Eles 

riem da brincadeira. Bruno transita entre as atividades. Ele participa da aula e, de 

repente, volta-se para a brincadeira, mas logo depois retorna sua atenção para a aula] 

(...) 

[A professora sai da sala. Diogo Carlos e Saulo se levantam da carteira. A turma 

conversa. Gabriela, Carlos, Bruno e Fábio fazem uma bolinha de papel e brincam de 

jogá-la uns nos outros. Eles riem e se divertem. Em um dado momento eles acertam 

a bolinha em mim e ficam constrangidos. A professora retorna à sala e os alunos 
param a brincadeira. Ela pega um papel e sai da sala novamente. Os alunos 

reiniciam a brincadeira com as bolinhas de papel assim que ela sai.] 

 Não há duvida de que essas atividades contrárias às normas oficiais permitem a 

comunhão entre os alunos e são carregadas de emoção. Mas, como os adolescentes indicam, a 

risada que advém dessas atividades acontece mais pelo prazer de rir do que por qualquer fator 

institucional, além do papel que desempenha em trazê-los juntos, como um subgrupo ou como 

o grupo-sala: 

Marcela: E vocês se lembram de alguma vez na sala de aula em que vocês riram 

muito? 

Vitória: Cada uma mora em um lugar, aí a gente chama pelo nome do lugar onde 

mora. Ou chama pelo nome pelo ex-namorado. É muito engraçado. 

Isabela: (...) Ô Valdinelson cala a boca! 

Marcela: Valdinelson é quem? 

[As alunas riem] 

Vitória: É um cara que eu conheci. Aí elas ficam me chamando disso. 
Isabela: (...) Quando a gente começa a zoar assim, você pode saber que a gente vai 

rir muito. 

Paula: Isso é só entre a gente, meninas. (EG2) 
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Ana: Décimo primeiro caso: “Alguns alunos jogam bolinhas de papel uns nos outros 

e riem quando acertam um colega”. 

Marcela: Isso já aconteceu na sala de vocês? 
Isabela: Acontece muito no nono dois. 

Marcela: O que vocês acham disso? 

Ana: Legal. 

Lígia: Uma vez a gente estava jogando e o Robert acertou bem no meio da minha 

testa. Eu deitei na carteira e todo mundo estava pensando que eu estava chorando e 

eu estava morrendo de rir, de tanto que eu achei engraçado. Foi direitinho, no meio 

da minha testa. 

Isabela: É engraçado, mas quando acerta nos outros. 

Lígia: Ah, eu acho engraçado até quando me acerta. Nem ligo. 

Marcela: Vocês fazem isso? 

Isabela: Eu não. 

Ana: Ahhh não! Teve um dia lá na sala que todo mundo participou. 
Isabela: Eu não. Eu nunca participei disso. 

Lígia: Eu jogo mesmo! 

Isabela: A Lígia e a Ana participam toda vez. 

Marcela: Isabela, você faz alguma coisa parecida com isso, que é considerada 

engraçada e divertida? 

Isabela: Eu falo muita bobeira! (EG3) 

 A maior parte das atividades lúdicas pode ser classificada como envolvimentos 

paralelos dos alunos, na medida em que é periférica em relação à atividade oficial e principal 

da escola. O mesmo é verdade para algumas outras práticas que geram riso, dependendo da 

interação entre os alunos e da socialização em um subgrupo.  

É também muito comum a intervenção de alguns alunos na aula com o humor na 

forma de uma piada ou brincadeira, principalmente durante a explicação do conteúdo pelo 

professor. Essas interferências costumam gerar riso entre os adolescentes e, às vezes, no 

docente: 

(Diário de Campo 09/04/2013. Turma 9º2) 

[O professor explica sobre a revolta da vacina.] 

Professor: Quando houve a vacinação da gripe suína muita gente se recusou a 

vacinar. 

Diogo (interrompe o professor): Foi bom que ficamos sem aula por duas semanas. 

[Turma ri] 

Tamara: Ô, professor, a peste bubônica pega é pelo carrapato do rato? 

Professor: Não, é pela pulga do rato. Igual a peste negra da Idade Média, que vocês 

estudaram. 

Diogo: Olha que preconceito! Tudo que é ruim é negro. 

[Alunos e professor riem] 

Professor: Essa foi engraçada.  

 

(Diário de Campo 30/04/2013. Turma 9º2) 

[A professora de Ciências pede que os alunos abram o caderno e começa a 

explicação de uma matéria nova: reação química. Em um dado momento a 

professora é obrigada a interromper a explicação para chamar a atenção dos alunos 

que conversam.] 



 

 

124 

 

Professora: Quando um [aluno] cala a boca outro começa a conversar. Fica difícil! 

[Depois da bronca os alunos se acalmam e se silenciam. A professora consegue dar a 

aula. Os alunos prestam atenção.] 

Professora: Uma reação química está acontecendo agora em nosso estômago. Depois 

que comemos arroz e feijão, a comida se transforma em energia. 

Lígia: Eu comi farofa! (ri) 

[Alguns alunos riem. O professor ignora o comentário.] 

 

(Diário de Campo 09/05/2013. Turma 9º2) 

[O professor fala sobre justiça social e sustentabilidade. Os alunos ouvem em 

silêncio. Em um determinado momento da aula o celular da Lígia toca, 

interrompendo o silêncio, e Diogo faz um comentário engraçado.] 

Diogo: Essa música aí é o Tarzan dançando funk. 

[Os alunos riem e o professor também.] 

 

(Diário de Campo 16/05/2013. Turma 9º2) 

[A professora explica a fórmula de Bhaskara e Diogo interrompe a explicação 

quando vê a professora escrevendo no quadro “x” vezes nove]. 

Diogo: Ó, foi assim que surgiu o X-9 [“dedo-duro” na linguagem informal]. 

[Alguns alunos riem, mas logo voltam a prestar atenção e a fazer silêncio]. 

 

(Diário de Campo 27/05/2013. Turma 9º2) 

[A professora passa um filme para os alunos e, em determinado momento, pausa o 

vídeo para explicar uma cena. O filme se passa nos EUA. Quando a professora 

termina de explicar Lígia comenta:] 

Lígia: Vamos fazer uma excursão lá qualquer dia, professora?  

[A turma ri, inclusive a professora.] 

 

(Diário de Campo 05/08/2013. Turma 9º2) 

Diogo: Professora, o povo tá colocando pilha na geladeira para voltar a funcionar. 

Isso funciona? 
Professora: Eu não sei. 

Diogo: Mas tem um monte de gente fazendo isso. 

Professora: Isso é da época da minha avó. 

Diogo: Então funciona, uai! 

[Alguns alunos riem. A professora, séria, responde:] 

Professora: Eu não sei se funciona. 

 Segundo Diogo, esse humor não carrega a intenção de atrapalhar a aula ou provocar o 

professor, mas, sim, de “descontrair a aula” (EI) e quebrar a rotina. As brincadeiras e os risos 

são elementos essenciais para a interação entre os indivíduos inseridos em um grupo social e 

para aliviar as tensões que emergem das relações cotidianas. Esses são os sentidos que Diogo 

oferece às suas intervenções humorísticas na sala de aula:  

Marcela: Em algumas entrevistas que eu fiz, alguns alunos falaram que você é o 

aluno que mais os faz rir na sala de aula.  

Diogo: (risos). Quem falou?  

Marcela: Ah, acho que a Sara, a Ana. Você concorda?  

Diogo: Acho que sim.  
Marcela: E quando você faz, qual é a intenção?  
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Diogo: Uai, de fazer eles rirem.  

Marcela: Tem alguma coisa relacionada com a escola ou com o professor? Diogo: 

Não. É o momento que eu não deixo passar. Às vezes eu tenho que falar a piada para 
eles.  

Marcela: E como eles reagem?  

Diogo: Uai, racha os bico.  

Marcela: A maioria?  

Diogo: A maioria, não, todos. Do Saulo nem todo mundo ri, porque ele faz a 

gracinha porque ele é meio bobo e a gente ri das bobeiras dele.  

Marcela: Você já faz com a intenção de fazer rir?  

Diogo: É. (EI) 

Quanto ao aluno que interrompe o silêncio da sala com humor, as adolescentes 

participantes dos encontros grupais possuem a mesma interpretação: fazem isso para 

descontrair um pouco e logo voltar à rotina da aula. No excerto abaixo, observa-se ainda que 

elas classificam sua turma como alegre e brincalhona: 

Isabela: Décimo segundo caso: um aluno quebra o silêncio falando algo engraçado e 

provocando o riso na turma. 

Lígia: É o Diogo. Eu acho que isso acontece muito lá na sala. O Diogo, ou eu. 

Isabela: Todo mundo que lembra de alguma coisa faz uma piadinha. Tem hora que é 

no momento impróprio, mas quando a gente está fazendo exercício e que está todo 

mundo quietinho e o aluno provoca o riso, é o professor que fica mal.  

Marcela: E por que esse aluno, nesse caso vocês citaram o Diogo, faz isso? 

Isabela: Quando tem alguma coisa no livro, ou lembra de alguma coisa engraçada. 

Paula: Lá na sala ninguém gosta de ficar quieto. Aí o Diogo fala: uai, essa sala 

quieta, não é possível. Aí começa a fazer gracinha. 

Marcela: E qual é a intenção? 
Isabela: A intenção não é perturbar a aula, é deixar a sala alegre, do jeito que a sala 

é. 

Paula: Porque na nossa sala, não é nossa cara ficar quieto. Nossa cara é rir. Rir 

muito. É prestar atenção na aula, mas é mais rir. 

Isabela: Pelo menos o Diogo, que eu conheço, eu acho que não faz com a intenção 

de provocar o professor. A intenção dele é fazer o povo rir, porque ele gosta de ser o 

centro das atenções. Ele gosta de fazer palhaçada, e quando a sala está quieta ele 

aproveita. (EG2) 

 

 Ressaltamos a prevalência de alguns alunos que fazem o humor e brincam na sala, 

como Diogo, Saulo e Lígia. Suas piadas, principalmente as de Diogo, são sempre 

consideradas divertidas e produzem riso. Inclusive, esses adolescentes são considerados por 

alguns colegas e professores os palhaços da aula, ou seja, aqueles adolescentes considerados 

engraçados pela turma: 

(Diário de Campo 12/08/2013. Turma 9º2) 

[A professora explica a matéria sobre a linguagem verbal e não verbal. Ela fala sobre 

a figura do aluno palhaço que, na maior parte das vezes, não fala, somente usa sua 

expressão corporal.] 

Professora: É igual aqui na sala de aula. Tem aluno que faz graça, conta piada e a 

turma não ri de jeito nenhum. Agora tem outros que falam qualquer bobagem, ou 

nem falam, só usam gestos e a turma morre de rir. É o famoso palhaço. 
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Joana: O Diogo é assim! 

