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RESUMO
Nesta dissertação procuramos analisar o que é ser aluno de ensino médio e como os alunos
descrevem e expressam este ofício. Para realizar isto, foi desenvolvida uma pesquisa com o intuito
de observar práticas e discursos que tomavam o aluno como questão. Uma turma de ensino médio de
uma escola pública foi escolhida e a coleta de dados foi realizada no ano de 2015 com o
desenvolvimento de observações e entrevistas. Inspirada nas definições de ofício de aluno, a análise
pretendeu explorar as questões relacionadas e ampliá-las considerando o jovem como sujeito social.
Nesta abordagem, procuramos desnaturalizar o que entendemos por “aluno” para compreender
melhor quais são suas características reais e as práticas inerentes à categoria. Assim, demos voz aos
estudantes para compreender como o ofício é visto e sentido por eles. A análise dos dados revelou
que o ofício de aluno compreende aspectos tradicionais como ir à escola, manusear objetos
específicos, aprender conteúdos, realizar atividades, seguir horários, regras e ordens; mas é também
participar de uma vida social e relacional rica, é ser jovem, demonstrar um modo particular de ser e
participar do mundo juvenil, é construir identidades e participar ativamente da vida e do futuro.
Alguns alunos declararam que ser aluno é se encaixar no ritmo e nas normas da instituição. Para
outros, é um “mal necessário”, uma obrigação enfadonha primordial para “ser alguém na vida”. Para
outros ainda, o sentido do ofício tem relações com vontades, desejos e possibilidades de mudança em
seus destinos pessoais. Os atributos descritos e observados revelaram um ofício complexo de ser
desempenhado, mas cuja compreensão é fundamental tanto para os educadores como para os próprios
alunos. A melhoria da escola e a superação das desigualdades escolares passa, dentre outros fatores,
pela construção de uma conscientização ampla sobre o que é ser aluno e pelo reconhecimento de sua
associação com uma fase da vida que tem culturas, aspirações e necessidades próprias.

Palavras-chaves: ofício de aluno, ensino médio, juventude.
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ABSTRACT
On this master’s thesis we aimed to analyze what it is to be a high school student and how
pupils describe and express this occupation. In order to accomplish this, a research was carried out
with the intention of observing practices and discourses that highlighted the student as question. A
high school class from a public school was chosen and the data were collected in the year of 2015 by
making observations and interviews. Inspired by the definitions of student’s occupation, the analysis
intended to explore the related issues and expand them considering the youngster as social subject.
In this approach, we seek to denaturalize the meaning of "student" in order to understand what the
actual characteristics and the inherent practices of the category. Thus, we gave voice to students for
the purpose of understanding how their occupation is seen and felt by them. The data analysis revealed
that the pupil’s occupation comprises traditional aspects such as going to school, handling specific
objects, learning contents, performing activities, following schedules, rules and instructions; but it is
also to participate in a rich and relational social life, be young, demonstrate a particular way of being
and join in the juvenile world, to build identities, and to participate actively of life and future. Some
students stated that being a student is to fit on the institution’s rhythm and rules. For others, it is a
"necessary evil," a boring obligation” which is fundamental to "be someone in life." For others, the
sense of the occupation has relation with wills, desires and possibilities for changing their personal
destinies. The attributes described and observed revealed a complex task to performe, whose
comprehension is primordial for both educators and the students themselves. The school amelioration
and the overcoming of inequalities include, among other factors, the construction of a broad
awareness of what it is to be a student and the recognition of its association with a period of life that
has its own cultures, aspirations and needs.