Professora: É. O Diogo não precisa nem de pintura ou de máscara. 

 
Paula: Tem aluno que faz graça, conta piada e a turma não ri de jeito nenhum, mas 

tem aluno que fala qualquer bobagem e a turma morre de rir. 

Lígia: Diogo. 

Isabela: É. 

Lígia: Mas lá na sala todo mundo ri de qualquer coisinha que acontece. 

Isabela: Mas lá na sala é assim: Se alguém conta piada engraçada, ninguém ri. Mas 

se o Diogo fala alguma coisa todo mundo ri. É assim mesmo. 

Marcela: Vocês acham que o Diogo se encaixa na figura desse palhaço, que a 

professora fala no caso que foi lido? 

Isabela: Com certeza. O Diogo, a Lígia. 

Lígia: (risos) Por que eu? 

Isabela: O Saulo! (EG3) 
 

Isabela: Todo mundo conhece o Diogo porque ele é tipo “o riso”. Todo mundo 

conhece ele, porque se você conversar com ele você ri. 

Ana: O Diogo é um instrumento de riso.  

Paula: Ele faz muita gente ri, é verdade. 

Isabela: Ele é conhecido por fazer as pessoas rirem. 

Lígia: Ele pode ser humorista. (EG3) 

 É unanime o entendimento, por parte da turma, de que Diogo é um aluno engraçado, 

que os faz rir. Como o próprio adolescente enfatiza, todos os alunos riem quando ele faz uma 

brincadeira ou fala algo engraçado. Percebemos que em alguns momentos os alunos estavam 

juntos numa mesma experiência jocosa promovida pelo adolescente e que a classe aparecia 

como grupo. O grupo-classe, como chama Perrenoud (2001), é visível no momento em que os 

alunos compartilham de um mesmo ato social, colaboram para uma mesma cena, ou um 

empreendimento coletivo, ainda que por razões diferenciadas. O que não quer dizer que os 

adolescentes compartilham a mesma significação da experiência, mas, sim, uma mesma 

definição da situação. Desse modo, o grupo-classe não somente divide, com muita frequência, 

a mesma experiência cômica como a define como engraçada.  

Assim, notamos que o grupo-classe participa da definição da situação carregada de 

comicidade produzida por Diogo. A turma se integra à intervenção humorística realizada pelo 

aluno como uma plateia e o riso se manifesta como um elemento de integração, o que auxilia 

a não comprometer a identidade de bom aluno do adolescente, que tem boas notas e se 

implica nas tarefas escolares, como ele mesmo enfatiza: “eu falo muito, mas sou um aluno 

assim: sempre faço as atividades, sempre respeito o professor. (...) Dever de casa eu faço, 

todos os trabalhos, estudo para as provas, nunca faltei, sou responsável” (Diogo, EI). Isabela 

também ressalta o caráter dedicado do aluno em um encontro grupal: “O Diogo é estudioso, 

só que ele faz muita palhaçada. Mas na hora de falar sério ele fala e ele estuda, porque só tira 
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‘notão’” (EG3). Destarte, verifica-se que esse porta-voz do ato jocoso recorre às figuras 

clássicas do bufão (ou bobo) e do palhaço para lidar com as normas da sala de aula 

(NOGUEIRA, 2006). O aluno transita entre a identidade do palhaço, opondo-se às normas da 

escola e zoando com os colegas, e a de bufão, correspondendo e defendendo as regras 

estabelecidas, como ilustra o excerto:  

(Diário de Campo 06/08/2013. Turma 9º2) 

[Os alunos que não realizaram a tarefa de casa assinam o caderno da professora 
declarando que não a fizeram. Fábio e Alexandre assinam. A professora inicia a 

correção da tarefa de casa, mas, antes, muda o Alexandre de lugar. Algumas alunas 

reclamam de Alexandre.] 

Amanda: Ele nem senta aqui, professor! 

Ana: Ah, não! Deixa ele sentado aí, que aqui tá tão tranquilo sem ele. 

Amanda: É, mas eu vou embora até com dor de cabeça com ele aqui. 

Alexandre (diz a Amanda): Fica de boa aí. 

Lígia: Iiiii, agora virou pessoal. 

[Alguns alunos riem] 

Diogo: Ê sala difícil! 

[A professora pede a atenção da turma e se volta para a correção dos exercícios. 
Poucos alunos prestam atenção na resolução dos exercícios.] 

 Já Lígia nem sempre integra a turma como plateia das suas intervenções lúdicas, que 

também nem sempre são bem aceitas pelos docentes e por seus colegas. Ela se diferencia de 

Diogo por não ser uma boa aluna, ou seja, não tem boas notas, não é aplicada nos estudos e 

raramente admite as regras e normas escolares. Possivelmente, por ser uma aluna displicente, 

os estudantes e alguns professores muitas vezes não simpatizam com seu humor e o 

caracterizam como falta de respeito. Em contraposição, Diogo, por mais que uma vez ou outra 

seja advertido pelos professores, nunca é cerceado pelos colegas50. Essa diferença se evidencia 

nos excertos abaixo: 

Diário de Campo 08/08/2013. Turma 9º2) 

[A professor sai da sala para tomar água e alguns alunos se levantam, outros 

brincam de imitar outras pessoas na frente da sala, enquanto outros jogam bolinhas 

de papel utilizando uma goma de plástico. Diogo imita um pastor de Igreja e Lígia 

se senta na carteira da professora. Ela retorna à sala, bate palma e pede que os alunos 

se assentem. Depois diz a Lígia:] 

Professora: No mercado tem melancia! Se você quiser aparecer compra uma e 

pendura no pescoço. 

Lígia: Vou comprar! (sorri) 

 

(Diário de Campo 05/08/2013. Turma 9º2) 

                                                             

50 Inclusive, percebemos que os professores riem frequentemente do humor produzido pelo aluno, mesmo que 

depois chamem a sua atenção. Segundo Saulo, “todo mundo gosta dele, até os professores” (EI). 
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[A professora entrega as provas para os alunos e alguns deles conversam sobre as 

suas notas.] 

Professora: José, a sua prova. 
[José vai pegar a prova e vê que tirou 0,5. A prova vale no total 16 pontos.] 

Professora: Eu encontrei com seu pai ontem, José. 

Alunos: Iiiiii. 

Professora: Gente, eu converso sobre notas ou sobre o comportamento de vocês 

somente aqui na escola; na rua, não. As notas estão no sistema. No dia da reunião 

com os pais a gente vai mostrar e explicar as notas de vocês para os pais. 

Lígia (interrompe a professora): Meu pai não vai vir, não! 

[Alguns alunos riem. Uma colega reprova o comportamento da aluna.] 

Naiara: Que chatice, Lígia! Você vem na aula só pra isso, né? 

 Em suma, um aluno ou outro se mostra mais claramente o porta-voz da ludicidade: “O 

Diogo é um instrumento do riso” (Ana, EG3). O seu papel é instilar o lúdico na interação 

social do grupo-classe, por meio de deslocamentos da rede de interação dominante da qual 

participa o professor (SIROTA, 1994). Esses deslocamentos podem ser rápidos, integrados, 

ou totais. Esse último consiste em uma ruptura plena com a interação originada pelo docente.  

 Nas intervenções humorísticas realizadas por Diogo, observamos a ocorrência dos três 

tipos de deslocamento assinalados. Com relação ao deslocamento integrado, frequentemente 

observamos que o deslocamento da rede de interação dominante por meio do ato cômico de 

um aluno ocorre com a integração de alguns professores, como foi discorrido na primeira 

parte deste capítulo. A professora de Português, por exemplo, dificilmente não participa da 

interação cômica dos adolescentes, o que frequentemente a auxilia a permanecer no comando 

da aula. Conclui-se que, na verdade, não há um completo rompimento com a interação 

dominante na sua aula, uma vez que a docente integra as intervenções humorísticas e, às 

vezes, até as emprega como instrumentos didáticos, dando continuidade à aula. 

 O deslocamento rápido acontece, na maior parte das vezes, na aula do professor que 

não admite o humor na sala de aula. Após o adolescente intervir por meio do cômico e fazer a 

turma rir (mesmo que de forma mais contida), o professor logo intercepta o momento 

permeado pelo riso. Observamos que esse breve distanciamento também ocorre na unidade 

curricular cujo conteúdo é considerado difícil pelos alunos. Se o assunto é considerado 

complexo, brinca-se menos. Nessa aula os próprios alunos não investem no momento cômico, 

o que não quer dizer que não participam dele. Mesmo ligeiro, o deslocamento da rede de 

interação dominante quebra o ritmo da aula e tem o papel de inserir o lúdico para descontrair, 

tornar o espaço de sala mais agradável e aliviar as pesadas atividades. Em outras palavras, o 

aluno introduz a ludicidade apenas como uma pausa com relação ao sério, ou seja, causa um 
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pouco de riso para retomar as forças para o trabalho, de modo a garantir a continuidade 

daquilo que foi seriamente estabelecido.  

 Por último, observamos um rompimento total da turma com a rede de interação 

dominante depois que um aluno interrompe a aula com humor. Constatamos que, logo depois 

da intervenção realizada por Diogo, o restante dos alunos se desloca para uma rede de 

comunicação paralela, conversando entre si, e não retornam à aula após a solicitação do 

professor. Portanto, mesmo declarando que intervém na aula com humor somente para 

descontrair a turma por um momento, ou seja, sem a intenção de dissolver a rede de interação 

dominante, Diogo, com sua risada, mobiliza o grupo-classe, que se desloca totalmente para a 

comunicação paralela, também atravessada pelo riso e humor. Os alunos riem coletivamente 

sobretudo para provocar os professores dos quais não gostam e que, não coincidentemente, 

são aqueles não adeptos ao humor na sala de aula. O riso desses adolescentes se opõe, ao 

menos em parte, à lógica da integração escolar e às suas exigências, de modo que esse 

desprendimento pode ser considerado um ato de resistência, pois, mesmo quando a 

provocação começa individualmente, o grupo-classe ajuda a definir a situação de oposição 

iniciada pelo aluno, transgredindo a ordem escolar ao rir junto com ele.  

 Observamos ainda que se o aluno não aprende o conteúdo da unidade curricular, pode 

se deslocar com maior frequência da rede de interação principal. Paula, em um encontro 

grupal, confessa que já tentou prestar atenção nas aulas de História, mas que não consegue 

entender e, por isso, não faz as atividades que o professor pede. Lígia e Fábio também se 

queixam que, mesmo participando da rede principal, não conseguem aprender e então 

decidem se envolver em atividades extracurriculares: 

Lígia: O bilhete atrapalha, porque tem hora que tem que prestar atenção e a gente 

está passando bilhete. Mas eu não presto atenção em nada, porque quando eu presto 

atenção eu não aprendo. Não entra nada na minha cabeça. 

Marcela: Por que isso acontece? 

Isabela: Porque ela nunca tentou! 

Lígia: Já, sim! (EG1) 

 
Marcela: Qual a aula que você menos gosta? 

Fábio: Ah, não é que eu gosto menos, mas esse ano a matéria que eu não estou 

conseguindo aprender nada é Matemática. Aí é uma aula que eu não presto muita 

atenção porque eu não estou aprendendo a matéria. 

Marcela: E quando você não presta atenção, o que você faz? 

Fábio: Fico conversando. Tem hora que eu fico sem fazer nada também. (EI) 

 Além disso, constatamos que um aluno pode fazer seus colegas rirem em 

consequência de seu modo de ser, ou seja, sem a intenção de ser engraçado ou produzir 
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humor, como no caso de Saulo, considerado engraçado pelos alunos por ser atrapalhado, 

gago, ou “meio bobo” (Diogo, EI): 

Lígia: O Saulo eu só acho engraçado porque ele gagueja. Quando ele abre a boca eu 

já começo a rir. E quando ele vai ler também é engraçado, eu tenho que rir; vai me 

desculpar. (EG3) 

 

Ana: As idiotices dele [Saulo] acabam tendo graça. Porque ele faz as coisas 
engraçadas, mas não é por mal, é porque ele é assim mesmo. Eu falo: não, gente, ele 

não está fazendo gracinha é porque ele é retardado mesmo. (risos). Aí a gente 

começa a rir dele. Igual o dia que ele estava espirrando, passando mal de gripe, um 

espirro dele e todo mundo ria. (EI) 

 Esse aluno se torna alvo de um riso que o discrimina pelo fato de ser gago. As 

“brincadeiras” envolvem apelidos e outras formas de zoação depreciativas. Esse é um tipo de 

“gozação” de caráter continuado, realizado pelos adolescentes no ambiente escolar, fator 

basilar para que se possa atribuir a esse tipo de comportamento um caráter estigmatizante. 

Essas “brincadeiras”, consideradas normais até pouco tempo, foram ressignificadas por 

muitos estudiosos que passam a concebê-las como uma forma de vitimização, inclusive 

recebendo a denominação de bullying. Ela se torna um problema quando os limites são 

ultrapassados e seu conteúdo se torna pesado ou insultuoso, ridicularizando a pessoa, que 

passa a ser alvo de um humor demasiadamente sarcástico e, explicita ou implicitamente, mal 

intencionado. Nos encontros grupais, as alunas se mostraram conscientes da discriminação 

com relação ao colega: 

Vitória: Quando a gente vai ver um filme e vê alguma coisa parecida. Igual um filme 

tinha um gago, a gente ficou rindo, mexendo com o Saulo, porque ele gagueja. 

Isabela: Isso eu acho sacanagem. 

Marcela: Ele fica mal? 

Isabela: Ele fica calado, mas eu tenho certeza que quando ele chega na casa dele ele 

chora. (...) Isso é sacanagem. Quando a pessoa faz uma coisa como mancada tudo 

bem, mas quando a pessoa não tem culpa de ter aquilo é sacanagem rir. 

Paula: A Amanda falou que o cara que gaguejava no filme era o Saulo e ele ficou 

olhando para a tela, sem graça. (EG3) 
 

Isabela: “Há risos que dão vontade de chorar e há lágrimas que dão vontade de rir.” 
Ai! Vou ter que postar isso no facebook hoje. Isso é verdade. Tipo o Saulo, quando 

os meninos lá da sala riem dele. O riso dos meninos pode dar vontade de chorar no 

Saulo. 

Ana: É! Por exemplo, quando uma pessoa ri quando está maltratando uma pessoa, 

como o riso de preconceito, é um riso que dá vontade de chorar. (EG4) 

 Além do que já foi exposto a respeito de Saulo, pudemos observar outro caso de 

discriminação presente na escola observada. Trata-se de um aluno que estudava no nono ano 

II e foi transferido para a sala do nono ano I por motivo de indisciplina. O adolescente em 
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questão se queixou durante a entrevista individual que “os alunos dessa turma são muito 

infantis” (Caio, EI). De fato, a turma do nono ano I reúne os alunos mais novos dos nonos 

anos, aqueles que nunca foram reprovados. Caio é um aluno negro e homossexual que sofreu 

preconceito expresso pelo riso após transferência para a referida turma. Nos encontros 

grupais, as alunas participantes, amigas de Caio, contam o que aconteceu com ele: 

Marcela: E com relação ao riso que pode estar ligado ao preconceito, vocês veem 

isso na escola? 
Isabela: Depende. 

Ana: Lá na sala a gente leva tudo na brincadeira. 

Isabela: É. Lá na sala a gente leva tudo na brincadeira, mas o choro do Caio eu acho 

que foi. 

Paula: Que Caio? 

Isabela: O Caio do nove um. Ele chorou enquanto o pessoal ficou rindo dele. 

Marcela: O que aconteceu? 

Vitória: Os alunos chamaram ele de gay. Ele discutiu com a professora, e no nono 

um não é normal o aluno discutir com o professor, porque lá os alunos são 

“educados” [a aluna faz o sinal das aspas no ar]. Aí o Caio discutiu com ela e foi 

mandado para a sala da Lúcia [vice-diretora]. Quando ele voltou para a sala de aula 
os alunos começaram a rir, chamá-lo de gay. Assim, não falaram diretamente, mas 

falando alto para ele escutar. Rir da cara dele, entendeu? Ai ele começou a chorar, 

coitadinho. Igual o ditado, o riso dos alunos o fez chorar. 

Isabela: Aí ele saiu da escola. E eu acho que foi muito por causa disso. Ele falou que 

era por causa de nota, que ele não estava conseguindo acompanhar, mas eu não 

acredito, não. 

Ana: É mentira porque no segundo bimestre ele disse que não tinha perdido média 

em nada. 

Vitória: Eu acho muita sacanagem. 

Isabela: Quando eu estudava naquela sala eu nem ligava. Falavam de mim, falavam 

do meu cabelo e eu nem ligava, porque as meninas lá têm cabelo bom, e eu nem 

ligava. Todo mundo conversa comigo lá, porque eu nem ligava. 
Marcela: E com relação ao acontecido com o Caio, vocês sabem se a escola tomou 

alguma posição? 

Isabela: Não. Nesse dia, não, porque quando o aluno discute com o professor o 

aluno é sempre o errado, né? 

Marcela: Mas e sobre os alunos terem rido dele? 

Isabela: Eu acho que ele não falou com a Lúcia disso.  

Marcela: Será que ele ficou com vergonha? 

Isabela: Ficou, porque ele não falou com a Lúcia disso. Mas a Lúcia deve ter notado, 

né? Porque logo depois ele saiu ... Ahhh, não! Ele chegou a falar, sim, sabe por quê? 

Porque a Lúcia foi lá na sala do nono ano um chamar a atenção dos alunos. E foi lá 

para ele entrar na sala, porque ele não queria entrar. Aí ela falou: “Vamos lá”. Aí ele 
falou: “Eu não quero ir, eles ficam rindo de mim.” Aí ela falou com ele que eles não 

iam falar mais nada, não. Ai ela levou ele lá no nono ano um e disse: “se eu souber 

que tem alguém rindo, falando alguma coisa do Caio vocês vão ser punidos. Caio, se 

algum deles tocar no seu nome você vai lá na minha sala me contar.” Ela falou 

assim. 

Marcela: E onde o Caio está estudando? 

[A aluna fala o nome de uma escola localizada em outro bairro da cidade]  

Ana: É um preconceito, não deixa de ser. (EG4) 
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 Durante um encontro grupal, enquanto discutíamos o episódio ocorrido com Caio, 

Isabela confessou que também já passou por momentos difíceis na turma um51 por ser negra. 

Porém, a estratégia usada pela aluna foi, aparentemente, não se deixar aborrecer pelas 

implicâncias e manifestações discriminatórias na sala de aula, apesar de confessar que quando 

chegava a sua casa descarregava o sofrimento com a mãe: 

Isabela: Depois que ele [Caio] foi para o nono ano um ele não era mais aquele amigo 

gay, feliz, que fazia a gente ficar feliz. Aquele Caio que a gente conhecia. Eu 
também já fui da sala deles [alunos do nono ano um] e quando eu cheguei lá foi uma 

mudança, eu não conversava com ninguém porque eu não conhecia ninguém. E 

aquele Márcio e outros alunos já começavam a olhar esquisito para mim, e eu na 

minha. Mas eles olhavam porque naquela sala as meninas têm tudo “cabelinho 

bom”. Depois eles foram me conhecendo, eu fiquei no meu canto, na hora que 

queriam conversar comigo eu conversava. Porque lá as meninas tinham cabelo 

grande e bom e eu sou preta, e foi aquela coisa. Você sente quando a pessoa te olha 

diferente. Você sabe, só que eu nem ligava. E eu acho que foi isso que pegou. Eles 

devem ter pensado: “Uai gente, tem algo diferente, porque ela não liga”. 

Paula: E além do Caio ser gay ele também é preto. 

Isabela: É. Ainda tem isso. E eu tenho certeza que ele sofreu porque lá naquela sala 
eles são assim. Mas aí passou o tempo, todo mundo começou a entrosar, passou a 

gostar mais de mim. Eu até fiquei amiga do Márcio. Então eu penso que o Caio tinha 

que ter agido diferente. Ele não tinha que ter ligado. Porque quando sente que a 

pessoa está ligando a pessoa provoca mais. 

Vitória: Mas eu acho que eu ia ficar meio sentida. 

Isabela: Eu também fiquei. Pergunta a minha mãe. Eu chorava e pedia para a minha 

mãe me trocar de sala, e ela falava: “não vou mudar você de sala.” (EG2) 

 De fato, observamos que os alunos zoam uns aos outros e riem entre si com muita 

frequência. No geral, esses episódios não ocasionam danos à integridade física, psicológica ou 

moral dos sujeitos envolvidos. Suprimido os casos discriminatórios que uma vez ou outra 

acontecem na escola, as formas de gozação ocorridas na sala de aula são desprovidas desse 

efeito violento. As brincadeiras fazem parte das relações salutares de coleguismo e amizade 

constituídas pelos adolescentes tanto dentro quanto fora da escola. No interior dessa 

instituição a zoação parece constituir um meio de identificação enquanto jovens e também 

mais um modo de descontrair um pouco para, mais tarde, voltar à rotina da aula:  

 

(Diário de Campo 09/04/2013. Turma 9º2) 

[A professora para de transcrever a matéria no quadro e chama a atenção dos alunos 

que conversam.]. 
Professora: Ô, gente! Cadê o caderno aberto? Vamos copiar. Vocês têm que ter esse 

esquema no caderno porque facilita na hora de estudar para a prova.  

[Alguns alunos não copiam o esquema que a professora passa no quadro.] 

Professora: Acabaram? 

Naiara: Não! 