.
Keywords: student occupation, high school, youth.
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INTRODUÇÃO
Sempre tive muito gosto pela Química, ao contrário da grande maioria dos colegas do ensino
médio com quem estudei. Também sempre tive muita apreciação pela profissão docente. Juntando o
gosto pela Química, minha facilidade com a matéria e a facilidade de ensinar, sempre ajudei os
colegas de sala na aprendizagem de conceitos científicos. Foi partindo dessas características que optei
em tentar o vestibular para licenciatura na área de Química na Universidade Federal de São João delRei.
Uma vez ingressa, durante minha graduação, mais precisamente no 5°/6° período do curso,
quando participei do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES – no
qual tive a oportunidade de ter experiência em salas de aula como professora e preparar aulas
dinâmicas e diferenciadas, contíguo com estudos e leituras nas disciplinas voltadas à formação
didática e à respeito de como melhorar as ferramentas para a aprendizagem e o interesse dos alunos
no estudo da Química, percebi que muito se tem discutido e criticado em relação às formas como o
ensino da Química vem sendo praticado atualmente, com sugestões de mudanças.
Essas experiências, leituras e reflexões me mostraram que as aulas que envolvem mais a
participação dos estudantes levam a um melhor desempenho dos mesmos; o uso de aulas visuais com
experimentos, vídeos e estruturas moleculares facilitam o entendimento dos conteúdos abstratos
pertencentes à disciplina Química e o uso de tecnologias e jogos despertam interesse e motivam os
alunos. Além disso, percebi que relacionar conteúdos químicos com situações do cotidiano facilitam
a compreensão sobre o assunto químico escolar e ajuda a transformar o aluno passivo em sujeito ativo
da construção dos seus saberes. Verifiquei também que há grande atenção voltada à aprendizagem
significativa e como o estudo da Química pode contribuir para a formação de alunos críticos, com
responsabilidades sociais, ambientais e culturais.
Destaco ainda que, tais características mencionadas anteriormente estão presentes na
proposta governamental CBC – Conteúdos Básicos Comuns (SEE/MG - Conteúdo Básico Comum
– Química, 2005. Educação Básica – Ensino Médio) – no qual os professores do ensino médio de
Minas Gerais se baseiam para elaborar suas aulas. Porém, muito pouco ou quase nada desses
parâmetros são abordados durante as aulas da disciplina química no ensino médio. Digo isto de
experiência vivida, nas oportunas vezes que estive em sala de aula através do estágio e da minha
integração ao PIBID. O ensino de ainda é marcado pela tendência de manutenção do “conteudismo”,
em uma relação do tipo “transmissão – recepção”, caracterizado pelo sistema de repasse dos

12

conteúdos científicos de posse do professor aos seus alunos, considerados tábulas rasas. Pra que
ensinar tanto e o aluno aprender tão pouco?
Assim, surgiu em mim questionamentos sobre os porquês da manutenção do tradicionalismo
pedagógico. Porque as mudanças sugeridas não ocorrem? Por que os professores insistem em manter
um ensino em que seus alunos não aprendem? Ouvi respostas para estas perguntas na direção de que
as mudanças não ocorrem por falta de recursos na escola, que os professores necessitam de formação
complementar, ou até mesmo que os professores não são motivados a mudarem suas formas de ensino
devido à falta de apoio e ao baixo salário. Devo concordar que estes são fatores que influenciam as
formas de trabalho docente, mas mesmo assim, não os vejo como justificativas pertinentes ou que
configurem empecilhos reais para o professor estancar suas tentativas de mudança. Por exemplo, se
não há um laboratório equipado, este pode ser substituído por atividades que façam uso de materiais
alternativos e de baixo custo, as quais podem ser geridas no pátio da escola. A inserção de tecnologias,
como um vídeo, um jogo virtual ou um programa de computador voltados para a Química, pode ser
vista como um fantasma que assombra alguns professores que não têm costume e facilidade com as
novas tecnologias; mas então porque não tentar trazer figuras em algumas de suas aulas que ilustrem
o conteúdo em vez de apenas escrevê-lo no quadro negro? Ou porque não representar as substâncias
através de estruturas feitas de isopor, tinta e palitinhos? Ou ainda, porque não elaborar um jogo de
dominó ou um jogo de cartas que envolvam assuntos/questões de química? Por fim, a desculpa de
não quererem mudar seus métodos de ensino devido à falta de motivação, de apoio e ao baixo salário
que recebem não poderia estar à frente do papel como professor. Todo mundo que escolhe uma
determinada profissão, por qualquer motivo que seja, sabe muito bem das dificuldades que terá que
enfrentar e do salário que irá receber. Então, se escolheram a carreira da docência para seguir, sabiam
das suas vantagens e desvantagens. E é uma profissão ainda muito bem quista por muitas pessoas.
Não é à toa que as chamadas para designação de professores contratados estão sempre lotadas e os
concursos para professor do estado são sempre concorridos. Dedique-se e trabalhe da melhor maneira
possível!
Ainda nesse caminho, para me servir de apoio, Schnetzler (2010) discute que há uma
dificuldade enorme por parte dos diretores e professores em modificar o método de ensino de
Ciências/Química que se apoia na transmissão do conhecimento, seja por resistência ou falta de visão
sobre a situação. Assim, vêm mantendo o ensino tradicional com as seguintes concepções
educacionais:
Usualmente, por uma prática de ensino visando à retenção, por parte dos alunos, de uma
significativa quantidade de informações, pois, neste modelo, a aprendizagem é entendida
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como uma simples recepção de informações ditas pelo professor, assumindo a linguagem
como um mero ‘tubo” que transmite, conduz as palavras do emissor (professor) para o
receptor (aluno) com significados rígidos. Os conteúdos químicos, por sua vez, são
transmitidos de forma inquestionável e verdadeira, já que erroneamente concebidos como
provenientes de inúmeras observações experimentais objetivas e neutras. Professores que
orientam seu fazer docente segundo tais concepções, dificilmente perceberão a necessidade
de pesquisar sobre seu ensino, ou mesmo de melhorá-lo à luz de contribuições de pesquisas,
pois, usualmente, atribuem a pouca aprendizagem de seus alunos à falta de base e de interesse
dos mesmos, e/ou à falta de condições de trabalho na escola. Como para tais professores só
há problemas de aprendizagem, mas não de ensino (!), não veem razão ou necessidade para
a pesquisa neste campo. A atribuição de culpa aos alunos e/ou às condições de trabalho para
a pouca qualidade dos processos educativos não resolve os problemas da prática pedagógica.
Além de mantê-los, manifestam desconhecimento sobre a importância social e a
complexidade do ato educativo, bem como sobre contribuições da pesquisa educacional e,
particularmente, da área de Educação Química (SCHNETZLER, 2010, p. 150).

Diante dessa discussão, ainda me intrigava porquê os professores resistem às mudanças em
suas práticas pedagógicas. Foi a partir daí que surgiu o interesse e a necessidade de investigar essa
questão, e este foi o tema proposto inicialmente no pré-projeto que submeti ao processo seletivo do
Mestrado em Educação – Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da Universidade Federal de
São João del-Rei, no ano de 2014.
Uma vez aprovada na seleção do mestrado, comecei, juntamente com meu orientador, o Prof.
Dr. Murilo Cruz Leal (in memoriam), a recolher artigos de diversas fontes que tratassem do assunto.
As buscas por um referencial teórico foram direcionadas pelas palavras “prática docente”, “ensino
tradicional”, “ensino ativo”, “ensino de Química”, “professor de Química”, “didática do professor”.
Encontramos uma infinidade de textos relacionados ao ofício de professor. Preferimos optar por
aqueles publicados em revistas de maior circulação e melhor qualificação segundo os critérios do
QUALIS/CAPES para leitura. Autores como Basso (1998), Mortimer (1998), Leão (1999), Tunes et.
al. (2005), Rosa e Tosta (2005), Trevisan e Martins (2006), Thomazi e Asinelli (2009), Antunes
(2010), Aires e Lambach (2010), Arruda, Lima e Passos (2011), Lima e Núñez (2011), França e
Munford (2012), Gerhard e Filho (2012), Morais et. al (2012), Cóttica e Seide (2013), entre outros,
serviram como base para me situar sobre as pesquisas e trabalhos já realizados nessa perspectiva.
Depois de muitas leituras, o próximo passo foi identificar as principais ideias trazidas pelos
textos, as conclusões dos autores e o foco abordado. Fazendo esse apanhado, comecei a perceber que
as análises do ofício docente e da prática pedagógica normalmente vêm acompanhadas ou remetem
às expressões como: “relação professor-ALUNO”, “o papel do ALUNO”, “sentido da escola para os
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ALUNOS”, “conhecimento significativo para o ALUNO”, “o sucesso escolar do ALUNO”, “o que
os ALUNOS acham das aulas”, “a Química na visão dos ALUNOS”, etc. Nesse momento, me deparei
com outra questão: a prática do professor, independentemente de como ela seja, é para qual
finalidade? Quem está do outro lado da ponte? Quem é o interlocutor? Sim, claro, são para os
ALUNOS que o professor trabalha, a escola só existe porque há ALUNOS para estudarem nela, as
propostas de diferenciação nos métodos de ensino são para estimular a aprendizagem dos ALUNOS,
são dos ALUNOS que as propostas governamentais falam quando tratam de uma formação cidadã
responsável; os ALUNOS são o foco do planejamento escolar.
Aluno, aluno, aluno.... Fiquei instigada com esse outro lado da moeda. Li e estudei muita
coisa sobre a prática docente. Mas, e sobre a prática discente, o que os autores tinham a dizer? Passei
a procurar então, da mesma forma como fiz com a busca por artigos relacionados ao professor e sua
prática, textos que tratassem do aluno e sua prática. Daí veio minha decepção: não encontrei muita
coisa sobre o assunto nas publicações nacionais. Os poucos referenciais que encontrei tendo o aluno
como foco, estabeleciam relações com o professor: a visão dos alunos em relação ao professor, a
relação professor-aluno, o que eles achavam dessa ou daquela aula, desse ou daquele método de
ensino, mas nada muito direcionado ao papel dos mesmos.
Surgiu então a ideia de pesquisar o assunto e, estimulada pelo meu orientador, mudamos o
objetivo da pesquisa. A investigação não tratava mais de compreender as razões da resistência dos
professores em mudar a prática de ensino, mas de entender qual é o papel do aluno. Ora, pois, defendia
que dependendo do método utilizado pelo professor, haveria ou não aprendizagem significativa,
haveria ou não interesse por parte dos alunos, haveria ou não formação de cidadãos críticos. Mas não
havia pensado que não haverá aprendizagem, interesse, motivação, formação se o próprio aluno não