                                                             
51 A aluna estudou na turma do sexto ano um quando entrou nesta escola.  
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Tamara: Só podia ser a Naiara! Ela só serve para beijar na boca dos rapazinhos, mais 

nada. 

(Alguns alunos riem) 
 

(Diário de Campo 09/05/2013. Turma 9º2) 

[A cozinheira da escola chega à porta da sala e anuncia qual é a merenda do dia.]. 

Cozinheira: Caldo de mandioca; quem vai querer? 

Diogo: Caldo de mandioca o Saulo adora! (sorri) 

[A turma ri] 

Saulo: Gosto nada. (Sorri) 

 

(Diário de Campo 15/05/2013. Turma 9º2) 

[Alunos falam sobre uma gíria. Diogo chama um colega de “talarico”.] 

Lígia: O que é “talarico”? 

Paula: É a pessoa que toma conta da vida dos outros. 
Diogo: Nada a ver! Não sabe e fica falando! “Talarico” é o cara que fica com a 

mulher do outro.  

Lígia: Ah, então é você mesmo Diogo. 

[Alunos riem] 

 

(Diário de Campo 27/05/2013. Turma 9º2) 

[A professora pede a Naiara, Alexandre e Sara que façam os exercícios no quadro. 

Lígia também se oferece para fazer um. Enquanto isso, os alunos conversam e riem 

entre si.] 

Bruno: Te chamou de preto aqui, Saulo.  

Saulo: Quem? 
Bruno: O Fábio. Preto, carvão, petróleo. (risos) 

[Saulo sorri e volta a conversar com Ana] 

 De acordo com Nogueira (2006), zoar é oferecer  

outro sentido ao que se passa no interior da escola, acrescentando-lhe novas 
dinâmicas, investindo em atuações não prescritas aos papéis de aluno que não são, 

entretanto, de todo descartados. (...) É modalizar o enquadre primário atribuindo-lhe 

outros sentidos aos modos de estar em sala e torná-la significativa para os alunos e 

as alunas. (p.114) 

 Ao zoar os alunos ressignificam o clima da sala, o questionam. Durante as 

observações de sala de aula notamos que os adolescentes criam diversos modos específicos de 

zoação. Todavia, chama atenção um tipo de zoação compartilhada por todo o grupo-classe, 

mas realizada principalmente pelos adolescentes do sexo masculino. Os alunos brincam entre 

si, dentro e fora de aula, com a expressão “seu rego”, o que gera muito riso, inclusive nos 

encontros grupais, enquanto discutíamos sobre o assunto: 

Isabela: Agora a gente está com uma palhaçada que tudo que os outros falam a gente 

fala: “seu rego”. Os meninos então são os que mais falam. 

(risos) 

Marcela: Como é essa “palhaçada”? 

Lígia: Tipo assim. Se eu falo com a Isabela: “o que você comeu hoje?” Aí o Diogo, 

por exemplo, fala baixinho: “seu rego!”  

(Risos. As alunas riem demasiadamente.) 
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Isabela: Aí a gente fica fazendo essas brincadeiras. A escola inteira está assim agora. 

Aí eles estavam fazendo essa brincadeira e a Rosângela [professora de Inglês] estava 

na sala. 
Marcela: Quem estava fazendo? 

Isabela: O Saulo, José, Tiago, Diogo, Lígia, Larissa, Alexandre.  Aí tava muito 

engraçado lá na sala hoje. Tudo eles falavam a brincadeira. 

Marcela: E a Rosângela ouvia? 

Isabela: Ouvia! 

Ana: Ela fica assim: “Deus me livre! Deus me livre!” 

(As alunas riem) 

Marcela: Tem alguma aula em que vocês não fazem a brincadeira do “seu rego”? 

(As alunas riem quando eu falo a expressão.) 

Isabela: Não, em todas. Os meninos falam em todas as aulas, mas os professores não 

percebem porque eles falam baixo. Mas começam a rir do nada. 

Ana: O Diogo fala até com o professor. Mas fala baixinho e o professor não ouve. 
Só a gente que entende e fica rindo. 

Isabela: Os meninos falam toda hora, mas se as meninas começar a falar sempre vai 

virar um problema. (EG3) 

 Outra manifestação de zoação entre os alunos – aliás, muito presente na sala de aula –

acontece quando o professor chama a atenção de um adolescente que faz algo considerado 

inadequado. De acordo com Isabela, além do papel de desentediar, a risada dos colegas nesse 

sentido também serve para constranger o aluno, “para deixar o aluno sem graça, pra ele 

desconfiar que ele tá fazendo coisa errada” (Isabela, EG2). Os excertos abaixo exemplificam a 

questão: 

(Diário de Campo 04/06/2013. Turma 9º2) 

 [A professora entrega a prova aos alunos e eles começam a resolvê-la. A professora 

pega o lixo, leva-o até José e pede que ele cuspa o chiclete que mastiga. O aluno 

cospe. Ela ainda percebe que Ana está com um pedaço de uma folha em branco em 

cima da mesa e chama a atenção da aluna.] 

Professora: Não pode usar folha em branco na prova. 

[A professora pega a folha sobre a carteira e a amassa.] 

Bruno: Haha! Se fudeu! 

[Alguns alunos riem] 
 

(Diário de Campo 06/08/2013. Turma 9º2) 

[No fim da aula o professor transcreve a programação das avaliações de História do 

3º Bimestre no quadro.] 

Professor: Eu quero que vocês copiem a programação e peçam os pais para 

assinarem, para eles saberem os dias que vocês têm prova. 

[Alguns alunos reclamam] 

Lígia: Ah, não! 

Professor: Principalmente você, Lígia, que está perigando tomar bomba e nem 

trouxe o livro hoje para a aula. Estou até pensando em chamar seus pais para vir 

conversar comigo. 

Alunos: Iiii!  
[Alguns alunos riem da aluna, olhando para ela.] 

 Os adolescentes consideram que o momento que mais zoam, conversam e dão risada 

entre si na escola é quando estão na sala de aula. Na maior parte das vezes conversam a 
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respeito de assuntos extraescolares, tanto nos momentos considerados por eles apropriados – 

quando o professor não está explicando a matéria ou quando ele ri juntamente com os alunos 

– quanto nos inapropriados.  

 A escola, como espaço de sociabilidade, é reconhecida pelos alunos como um lugar de 

encontro, que propicia novas amizades, e onde o riso e a brincadeira se constituem como 

elementos de aproximação entre os sujeitos, como relata Ana em um encontro grupal: 

“Ninguém gosta de estudar, mas todo mundo gosta de vir para a escola. Nas férias todo 

mundo fica morrendo de saudade. Saudade da escola, porque é na escola que a gente encontra 

todo mundo, conversa, ri com todo mundo” (EG3).  

 Para os adolescentes, rir é mesmo o melhor remédio para aliviar a rotina da aula, e a 

escola, inclusive a sala de aula, são os espaços privilegiados do cômico e da alegria em suas 

vidas, pois “quando a gente chega na sala já tem algum motivo para rir” (Lígia, EG3). Para 

alguns alunos a escola também alivia a pesada vida extraescolar: “a minha alegria está na 

escola e na sala de aula porque lá em casa está muito difícil ter alegria. A minha família está 

uma confusão e esse ano foi um ano muito pesado lá em casa” (Isabela, EG5). 

 Em um encontro grupal, as alunas tinham de escolher onde a palavra “riso” estava 

mais presente: na escola, na sala de aula ou fora da escola. Mesmo ressaltando que o riso se 

faz presente nas três opções dadas, elas concordam que ele acontece muito mais na escola. 

Isso se deve, segundo Ana, “porque tem mais gente da nossa idade para conversar, aí eu rio 

mais, debocho mais, ainda mais quando eu junto com as meninas” (EG4). 

 Portanto, os alunos ressignificam o papel da escola por meio do riso, do humor e da 

zoação. Eles são excelentes veículos para exercitar a mente dos alunos na criação de suas 

formas próprias de divertimento. Goffman (2012) observa que brincar é um caminho no qual 

o indivíduo faz um apelo para desqualificar algumas das características expressivas da 

situação como fonte de definição de si mesmo. Muitos adolescentes que responderam o 

questionário dizem gostar da escola, mas deve-se ter cautela ao interpretar essas respostas 

positivas, uma vez que muitos deles fazem essa afirmação somente depois de ter transformado 

a realidade da escola e rompido com algumas regras e normas para que possam manifestar o 

riso e o humor e expressar sua condição de adolescente. 

 A escola apresenta aos alunos no ato da matrícula um papel que reúne suas normas de 

convivência. O ofício ressalta que “é parte fundamental do processo educativo a observância 

de normas saudáveis de convivência no ambiente escolar, considerando direitos e deveres 



 

 

136 

 

individuais e coletivos que garantem uma sociedade democrática e de respeito à cidadania” 

(Normas de Convivência EECOL). Dentre essas normas, podemos citar a obrigatoriedade do 

uso do uniforme escolar; a proibição do uso de boné ou gorro, assim como de celular ou 

qualquer aparelho eletrônico em sala de aula; o respeito ao horário de entrada e saída da 

escola; a obrigação do aluno de trazer o material para as aulas; a impedição de transitar pela 

escola no horário de aula e nos seus intervalos; e o dever de respeitar os colegas e professores.  

 Além dessas normas dispostas pela escola, observamos na sala de aula algumas 

exigências que parecem ser indispensáveis para todos os professores observados 

desempenharem a ação pedagógica: o silêncio, a obediência às ordens docentes, a dedicação 

às tarefas propostas, a não movimentação pela sala e o respeito aos horários. Conforme o 

professor ou o conteúdo da unidade curricular, observamos que tais regras podem ser 

suspensas temporariamente e que, muitas vezes, os alunos e professores foram observados 

negociando o horário de conversa na sala de aula – embora esse seja um comportamento 

condenado pelos docentes. Além disso, o professor pode se negar a acatar algumas regras 

fixadas pela escola. Entretanto, nada disso significa que eles se abstêm completamente das 

normatizações.  

 É evidente que, como analisa Willis (1991), a escola representa o “espaço do formal”, 

possuindo uma estrutura clara, com normas e práticas bem definidas. Em contrapartida, o 

poder atrelado à autoridade hierárquica que legitima as regras exigidas encontra elementos de 

contestação por meio da informalidade. O “espaço do informal” é aquele em que o aluno se 

contrapõe às regras impostas, mesmo que parcialmente. Por meio de discursos ou 

comportamentos alguns adolescentes questionam as exigências que pesam sobre eles. 

 Assim, a escola vincula como princípio fundamental para a realização da 

aprendizagem a obediência às regras e às normas. Para tanto, ela está fundamentalmente 

ligada a formas de exercício do poder. No entanto, constatamos que há um núcleo de 

exigências que os adolescentes se recusam a responder, muitas vezes porque as normas não 

fazem sentido: 

Naiara: Tem algumas coisas que pra mim não fazem sentido, igual usar gorro dentro 
da sala. O que vai atrapalhar? Nada. Não vai atrapalhar o professor, não vai 

atrapalhar o aluno em nada, vai estar na cabeça. Sobre mascar chicletes, trazer 

celular eu concordo que pode tirar a atenção do aluno, mas gorro na cabeça? O que 

tem a ver? Nada. Boné também, essas coisas. (EI) 

 Ou porque não são percebidas como um dever: 
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Isabela: Regra não é igual obrigação, porque regra segue quem quer. Obrigação não. 

Aqui na escola tem regra e faz quem quer, não é obrigação.  Por exemplo, vem de 

uniforme quem quiser; agora se o aluno vai conseguir ficar na escola sem uniforme é 
outra coisa. (EG5) 

 Constatamos que riso e humor aparecem como resistência identitária difusa em favor 

da expressividade adolescente. Muitas vezes eles têm de quebrar as regras e rotinas requeridas 

pela escola para que possam manifestar os atos que envolvem o riso e o humor, elementos 

valorizados pelos alunos adolescentes, como Diogo pontua: “Existe a regra que o aluno não 

pode fazer gracinha na sala se aula, tem que ficar quieto. Mas não adianta, a gente ri e brinca 

mesmo assim.” (EI). 

 A reivindicação do uso de boné, capuz, celular e short também exemplifica resistência 

difusa no intuito de expressar a identidade adolescente. A respeito do uso do aparelho celular 

na aula, Isabela revela que “todos sabem que é proibido, mas, sei lá, é uma coisa que todo 

mundo precisa. É regra quebrada, já virou normal. Eu acho bobeira proibir” (Isabela, EG1). 

Nesse encontro grupal surge o debate acerca das regras da escola e as adolescentes 

confabulam como seria se elas não existissem. As opiniões se divergem com relação ao desejo 

do que é proibido: 

Lígia: Nossa, o meu celular, nem te conto. Ele fica no meu bolso, aí do nada eu pego 

ele. Aí se não tem mensagem, ligação, se não tem nada, eu entro no face [facebook]. 

E agora o meu negócio é só face, não adianta. É um vício. Eu não consigo ficar sem 

mais. 

Isabela: Lá na sala o celular “bomba”. 

Paula: Em casa eu uso o computador, mas na escola só entro no facebook pelo 

celular. 

Marcela: O celular é proibido na escola? 
Vitória: É pra gente. Para o professor, não, porque ele atende na sala. Eu acho que o 

professor não deveria atender, porque os direitos são iguais. 

Isabela: A gente sabe que é proibido. Mas, sei lá, é uma coisa que todo mundo 

precisa. É regra quebrada, já virou normal. Eu acho bobeira proibir. 

Lígia: Mas imagina se não tivesse essa regra de celular, que bagunça que ia ser. 

Paula: Eu acho que se não tivesse essa regra ninguém ia mexer. 

Isabela: Eu também acho. Porque tudo que é proibido o povo quer fazer.  

Paula: Se eles deixassem a gente fazer o que a gente quisesse todo mundo ia ficar 

quietinho prestando atenção na aula. 

Lígia: Eu não acho. 

Isabela: Não precisava ser proibido o celular. Podia ser assim: gente, na hora da 

explicação, por favor, não mexam. Não ia ter graça mexer. A graça é ser escondido. 
Lígia: Eu não concordo porque na minha casa não é proibido e eu continuo 

mexendo. (EG1) 

 Mesmo desobedecendo com muita frequência à regra que proíbe o uso do celular na 

sala, as adolescentes participantes dos encontros grupais confessam que o aparelho atrapalha o 

aluno prestar atenção na aula, uma vez que “tira a atenção. Se chega uma mensagem no meu 
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celular do meu namorado eu não vou deixar de conversar com ele para fazer exercício. Lógico 

que não!” (Isabela, EG5). Além disso, essa aluna considera que a internet está muito presente 

na sala de aula porque o professor não tem autoridade, pois se ele “fala para desligar o celular 

a gente finge que desliga”. E ainda propõe uma solução: “deve ter alguma tecnologia que 

você coloca ao redor da escola e proíbe o sinal da internet. Podia fazer isso aqui; só assim 

para ninguém entrar no facebook”. 

 Os adolescentes costumam reivindicar os elementos proibidos trazendo-os para a 

escola e para a sala de aula: utilizam o celular durante a aula, vão à escola de short curto, boné 

e capuz, andam pelos corredores entre uma aula e outra, conversam e riem extraoficialmente 

durante a aula, dentre outras transgressões. A insistência no uso do que é proibido revela uma 

cultura que se apresenta mais forte do que as regras impostas pela escola, ou do que o medo 

da repressão.  

 Em suma, a escola representa um espaço onde muitas vezes o aluno resiste à exigência 

do sério, pois humor e zoação fazem parte da cultura dos adolescentes e são elementos 

estimados por eles. Nesse sentido, quando os alunos afirmam que, por meios diversos, fazem 

humor ou riem na intenção de tornar o espaço de sala de aula mais agradável, isso também 

quer dizer que introduzem por um momento a cultura adolescente num espaço onde somente a 

cultura discente idealizada pela escola é valorizada. É importante lembrar que, como frisamos 

na primeira parte deste capítulo, além da interação entre os alunos, o riso também aparece na 

interação com os professores, pois, mesmo que não seja admitido, emerge nas brechas do siso. 

Provavelmente os professores adeptos do humor na sala de aula são os mais queridos pelos 

alunos porque favorecem e compartilham a expressividade adolescente, como fica claro no 

comentário de uma aluna ao interpretar a atitude desses professores: “ela [professora de 

Português], a Gabriela [professora de Ciências], o Homero [professor de História], e o Ulisses 

[professor de Geografia] entram no nosso mundo” (EG2). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve a finalidade de estudar os processos do riso e do humor que 

permeiam a escola e, principalmente, a sala de aula, para que, a partir disso, pudéssemos 

problematizar a questão da resistência escolar. Inicialmente nos aproximamos das teorias de 

resistência formuladas no interior do campo da Sociologia da Educação. Tais teorias ganharam 

força ao evidenciar que os alunos não são atores passivos diante de um processo estruturado de 

reprodução das segmentações sociais. Nesse contexto, os autores que tratam sobre o tema 

pontuam que os alunos manifestam uma oposição política ao poder escolar que legitima os 

processos de reprodução no interior da escola. No entanto, as observações escolares nos 

mostram que a oposição e resistência constituídas pelos alunos estão distantes de uma 

problematização de ordem política, no sentido estrito da palavra. Os adolescentes resistem na 

condição de subalternos e o fazem para dar conta do processo escolar. Desse modo, esta 

pesquisa reflete o que Nogueira (2006) já tinha afirmado em seu estudo em uma escola pública 

de Belo Horizonte: a resistência se apresenta como uma expressão de uma “cultura juvenil 

difusa” na qual os alunos ora concordam com as regras escolares, ora se opõem a elas.  

Este trabalho de dissertação pôde revelar que a ludicidade é uma manifestação da 

resistência dos adolescentes contra os aspectos mais formalizados da escola. As interações 

lúdicas efetuadas pelos alunos fazem com que eles se apropriem de maneira renovada do 

espaço escolar e amenizem as cobranças impostas pela escola. O riso e o humor aparecem 

como uma forma de resistência à rotina estabelecida na sala de aula ao introduzir no seu 

interior rituais de interação social originários da vida cotidiana. Assim, os adolescentes não 

recusam o “ofício do aluno”, mas não aderem a ele completamente. Impõem uma nova forma 

de “regulação” do trabalho ao exigirem a não separação absoluta entre a ludicidade e as 

tarefas que compõem esse ofício. Dessa forma, as relações permeadas pelo cômico ou pelo 

lúdico possibilitam que a escola se transforme em um lugar mais agradável e com mais 

leveza. Os alunos manifestam o jogo contraditório que a exigência social de escolarização 

impõe às novas gerações, ou seja, embora, por um lado, a maior parte relate não gostar de 

estudar, por outro, concorda que precisa do diploma. O lúdico ajuda os adolescentes a 

diminuir a dose daquilo que não gostam, pois muda o ritmo das tarefas, que se tornam menos 

árduas. 
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 A cultura juvenil valoriza muito a sociabilidade e, consequentemente, a ludicidade. Os 

adolescentes encontram na escola atual um espaço privilegiado para a sua manifestação, pois 

ali ela pode ocorrer, mesmo que com certas restrições. Por isso, alguns atos do grupo-classe 

caracterizam resistência ao lugar tradicionalmente delegado ao aluno. Mesmo nos interstícios 

formalizados na escola, os adolescentes conseguem introduzir a ludicidade no espaço 

relacional, em maior ou menor grau. Eles negociam isso o tempo todo e, às vezes, tentam 

estabelecer limites no interior do próprio grupo para não romperem totalmente com a interação 

social principal (aquela “puxada” pelo professor). Trata-se de negociações tácitas, não 

necessariamente abertas. Fica claro que quando um professor não negocia um espaço para a 

expressividade juvenil, como outros fazem, os alunos se opõem a ele de maneira mais 

contundente se, em adição a isso, ele não souber ensinar. Exceto nesse caso, o grupo-classe 

observado, por ser muito forte, se sobrepõe a qualquer forma de conflito. Ao deflagrar os 

momentos de zoação e brincadeiras o grupo suaviza a tensão, o tédio e o cansaço. A turma se 

mostra muito unida e a representação dos alunos como brincalhões e felizes se choca com a 

ideia de uma confrontação aberta nas relações com o professor. 

 Embora o gupo-classe colabore para definir uma determinada situação como lúdica, isso 

não quer dizer que os adolescentes compartilhem a mesma significação da experiência. Alguns 

podem entrar na atividade lúdica porque estão cansados e gostariam relaxar, outros porque 

querem colaborar com o palhaço, compondo a cena como personagem secundário, outros 

porque querem se esquivar da tarefa escolar, etc. Por isso, uma mesma cena pode ser construída 

a partir de diferentes perspectivas sobre ela, que não necessariamente são coincidentes. 

 Este trabalho também nos indica que não existe uma polarização entre os dois 

personagens clássicos do bobo da corte e do palhaço, como identificado por Dubet (1996 apud 

NOGUEIRA, 2006) em suas pesquisas em escolas francesas. No cenário de pouca disputa de 

desempenho da turma estudada para esta dissertação, as relações entre os alunos são mais 

fraternas, de maneira que um mesmo ator pode ocupar, em diferentes momentos, os papéis de 

bufão, de palhaço, de ator principal, de ator secundário, de plateia, dentre outros. Ressaltamos 

que o contexto permite que os alunos transitem entre tais identidades, pois, se ele fosse muito 

rígido, os adolescentes poderiam assumir uma identidade de aluno que se torna difícil de ser 

rompida. 