quiser; se o próprio aluno não se empenhar para que esses benefícios ocorram. Por isso é comum
ouvir relatos de professores que preparam suas aulas com determinadas expectativas e na “hora H”,
na prática, na realidade, ocorre uma aula totalmente diferente do que era previsto, seja pelo lado
positivo ou negativo.
Pronto, tínhamos então um novo desafio pela frente, mas o referencial teórico ainda era uma
incógnita. Não satisfeita com os resultados da busca, procurei até encontrar um livro que tratava do
ofício de aluno e do trabalho escolar. Phillipe Perrenoud (1995) entrou em cena para me ajudar a
compreender qual é, ou deveria ser o papel do aluno; o que os alunos devem/deveriam fazer e o que
realmente fazem nas salas de aula; qual é o sentido da escola e do trabalho escolar para eles e como
veem o ofício de aluno.
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Depois de estudar a obra de Perrenoud (1995), acreditávamos que já era hora de ingressar
na pesquisa de campo para recolher dados. O objetivo da pesquisa passou a ser compreender como o
aluno entendia seu ofício; o que ele pensava sobre ser aluno, quais eram as atitudes e
responsabilidades atribuídas a esse papel; como ele é como aluno e como descreve seu ofício. Após
a escolha da escola e da turma que seria objeto de estudo, Murilo e eu decidimos que, em primeiro
momento, era necessária uma aproximação com os alunos; além de observar como se comportam nas
aulas, era preciso fazer parte daquela cultura novamente, de compartilhar os ritos e rituais próprios
daquele ambiente. Sendo assim, comecei a frequentar uma turma de segundo ano do ensino médio
em suas aulas, durante todos os dias da semana e em todas as disciplinas. Assim, observei e
acompanhei os alunos de segunda a sexta-feira, de 7 às 11h 25 da manhã. Tornei-me membra do
grupo; voltei a ser aluna do ensino médio durante um bimestre.
O segundo passo da coleta de dados foi realizar uma entrevista com os alunos. Nela,
conforme descreverei no CAPÍTULO 3, explorei aspectos do ofício de aluno na visão dos próprios
alunos. Com os dados em mão, tivemos de constatar que a prática do ofício de aluno está relacionada
com o saber e saber-fazer que são característicos desse ofício, como ler, escrever, calcular, aprender
Química, Português e Geografia por exemplo, bem como seguir regras e horários. Mas também, que
a prática desse ofício envolve questões sociais e culturais; que os alunos vão à escola também para
encontrar com os amigos e conversar assuntos alheios, para namorar, para rir e distrair; que os alunos
também são jovens e que as características do mundo juvenil se fazem presente no interior da escola.
Fomos de encontro com uma questão óbvia, mas que é esquecida por muitos: os alunos são seres
humanos jovens.
Em relação ao aspecto sociocultural do aluno, Perrenoud (1995) pouco tinha a contribuir e
tivemos que buscar outros autores para fundamentar minha discussão. Nesse contexto, Dayrell,
Carrano e Maia (2014), entre outros, surgiram como possibilidade de ampliar as ideias sobre o ofício
de aluno trazidas por Perrenoud (1995), como veremos no Capítulo I. Deste modo, defini a seguinte
pergunta para realizar minha pesquisa: O que é ser aluno de ensino médio e como esse ofício é
expresso e descrito na escola? A partir desta pergunta surgiram outras: É conhecer e reconhecer a
cultura escolar e fazer parte dela? É integrar uma vida relacional rica e ativa? É obedecer regras e
mandamentos? É saber fazer o que foi proposto na hora certa, da forma que foi solicitada? É ser
reconhecido como tal pela sociedade? É participar do mundo juvenil e fazer parte dele? É construir
uma identidade? Foram estas questões que me acompanharam durante a pesquisa.
A presente dissertação foi organizada em 5 capítulos que agora apresento. No Capítulo 1
trago a revisão bibliográfica sobre ofício de aluno, sentido do trabalho escolar e mundo juvenil,
16