Os dados mostram que embora certos alunos ocupem com maior frequência o lugar 

de porta-voz da ludicidade, ora isso se dá na condição de bufão (bobo), ora na condição de 
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palhaço (de crítico) e que isso depende do contexto, da situação e do tipo de professor que 

eles têm diante de si. Geralmente é na aula que não tem sentido para o aluno (pois o professor 

não é adepto do humor e não sabe ensinar) que o personagem do palhaço põe em perigo a 

estabilidade da aula, já que seu riso não partilha da definição da situação dada pelo docente, o 

que impulsiona o grupo-classe a resistir. Esse riso pode funcionar como um meio eficaz de 

problematização da experiência, em meio a um esvaziamento de sentidos. Em contrapartida, 

nas aulas em que o humor se faz presente com maior frequência a expressão cômica do bufão 

funciona como um dispositivo regulador do trabalho ao exigir a não separação absoluta entre 

a ludicidade e as tarefas que compõem o “ofício do aluno”. 

Reconhecemos que esta pesquisa enfocou pouco as relações sociais de gênero na 

expressão do riso e do humor na escola, sobretudo do ponto de vista feminino. Apesar disso, é 

importante ressaltar que evidenciamos que as adolescentes atuam mais no subgrupo do que no 

grupo-classe na expressão do riso e do humor na sala. Tradicionalmente, as mulheres não se 

apresentavam no papel do palhaço ou do bufão, assumido majoritariamente pelos homens. 

Porém, algumas adolescentes rompem com o lugar de plateia culturalmente destinado a elas e 

se inserem ativamente no espaço do cômico em sala de aula. Em certos momentos, a 

ludicidade das meninas nos subgrupos perturba mais ou tanto quanto a performance cômica 

dos meninos diante do grupo-classe. Os alunos que fazem isso têm o objetivo de afirmação da 

sua subjetividade diante do público da sala como plateia. Já as alunas tentam conquistar esse 

espaço lúdico, embora tenham dificuldade de serem “bobas” e “palhaças” da mesma maneira 

que os rapazes.  

 Identificamos uma dificuldade de aceitação da classe a uma aluna (Lígia) que tentava o 

tempo todo ocupar os lugares de palhaço e de bufão. Não ficou claro se isso decorre de uma 

resistência de gênero que interdita a ocupação desse lugar pelas mulheres ou de uma não 

identificação com essa adolescente por não ser considerada uma boa aluna – já que os outros 

adolescentes que ocupam esse lugar conseguem fazê-lo sem correr o risco do insucesso escolar. 

A impressão que as observações nos trazem é que ela força a entrada nesse lugar que almeja 

ocupar, mas, na maior parte das vezes, não sabe como ser a protagonista de um enredo que 

requer o outro como participante que aceite jogar o jogo que ela conclama.  

 Os adolescentes estudados valorizam mais determinados dispositivos relacionais que 

são características fortes de sua geração, tais como a vida em grupo, a amizade, o 

companheirismo, e eles não aceitam abrir mão disso em nome de um futuro distante e de um 
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diploma que não tem valor garantido. Em sua vida, rir tem um lugar central como um produto 

espontâneo, como um salva-vidas que se contrapõe às exigências da instituição, pois estas 

aparecem associadas a tédio, ritual, rotina, regulações, autoridade opressiva. Muitas vezes isso 

se faz como uma construção humorística carregada de intencionalidade, mesmo que não 

necessariamente consciente para todos que a vivem. O riso que se apresenta como resistência 

é uma prática discente coletiva na qual, na maior parte das vezes, o que está em jogo é 

flexibilizar as normas, e não necessariamente quebrá-las, como propõe McLaren (1991). Em 

suma, esse riso atormenta a estrutura escolar, podendo provocar mudanças em maior ou 

menor grau. 

 O trabalho aponta a necessidade de pensar mais as relações de gênero no que tange às 

manifestações juvenis na sala de aula, inclusive no campo do riso e do humor. Uma das 

limitações deste trabalho foi não ter conseguido aprofundar mais essa dimensão, o que pode 

ser objeto de investigação futura. O contexto também não permitiu explorar mais 

profundamente as relações entre riso, humor, discriminação e preconceito social, racial e 

sexual. O tempo destinado à dissertação de mestrado é insuficiente para lidar com todas as 

facetas que se interpõem em meio à manifestação do fenômeno investigado. 

 O riso, o humor e a ludicidade se mostraram como fios condutores importantes para 

refletirmos acerca da relação dos adolescentes entre si, com a escola e com os professores. O 

uso da multiplicidade de métodos nos permitiu chegar mais próximos às experiências discentes 

na sala de aula. Tais experiências revelaram que alunos são esses e eles estão longe da 

vinculação realizada pela mídia, que os apresenta como protagonistas de violência gratuita, 

vandalismo e ausência de reflexão.  

.  
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APÊNDICE A 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE ESCLARECIMENTO – ENCONTROS GRUPAIS 

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo que busca conhecer como o 

adolescente se manifesta na escola. Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como 

este, por isso a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é compreender como os 

adolescentes de escolas públicas de São João del Rei vivenciam sua condição adolescente. 

Caso você participe, será necessário comparecer, conforme sua disponibilidade, a encontros 

semanais de oficinas de grupo, coordenados pela mestranda Marcela Goulart Fontes, 

enfocando temas relacionados às suas opiniões e sentimentos sobre sua vida na escola, na 

família e nos momentos de lazer com seus amigos.  

Não há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado de que não será 

adotado nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.  

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa 

ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Pela sua 

participação no estudo você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de 

que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. O que você falar ficará anônimo, ou seja, ninguém saberá que foi você que 

disse isso ou aquilo, nós não diremos o seu nome ou inventaremos outro nome pra você.  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO  

 

 

Eu, ____________________________________________________, li o esclarecimento 

acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A 

explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei que 

meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar 

do estudo.  

São João del Rei, ____ de ___________ de 2013.  

 

 

________________________________  

Assinatura do voluntário 

 

 

_______________________________  

Assinatura do pesquisador responsável  

Telefone de contato do pesquisador: (32)8804-7084 
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APÊNDICE B 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE ESCLARECIMENTO - ENTREVISTA 

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo que busca conhecer como o 

adolescente se manifesta na escola. Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como 

este, por isso a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é compreender como é 

a vida escolar dos adolescentes de escolas públicas de São João del-Rei  e como eles 

vivenciam sua condição adolescente. Caso você participe, será necessário comparecer, 

conforme sua disponibilidade, a um encontro e responder a uma entrevista realizada pela 

mestranda Marcela Goulart Fontes, enfocando temas relacionados às suas opiniões e 

sentimentos sobre sua vida na escola e momentos de lazer com seus amigos.  

Não há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado de que não será 

adotado nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.  

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa 

ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. Pela sua 

participação no estudo você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de 

que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. O que você falar ficará anônimo, ou seja, ninguém saberá que foi você que 

disse isso ou aquilo, nós não diremos o seu nome ou inventaremos outro nome pra você.  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO  

 

 

Eu, ____________________________________________________, li o esclarecimento 

acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A 

explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei que 

meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar 

do estudo.  

São João del Rei, ____ de ___________ de 2013.  

 

 

________________________________  

Assinatura do voluntário  

 

 

_______________________________  

Assinatura da pesquisadora responsável  

Telefone de contato da pesquisadora: (32)8804-7084 
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APÊNDICE C 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Grupo de Conversa sobre a Vida na Escola 

Estamos pesquisando a vida escolar dos alunos e vamos oferecer diversas oficinas 

para que possamos falar sobre o tema. 

Participe! Venha conversar com a gente! 

Dia: Quarta-feira 

Horário: Depois da aula  

Local: na EECOL 
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APÊNDICE D 

PRIMEIRO QUESTIONÁRIO 

 

 

Caro aluno, 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre o que os jovens de sua escola fazem, 

o que pensam, como vivem. Para o sucesso desta pesquisa sua participação respondendo a 

este questionário é muito importante. 

O que você responder nesse questionário ficará anônimo, ou seja, ninguém saberá que 

foi você quem disse isso ou aquilo. Nós diremos “um adolescente disse isso ou aquilo” ou 

inventaremos outro nome para você, mas jamais diremos o seu verdadeiro nome. Portanto, 

esperamos que se sinta à vontade para expressar com toda a sinceridade aquilo que pensa, e 

também as informações que forem solicitadas sobre você. 

Não deixe nenhuma questão sem resposta e reflita bem antes de responder.  Não há 

boas ou más respostas, pois todas são importantes para o meu trabalho. Se tiver alguma coisa 

que você não entenda, levante a mão que eu vou procurar esclarecer. 

Desde já agradeço sua colaboração. 

 

Marcela Goulart Fontes 

Mestranda em Educação pela Universidade Federal de São João del-Rei. 

 

 

Quando solicitado, faça um “X” no(s) parêntese(s) correspondente(s) à(s) sua(s) 

resposta(s) em cada item. Não há resposta certa ou errada, mas pedimos que você seja o 

mais sincero possível ao responder aos itens. 

Escolha sempre apenas UM ITEM, aquele que mais se aproxime do seu modo de 

pensar e sentir, a não ser que a questão permita expressamente a escolha de mais de 

uma opção. 

 

1.  PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

1. Qual é o seu nome? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Idade 

(  ) 13     (  )14     (  )15     (  )16     (  )17     (  )18 

 

 

II. SITUAÇÂO FAMILIAR 

 

3. Quantas pessoas vivem na sua casa com você? Quem são essas pessoas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Qual é a profissão do seu pai ou responsável do sexo masculino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Qual é a profissão da sua mãe ou responsável do sexo feminino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Qual a escolaridade de seu pai ou responsável do sexo masculino? 

(  ) Ensino fundamental. Até _______ série 

(  ) Ensino médio. Até_______ série 

(  ) Superior incompleto 

(  ) Superior completo 

(  ) Não tenho um responsável do sexo masculino 

 

7. Qual a escolaridade de sua mãe ou responsável do sexo feminino? 

(  ) Ensino fundamental. Até _______ série 

(  ) Ensino médio. Até_______ série 

(  ) Superior incompleto 

(  ) Superior completo 

(  ) Não tenho um responsável do sexo feminino 

 

8. Com que frequência seus pais ou responsáveis vão às reuniões de pais? 

(  ) Sempre ou quase sempre 

(  ) De vez em quando 

(  ) Nunca ou quase nunca 

 

9. Seus pais ou responsáveis incentivam você a estudar, a fazer as tarefas e os trabalhos 

escolares? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

III. LAZER 

 

10. Na maior parte das vezes, como você passa seu tempo livre? (você pode marcar mais de 

uma opção) 

(  ) praticando esportes 

(  ) estudando 

(  ) lendo 

(  ) vendo TV 

(  ) ouvindo música 

(  ) frequentando cinema e/ou teatro 

(  ) indo a barzinhos e/ou restaurantes 

(  ) “batendo papo” com amigos em casa ou na casa dos amigos 

(  ) “batendo papo” com amigos em espaços públicos (shopping, praça, rua, etc). Onde? 