destacando informações pertinentes que contribuíram diretamente para a construção do arcabouço
teórico da pesquisa. O Capítulo 2 apresenta o referencial metodológico, destacando os critérios,
amostragens e métodos de construção e instrumentos de coleta de dados. A apresentação das
observações em sala e das falas dos alunos são tratadas no Capítulo 3. No Capítulo 4 faço a análise
dos dados coletados e termino concluindo as respostas para minha pesquisa e tecendo reflexões sobre
o tema.

CAPÍTULO 1 - O QUE É SER ALUNO?
1.1. O ofício do aluno, suas rotinas e estratégias frente ao trabalho escolar.

Muito se tem discutido sobre o ofício docente, sua formação, direitos e deveres. Também se
tem dado a devida atenção aos processos de ensino-aprendizagem, métodos pedagógicos, recursos
didáticos, formação crítica, reforma curricular, aprendizagem significativa, formas de avaliação,
apropriação de conhecimentos; principalmente no que se refere ao ensino de Ciências Naturais. Uma
infinidade de questões e “soluções” são apresentadas nas pesquisas em educação. Contudo, em sua
grande maioria, voltadas para o ser/fazer docente. Mas, afinal, para que, ou melhor, para quem todos
estes esforços são direcionados? A quem pressupõem? Estamos diante de uma questão que parece
óbvia: os alunos são o foco de todo e qualquer planejamento escolar, mas por que isso é esquecido
na formação docente e nas proposições curriculares? Estes, que também fazem parte dos processos
educacionais, também possuem um papel a desempenhar nesse contexto. Refiro-me, assim como
Perrenoud (1995, p. 14), que o jovem escolar também possui um ofício; também há um ser/fazer
discente. Quanto ao ofício de professor, não há dúvidas e o debate está na ordem do dia. Mas, e quanto
ao ofício de aluno, o que há por dizer?
O indivíduo não nasce aluno, ele se torna aluno; aluno é um produto da invenção Escola. Se
pararmos para pensar quando foi que a escola surgiu, não teríamos uma data a pontuar. Vincent,
Lahire e Thin (2001) comentam que, em seus estudos sobre história e teoria da forma escolar 1, há
incessantes anacronismos sobre sua invenção e que parte-se do pressuposto que tivesse existido uma

1

Esses estudos constam na obra coordenada por Guy Vincent, L’Education prisonnière de la forme scolaire? Scolarisation et

socialisation dans les sociétés industrielles, Lyon: PUL, 1994:11-48. Tradução da Profa. Dra. Diana Gonçalves Vidal, docente da
Faculdade e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo, Vera Lúcia Gaspar da Silva, Profa. da
Universidade do Estado de Santa Catarina e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo,
e Valdeniza Maria da Barra, mestranda do Curso de Pós-Graduação em Educação – História, Política e Sociedade da Pontíficia
Universidade Católica de São Paulo. Revisão de Guilherme João de Freitas Teixeira.
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espécie de “crescimento natural” da Escola. Minha intenção aqui não é retomar a discussão sobre
origem e história da Escola, mas de entender o funcionamento da escola que temos hoje e estabelecer
relações entre sua cultura, o que chamamos de aluno e o papel que lhe é conferido.
Na antiga sociedade, aprender se fazia por ver-fazer e ouvir-dizer, seja entre camponeses,
artesão ou nobres. As primeiras escolas eram, pois, centradas na transmissão de conhecimentos
artesanais (culturais) entre os familiares; aquele que aprendia, fazia a aquisição do saber ao participar
das atividades da família. As grandes invasões, pouco a pouco, foram reduzindo o número das escolas
romanas que se extinguiram com o retorno à vida rural, emergindo, então, as escolas elementares
religiosas, onde se aprendia a ler e cantar os salmos. Elas eram responsáveis em formar clérigos e
padres principalmente. Com o desenvolvimento urbano nos séculos XI e XII, surgiu uma verdadeira
revolução escolar, cujos aprendizes agora já não eram futuros homens da Igreja, mas sim homens de
letras (PETITAT, 1994). As primeiras escolas dotadas de um currículo explícito e organizado não
acolhiam crianças. Além do mais, nas universidades medievais e nos primeiros colégios, a
escolarização era privilégio de poucos e destinava-se a um público selecionado social e
intelectualmente, para o qual a imagem da aprendizagem como interiorização do discurso magistral
tinha fundamento. Quando os colégios se abriram para pessoas mais jovens – com prevalência ainda
do sistema de seleção, este aspecto permaneceu. Durante muito tempo, era natural ensinar em latim
e introduzir de imediato uma relação livresca e discursiva do saber às crianças de 9 – 10 anos.
Para prosseguir a análise e compreender as especificidades das práticas escolares, sigo
caminhando com Vincent, Lahire e Thin (2001) e concordo com eles sobre a necessidade de evocar
as transformações às quais a forma escolar está ligada. No fim do século XVII, foram criadas escolas
destinadas a todas as crianças, inclusive as do “povo”, o que era necessário para obter a ordem
pública: submissão, obediência e uma nova forma de sujeição. Diante de um mestre que é o dono do
saber e a repressão de nunca poder falar, a criança aprende além de ler e escrever (copiar), a obedecer
a determinadas regras que são constitutivas da ordem escolar: maneira de comer, de assentar, de
comportar-se, etc. Concomitante à ideia segundo a qual a função da escola seria a de “transmitir
saberes e saber-fazer”, a invenção da forma escolar se realizou também na produção de disciplinas
escolares – no sentido literal do termo, e os mestres mostravam de maneira clara que a relação
pedagógica não era uma relação de pessoa a pessoa, mas uma submissão (do mestre e) do aprendiz
às regras impessoais.
O tempo passou e a obrigação escolar tornou-se uma realidade, a duração da escolaridade
cresceu, as formações pós-obrigatórias multiplicaram-se e prolongaram-se no tempo. As sociedades
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industriais definiram os saberes e o saber-fazer de base, a “cultura comum” que cada um deve
adquirir, qualquer que seja a sua condição social e econômica, o seu desejo de aprender, as suas
necessidades e os seus projetos. Na prática, esta definição de uma “cultura comum” traduz-se, para a
maioria das crianças e jovens, por uma escolarização forçada de, pelo menos, uma dezena de anos.
Isso não quer dizer que a escolaridade seja sempre vivida por todos e em todos os momentos, como
uma coação, porque os adultos esforçam-se por lhes dar desejo de aprender, por dar um sentido à
aquisição dos saberes ou por valorizar as vantagens que acompanham o domínio dos saberes e o
sucesso escolar.
E nem se pode dizer ainda, conforme nos esclarece Perrenoud (1995), que o trabalho escolar
seja de uma eficácia sem mácula, pois há certa desproporção entre as horas investidas e os
conhecimentos adquiridos, mas acrescento que é absurdo proferir um discurso de total ineficácia dos
sistemas escolares. A crise econômica e algumas desilusões políticas ou pedagógicas alimentam este
discurso crítico, que o interpreta falaciosamente em termos de abandono de saberes.
Dos 2 ou 3 anos até aos 17 ou 18 anos, o que é que fazem as crianças e os jovens da nossa
sociedade? Vão à escola. Para aquém e para além das idades previstas por lei, a pressão familiar e
social impõe-se. Os jovens passam vinte a trinta horas por semana na escola, ou trinta a quarenta
semanas por ano, submetidos a um trabalho que não desejaram e devem assegurar, em princípio, o
seu domínio progressivo dos saberes e do saber-fazer inscritos no programa dito “necessário” e ainda
garantir, desde os primeiros anos de escola face à constante avaliação, um mínimo de sucesso escolar
e sua ascensão no percurso. Essa realidade remete a uma identidade genérica e principal das crianças
e dos jovens: são ALUNOS, cujo objetivo é aprender. Ser aluno é também, em qualquer pedagogia,
fazer coisas. Diante dessa questão, Perrenoud (1995, p. 14) analisa se ser aluno reporta a ter um ofício;
se é sólido afirmar que exista um ofício de aluno, assim como o de professor.
A palavra ofício vem do latim officium que significa ‘ocupação, função, mister’; ‘coisa
necessária ou forçosa, obrigatória’2. Do ponto de vista semântico, falar que o aluno exerce um ofício
é, então, aceitável. Para além dessa análise, exercer um ofício, ter uma ocupação, um trabalho, é uma
forma do indivíduo ser reconhecido e valorizado pela sociedade. Segundo Perrenoud (1995), “o aluno
exerce um gênero de trabalho determinado, reconhecido ou tolerado pela sociedade, do qual retira
seus meios de sobrevivência.” (PERRENOUD, 1995, p. 15, grifos do autor).