___________________________________________________________________________ 

(  ) visitando familiares 
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(  ) conversando com seus pais e irmãos 

(  ) no computador, em casa ou na lan house 

(  ) na Igreja 

(  ) outra opção. Qual? 

_______________________________________________________________ 

 

11. Em geral, você faz programas com sua família? 

(  ) nunca, não gosta. 

(  ) nunca, mas gostaria 

(  ) só em ocasiões especiais (casamentos, batizados, formaturas, etc.) 

(  ) frequentemente saem juntos e você acha bom 

(  ) frequentemente saem juntos e você não gosta 

 

12. Entre amigos, o assunto mais comum é: (você pode marcar mais de uma opção) 

(  ) garotos, garotas (sexo, namoro) 

(  ) política em geral 

(  ) situação do Brasil 

(  ) problemas com a família 

(  ) lazer (futebol, dança) 

(  ) estética (moda, dietas, aparência física) 

(  ) música 

(  ) festas 

(  ) amenidades (“fofocas”, “besteirol”, TV, cinema) 

(  ) escola 

(  ) outro. Qual? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

13. Você acessa a internet com que frequência? 

(  )sempre 

(  )de vez em quando 

(  ) raramente 

(  ) nunca 

De que local você acessa a internet mais vezes? (resposta única) 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Com que atividade você gasta mais tempo na internet? 

(  ) Nenhuma. Não acesso a internet 

(  ) Bate-papo 

(  ) Compras 

(  ) Jogos 

(  ) Ler notícias 

(  ) Mandar ou receber e-mail 

(  ) Orkut/MSN/Facebook/ Twiter 

Qual(is)?____________________________________________________________________ 

(  ) Blog. Que tipo? 

___________________________________________________________________________ 

(  ) Pesquisas para escola 
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(  ) Pesquisas para trabalho 

(  ) Pesquisas pessoais 

(  ) Youtube 

(  ) Downloads (música, filme) 

(  ) Sites com conteúdo sexual 

(  ) Outra atividade. 

Qual?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

IV. TRABALHO 

 

15. Com que idade você acha que uma pessoa deve começar a trabalhar? 

(  ) antes de terminar o ensino médio 

(  ) depois que terminar o ensino médio 

(  ) no transcorrer da faculdade 

(  ) depois da faculdade 

 

16. Você prefere: 

(  ) trabalhar 

(  ) estudar 

 

17. Você trabalha fora de casa? 

(  ) Sim, o que faz?____________________________________________________________ 

(  ) Não 

 

18. Se você pudesse escolher: 

(  ) gostaria de conciliar os estudos e o trabalho 

(  ) gostaria apenas de trabalhar 

(  ) gostaria apenas de estudar 

Comente____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Com relação ao seu futuro depois de se formar no Ensino Médio, se pudesse escolher, 

você: 

(  )gostaria apenas de trabalhar 

(  )gostaria apenas de cursar a faculdade 

(  )gostaria de conciliar a faculdade e o trabalho 

 

V. EDUCAÇÃO 

 

20. Para você, qual a principal utilidade da escola? 

(  )Para se tornar uma boa pessoa. 

(  )Para aprender. 

(  )Para conseguir um bom emprego. 

(  )Para encontrar com os amigos. 

(  )Outro. Qual? 

___________________________________________________________________________ 
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21. Você considera que a presença do riso na sala de aula é uma coisa: 

(  ) Boa 

(  ) Ruim 

Comente____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22. Você frequenta a escola por quais motivos? (você pode marcar mais de uma opção) 

(  ) acha importante para seu futuro profissional 

(  ) seus pais obrigam 

(  ) é importante porque você vai se tornar uma pessoa melhor 

(  ) é o lugar de encontro dos amigos 

(  ) nunca pensou nesse assunto 

(  ) Outro(s) motivo(s). 

Qual(is)_____________________________________________________________________ 

 

23. Cite três pessoas com quem você mais interage (conversa, ri, faz trabalhos) na sala de 

aula? 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 

24. Em geral, você considera que o que aprende na escola: 

( ) é completamente desnecessário e sem utilidade para sua vida 

( ) em sua maioria é pouco importante 

( ) tem coisas úteis e inúteis em número equilibrado 

( ) é importante, pois tem tudo a ver com o que você necessita para a sua vida 

 

25. Já foi reprovado na escola alguma vez? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Quantas 

vezes?______________________________________________________________________ 

 

26. Qual(is) o(s) curso(s) que você já fez ou está fazendo além das aulas regulares, dentro ou 

fora da escola? (você pode marcar mais de uma opção) 

(  ) Atividades culturais (música/teatro/artes plásticas/dança/outros) 

(  ) Esportes (ginástica/futebol/capoeira/outros) 

(  ) Informática 

(  ) Língua estrangeira 

(  ) Reforço escolar 

(  ) Religião 

(  ) Outro(s) curso(s). Qual(is)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(  ) Nenhum curso 

Se não faz, gostaria de fazer algum? 

Qual(is)?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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27. Falando de forma geral, como você considera a maior parte dos seus professores? (pode 

escolher mais de uma opção) 

(  ) amigáveis 

(  ) rígidos, autoritários, controladores 

(  ) comprometidos 

(  ) desinteressados 

(  ) estudiosos 

(  ) competentes 

(  ) incompetentes 

(  ) engraçados 

(  ) éticos 

(  ) despreparados 

(  ) Outros. 

Especifique:_________________________________________________________________ 

 

28. Como você avalia os professores das matérias que você estuda na escola? 

 
Ensina bem? 

Sabe explicar? 

Tem bom 

relacionamento com 

os alunos? 

É engraçado e bem 

humorado? 

A Professora de 

Matemática (Nilza) 

( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

A Professora de 

Ciências (Rita) 

( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

A Professora de 

Português (Simone) 

( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

A Professora de 

Ensino Religioso 

(Maísa) 

( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

O Professor de 

Geografia (Luís) 

( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

O Professor de 

História (Bruno) 

( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

A Professora de 

Inglês (Isabel) 

( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

O Professor de 

Artes (Marco Pólo) 

( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

O Professor de 

Educação Física 

(Paulo) 

( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não 

 

 

 

 



 

 

158 

 

APÊNDICE E 

BLOCO TEMÁTICO DO PRIMEIRO QUESTIONÁRIO 

 

BLOCO TEMÁTICO QUESTÃO OBJETIVO 

PERFIL DO ENTREVISTADO Nome? Idade? Caracterização dos sujeitos. 

SITUAÇÃO FAMILIAR Quantas pessoas vivem na 

sua casa com você? Quem 

são essas pessoas? 

Qual é a profissão do seu 

pai ou responsável do sexo 

masculino? 

Qual é a profissão da sua 

mãe ou responsável do 

sexo feminino? 

Levantamento do nível 

socioeconômico dos alunos. 

 Qual a escolaridade de seu 

pai ou responsável do sexo 

masculino? 

Qual a escolaridade de sua 

mãe ou responsável do 

sexo feminino? 

Precisar em que medida o nível 

de escolaridade dos pais 

influencia no interesse do 

adolescente nos estudos. 

 Com que frequência seus 

pais ou responsáveis vão às 

reuniões de pais? 

Seus pais ou responsáveis 

incentivam você a estudar, 

a fazer as tarefas e os 

trabalhos escolares? 

Conhecer a implicação dos pais 

com a escola e com a educação 

escolar dos filhos. 

LAZER Na maior parte das vezes, 

como você passa seu 

tempo livre? 

 Em geral, você faz 

programas com sua 

família? 

Conhecer o que os alunos fazem 

quando não estão na escola. 

 Você acessa a internet com 

que frequência? 

De que local você acessa a 

internet mais vezes? 

Com que atividade você 

gasta mais tempo na 

internet? 

Identificar se os adolescentes 

têm acesso ao computador e 

internet e se têm, qual a sua 

relação com ambos? Que tipo de 

informação eles buscam na 

internet, que tipo de atividades 

eles mais fazem quando estão na 

internet. 
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 Entre amigos, o assunto 

mais comum é? 

Conhecer quais temas fazem 

parte do universo de assuntos 

abordados entre amigos. 

TRABALHO 

 

Com que idade você acha 

que uma pessoa deve 

começar a trabalhar? 

Entender a relação que o 

adolescente faz entre estudo e 

trabalho. 

 Você trabalha fora de casa? 

 

Identificar se os alunos já estão 

inseridos no mercado de trabalho 

e se estão buscando essa 

inserção. 

 Você prefere trabalhar ou 

estudar? 

Se você pudesse escolher: 

gostaria de conciliar os 

estudos e o trabalho; 

gostaria apenas de 

trabalhar; 

gostaria de apenas estudar? 

Conhecer o que é prioridade na 

vida do adolescente no momento 

que ele atravessa: os estudos ou 

o trabalho? Há como conciliar as 

duas coisas? 

 

 Com relação ao seu futuro 

depois de se formar no 

Ensino Médio, se pudesse 

escolher, você: gostaria 

apenas de trabalhar, ou 

gostaria apenas de cursar a 

universidade ou gostaria de 

conciliar a universidade e o 

trabalho? 

Conhecer quais são planos do 

adolescente para o futuro com 

relação ao trabalho e aos 

estudos. 

EDUCAÇÃO Para você, qual a principal 

utilidade da escola? 

Entender qual o papel da escola 

para os adolescentes. 

 Você frequenta a escola 

por quais motivos? 

Qual a importância do estudo na 

vida do adolescente. 

 Em geral, você considera 

que o que aprende na 

escola é útil, inútil, 

importante, necessário? 

Conhecer qual o sentido que o 

aluno atribui ao conteúdo que se 

aprende na escola. 

 Como você avalia os 

professores das matérias 

que você estuda na escola? 

1. Ensina bem?  

Sabe explicar? 

2. Tem bom 

relacionamento com os 

alunos? 

Visualizar como os alunos 

avaliam os professores no que se 

refere ao ensino, ao 

relacionamento com os alunos e 

ao bom humor. 
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3. É engraçado e bem 

humorado? 

 Quais os cursos você já fez 

ou está fazendo, além das 

aulas regulares na escola? 

Conhecer os interesses do 

adolescente, quais atividades 

despertam mais seu interesse 

fora da escola. 

 Já foi reprovado na escola 

alguma vez? Se sim, 

quantas vezes? 

Conhecer a trajetória escolar do 

aluno com relação ao sucesso ou 

fracasso escolar 

 Falando de forma geral, 

como você considera a 

maior parte dos seus 

professores? 

Conhecer como o aluno significa 

seus professores. Relação 

professor/aluno. 