2

Fonte: Dicionário Aurélio, dicionário de grande divulgação no Brasil.
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O ofício de aluno é, por excelência, o ofício do aprender um saber e um saber-fazer, do
aprender conteúdos e atitudes, conhecimentos e habilidades, matérias e hábitos de estudo. Esse ofício
é tanto um aprender das disciplinas e regras, como aprender competências transversais (estudar, ler e
escrever), manejar instrumentos de trabalho próprios (caderno, lápis, borracha, régua), técnicas de
trabalho/estudo específicas (estudar para provas, realizar pesquisas) e a ter atitudes e comportamentos
condizentes com o ambiente escolar. Porém, o ofício de aluno é sui generis porque, por exemplo, não
é pago, no sentido de ter salário; porque é mais imposto do que escolhido livremente; desenvolve-se
sobre forte controle externo, numa situação de dependência, exerce-se permanentemente sob o olhar
e o controle dos outros e porque é o mais avaliado do ponto de vista da pessoa, de sua inteligência,
cultura e caráter. Perrenoud (1995, p. 16) compara tais características à alguns ofícios de adultos; mas
atenta-nos ao fato de que raramente encontram-se todas estas características conjugadas no mesmo
ofício. Ademais, o trabalho escolar se diferencia dos outros por não ter uma utilidade visível de
imediato.
O ofício de aluno é a arte de realizar um trabalho extremamente fragmentado; é investir em
tarefas de rápida alternância de fases de iniciação, de trabalho intensivo, de organização, de transição
para outra atividade. Exercer o ofício de aluno é realizar um trabalho que não se escolheu e pelo qual
não se tem necessariamente interesse. É ainda raciocinar, ler, escrever, calcular, desenhar, estando
constantemente sujeito à observação do professor e, por vezes, de outros alunos.
Na aula, o trabalho de um aluno está em constante exposição. O professor pode espiar por
cima de seu ombro, pedir-lhe para lhe levar o caderno, intervir no seu trabalho, fazer-lhe uma
pergunta sem lhe dar tempo para refletir, antecipar um erro que ainda não foi cometido,
responsabilizá-lo pela demora em escolher ou em avançar mais depressa do que aquilo que o
aluno é capaz. Munido, em geral, de boas intenções, o professor imiscui-se, todavia, sem
cessar, na “esfera pessoal” dos alunos (PERRENOUD, 1995, p. 71).