 Cite três pessoas com 

quem você mais interage 

(conversa, ri, faz trabalhos) 

na sala de aula? 

Conhecer a rede de amizade do 

aluno e, consequentemente, as 

pessoas com as quais ele mais ri, 

conversa e interage de maneira 

geral. 

O RISO E A ESCOLA Você considera que a 

presença do riso na sala de 

aula é uma coisa boa ou 

ruim? 

Entender como o riso é 

concebido pelo aluno na sala de 

aula. 
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APÊNDICE F 

 

SEGUNDO QUESTIONÁRIO 

 

Caro aluno, 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre o que os jovens de sua escola fazem, 

o que pensam, como vivem. Para o sucesso desta pesquisa sua participação respondendo a 

este questionário é muito importante. 

O que você responder nesse questionário ficará anônimo, ou seja, ninguém saberá que 

foi você quem disse isso ou aquilo. Nós diremos “um adolescente disse isso ou aquilo” ou 

inventaremos outro nome para você, mas jamais diremos o seu verdadeiro nome. Portanto, 

esperamos que se sinta à vontade para expressar com toda a sinceridade aquilo que pensa, e 

também as informações que forem solicitadas sobre você. 

Não deixe nenhuma questão sem resposta e reflita bem antes de responder.  Não há 

boas ou más respostas, pois todas são importantes para o meu trabalho. Não há resposta certa 

ou errada, mas pedimos que você seja o mais sincero possível ao responder aos itens. Se tiver 

alguma coisa que você não entenda, levante a mão que eu vou procurar esclarecer. 

Desde já agradeço sua colaboração. 

 

 

Marcela Goulart Fontes  

Mestranda em Educação pela Universidade Federal de São João del-Rei.  

 

1. Qual é o seu nome? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Como você classifica o seu gosto pelos estudos? 

a) (  ) Gosto muito de estudar. 

b) (  ) Gosto pouco de estudar. 

c) (  ) Não gosto de estudar, mas também não detesto. 

d) (  ) Detesto estudar. 

 

 

3. Você estuda em casa? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

Comente a sua resposta:    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Você gosta da escola? 

(  ) Não 

(  ) Sim 
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5. Você tem responsabilidades domésticas? (Ajuda seu pai ou sua mãe em casa?) 

(  ) Não 

(  ) Sim. O que faz?___________________________________________________________ 

 

 

6. De quantas matérias você gosta? (  )Uma  (  )Duas (  )Três (  )Quatro (  )Cinco (  )Seis         

(  )Sete (  )Oito (  )Todas (  ) Nenhuma  

Quais são essas matérias que você gosta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que te faz gostar dessas matérias? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. De quantas matérias você não gosta? (  )Uma  (  )Duas (  )Três (  )Quatro (  )Cinco (  )Seis    

(  )Sete (  )Oito (  )Todas (  ) Nenhuma 

  

Quais são essas matérias que você não gosta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que te impede de gostar dessas matérias? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

8. De quantos professores/professoras não você gosta? (  )Um  (  )Dois (  )Três (  )Quatro       

(  )Cinco   (  )Seis (  )Sete (  )Oito (  )Todos (  ) Nenhum 

Quais são esses professores/professoras que você não gosta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que te impede de gostar desses professores/professoras? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Você faz as tarefas de casa? 

(  ) Sim 

(  )Não 

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Você faz os exercícios propostos pelo professor/professora em sala de aula? 

(  ) Sim 

(  )Não 

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

11. Quais são os seus planos para o futuro relacionados aos estudos? 

a) (  ) Continuar os estudos até a universidade.  

b) (  ) Abandonar os estudos agora. 

c) (  ) Continuar até o final do ensino fundamental.  

d) (  ) Continuar até o final do ensino médio. 

Comente a sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G 

 

Tabela 9 – Caracterização dos adolescentes sujeitos da pesquisa 

 

                                                             
52 Como o espaço da tabela é pequeno, colocamos somente as iniciais das Disciplinas: C = Ciências; E. F = Educação Física; H = História; G = Geografia; P = Português; E.R 

= Ensino Religioso; M = Matemática; I = Inglês; A = Artes. 
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1. Carlos 

Henrique  

M 15 1 Sim Sim Sim Não Não 

 

Duas (C e 

E.F) 

Nunhuma Um 

(Isabel) 

Sim Continuar os 

estudos até a 
universidade 

2. José M 15 1 Sim Sim Não Sim Não Cinco (H 

G,  C, P e 

Ed. F) 

Uma (M.) Nenhum Sim Continuar os 

estudos até a 

universidade 

3. Ana F 15 2 Sim Sim Sim Sim Não 

 

Todas Nenhuma Nenhum Sim Continuar os 

estudos até a 

universidade 

4. Bruno M 14 1 Não Não Sim Sim Não 
 

Três (C., 
H., e Ed. 

F.)  

Cinco (M, 
E. R., I, P, 

G.) 

Dois 
(Rosângel

a e Maria 

Cecília) 

Sim Continuar os 
estudos até a 

universidade 

5. Diogo M 15 1 Não Sim Sim Sim Sim 

 

Três (A., 

Ed. F. e H) 

Cinco (M, 

P, C, E. R., 

I.) 

Nenhum Sim Continuar os 

estudos até a 

universidade 
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6. Lígia F 15 2 Sim Não Sim Sim Não Duas (E. R. 
e M.) 

Três (C. H. 
I.) 

Um 
(Rosângel

a) 

Sim Continuar até 
o final do 

ensino 

fundamental 

7 .Carlos M 15 2 Sim Não Sim Não Sim Todas Nenhuma Um 
(Rosângel

a) 

Sim Continuar até 
a 

universidade 

8. Fábio M 16 2 Não Não não Não Não Duas (Ed. 

F., P.) 

Duas (P. 

C.) 

Um 

(Rosângel
a) 

Sim Continuar até 

a 
universidade 

9. Saulo  M 16 1 Não Não Sim Sim Não Duas (Ed. 

F. e G.) 

Duas (não 

indicou) 

Um 

(Rosângel
a) 

Sim Continuar até 

a 
universidade 

10. Isabela F 14 1 Sim Sim Sim Sim Não Quatro (P, 

G, H, M, E. 

R.) 

Duas (C e 

I) 

Um 

(Rosângel

a) 

Sim Continuar até 

a 

universidade 

11.  Leandro M 15 1 Sim Sim Sim Não Sim 

 

Duas (C, 

H) 

Três (M, P, 

I) 

Nenhum Sim Continuar até 

a 

universidade 

12.  
Fernanda 

F 15 2 Sim Sim Sim Sim Não 
 

Duas (M e 
H) 

Três (I, C, 
G) 

Dois 
(Rosângel

a e 

Juliana) 

Sim Continuar até 
o final do 

ensino médio 

13. Lucas M 16 2 Não  Sim Sim Sim Não 
 

Quatro (P., 
E.R, G, Ed. 

F.) 

Quatro (I, 
M, C, H) 

Nenhum Sim Continuar até 
o final do 

ensino médio 

14. Wagner M 14 1 Não  Sim Sim Sim Não 
 

Uma (Ed. 
F.) 

Uma (I) Nenhum Sim Continuar até 
a 

universidade 

15. Mariana F 13 0 Não Sim Não Sim Não Cinco (P, 

EF, ER, H, 
A) 

Três (C, I, 

G) 

Um 

(Rosângel
a) 

Sim Continuar até 

a 
universidade 
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16. Naiara F 15 2 Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Duas (H e 

C) 

Duas (I e 

G) 

Um 

(Rosângel
a) 

Sim Continuar até 

a 
universidade 

17. Tatiana F 15 1 Sim Sim Sim Sim Não 

 

Três (M, P 

e I) 

Uma ( C ) Nenhum Sim Continuar até 

a 
universidade 

18. Sara F 16 2 Não Não Sim Sim Sim 

 

Cinco (H, 

P, M, C, 

EF) 

Quatro (I, 

ER, A, G) 

Um 

(Maria 

Cecília) 

Sim Continuar até 

a 

universidade 

19. Paula F 15 1 Não  Não Sim Sim Não Duas (A e 

H) 

Quatro (I, 

M, P, C) 

Um 

(Rosângel

a) 

Sim Abandonar 

os estudos 

agora 

20. Iago M 15 1 Não  Não  Não Não Não Duas (A e 
H) 

Três (C, I, 
M) 

Dois 
(Rosângel

a e Ana 

Maria) 

Não Continuar até 
a 

universidade 

21. Luis M 15 1 Sim  Sim Sim Sim Não Oito (EF, 

M, P, I, G, 

H, A, ER) 

Uma (C) Nenhum Não 

indicou 

Não indicou 

22. Wando M 15 1 Sim Sim Sim Sim Não Todas Nenhuma Um (não 
indicou) 

Sim Continuar até 
o Ensino 

Médio 

23. Amanda F 14 1 Sim Não Sim Sim Sim 

 

Duas (P e 

ER) 

Duas (C e 

I) 

Um 

(Rosângel
a) 

Sim Continuar até 

o Ensino 
Médio 

24. Mara F 14 1 Sim Sim Sim Sim Não Cinco (H, 

G, EF, A, 
ER) 

Três (M, I, 

P) 

Um 

(Rosângel
a) 

Sim Continuar até 

a 
universidade 

25. Vitória F 15 1 Sim Sim Não Não Não Três (C, M, 

G) 

Três (C,P, 

H) 

Duas 

(Rosângel

a e Ana 
Maria) 

Sim Continuar até 

a 

universidade 
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53 A Maria, a Joana, a Camila, a Daniela e o Caio não responderam o segundo questionário, por isso os seus dados aparecem incompletos na tabela. 

26. Tiago M 14 1 Sim Não Sim Sim Não Três Duas (M e 

C) 

Um 

(Rosângel
a)  

Sim Continuar até 

a 
universidade 

27. Rosa  F 15 2 Sim Sim Sim Sim Não 

 

Quatro (H, 

M, C, P) 

Duas (I e 

G) 

Um 

(Rosângel
a) 

Sim Continuar até 

a 
universidade 

28. Tamara F 15 1 Sim Sim Sim Sim Sim Quatro (M, 

P, G, H) 

Quatro (C, 

I, G, ER) 

Um 

(Rosângel

a) 

Sim Continuar até 

o Ensino 

Médio 

29.  

Alexandre 

M 16 2 Não Não Não Não Não Duas (Artes 

e Ed. 

Física) 

Uma 

(Inglês) 

Um Sim Continuar os 

estudos até o 

Ensino 

Médio 

30. Maria53  F 15 2  - -  - - Não - - - - - 

31. Joana  F 16 2  - -  - - Não - - - - - 

32. Camila F 15 1  - -  - - Não - - - - - 

33. Daniela  F 15 1  - -  - - Não - - - - - 

34. Caio M 16 2  - -  - - Não - - - - - 
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