Resumindo, “vê-se que fazer um bom trabalho, na escola, é fazer um trabalho não
remunerado,

largamente

imposto,

fragmentado,

repetitivo

e

constantemente

vigiado”

(PERRENOUD, 1995, p.71, grifos do autor).
Refletindo sobre o ofício de aluno, é cabível interrogar como é possível que os jovens se
disponham a suportar, durante tantas horas diárias, cinco dias da semana, durante dez a quinze anos
de suas vidas, a serem postos a trabalhar sob pressão contínua? Qual o aluno que poderá interessarse e alegrar-se profundamente pelo trabalho escolar quando este é tão desconexo, fragmentado,
descontextualizado, ao sabor das mudanças e dos ritmos dos professores e das atividades, coordenado
20

pelo toque das campainhas, da constante troca de professores, dos seus modos e costumes, da troca
de conteúdo, das pressas, pressões e tempos mortos? Qual aluno que, por imposição contínua, poderá
ser “ativo ou passivo”, escrever ou escutar, ler ou copiar, responder ou questionar só porque recebeu
essa ordem, no tempo e momento determinado pelo professor, discrepante à sua própria vontade?
Qual aluno que se interessará profundamente por uma atividade ou projeto, que poderá
superar suas dificuldades, construir raciocínios, enviesar ideias, se é constantemente interrompido,
guiado, espionado, analisado e interpelado pelo professor? Como ter ânimo, motivação e boa vontade
na realização das tarefas, se estas só servem para serem rabiscadas, corrigidas, retificadas e julgadas?
Perrenoud (1995) nos instiga ao mencionar que “a escola está feita para que só possam sobreviver os
alunos que não levam a sério todas as suas exigências” (PERRENOUD, 1995, p. 23).
Os alunos partilham, assim como os prisioneiros e os militares, a condição daqueles que não
têm, para se defenderem contra o poder da instituição e dos seus chefes diretos, outros meios que não
sejam a astúcia e a hipocrisia. O ofício de aluno fundamenta-se no ardil, que apenas é suportado com
a condição de se fingir um pouco. Desta forma, para sobreviver na instituição escolar, é preciso
arranjar meios e estratégias de burlar as regras, trapacear, fraudar, de fazer batota; é preciso tornar-se
dissimulador, salvaguardar as aparências para ter paz, sabendo que “a vida está para além da escola”,
nos interstícios, nos momentos em que se escapa à vigilância, ao controle, à ordem escolar
(PERRENOUD, 1995). Isso, como comenta Perrenoud (1995), não exclui nem o aborrecimento nem
a revolta. Além disso,
[...] estas estratégias defensivas, protetoras, individualistas, ainda que garantam a
sobrevivência, não garantem a felicidade e a realização pessoal. E, contribuem, sobretudo,
para reproduzirem características mais burocráticas das organizações, que tendem para o
fechamento, para a ausência de comunicação, para o investimento mínimo no trabalho, para
o discurso de duplo sentido, para a desconfiança em relação ao outro, para o conflito
dissimulado com a hierarquia (PERRENOUD, 1995, p. 36).

Mas, mesmo os menos interessados pelos saberes e pelo sucesso escolar, acabam por
adaptar-se ao que parece a condição normal, “natural” de ser aluno; acabam por formar consigo aquilo
que se chama, em sociologia, de um habitus3 escolar. O aluno, então, torna-se um ator e autor que
doseia o seu investimento na ação em que se envolve e, principalmente, em função das necessidades
que sente e dos fins que se propõe atingir: o que está em causa é obter o máximo investindo o menos
possível, o que ocasiona o desenvolvimento de toda uma série de variações de saber-fazer, como a
3

Bourdieu, P. Escritos de Educação, Editora: Vozes. 2006.
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batota, a utilização discreta do trabalho do outro, o assumir apenas riscos calculados – por exemplo,
só estudar quando se julga que vai ser avaliado, preparando-se intensiva e absurdamente apenas nas
vésperas das provas. Cada qual pondera vantagens e inconvenientes e, até certo ponto, “escolhe” ser
ou parecer passivo ou ativo, aborrecido ou interessado. Cada qual navega como pode, de forma
bastante oportunista, em função da energia de que dispõe.
O trabalho escolar existe em razão de favorecer ou consolidar aprendizagens, além de ocupar
e disciplinar os alunos, conforme os precedentes históricos. Uma vez estabelecido a relação do
trabalho escolar com o desenvolvimento da aprendizagem nos alunos, o sentido do trabalho escolar
torna-se indissociável do sentido dos saberes; mas na visão dos alunos, as coisas não são tão óbvias.
É claro que nenhum dos jovens que frequenta a escola irá negar que é preciso estudar (trabalhar),
estudar para aprender, aprender para saber, saber para se ter sucesso na escola e na vida, mas exercerá
o ofício de aluno conscientemente? Por um lado, os alunos “sabem o que fazem” e podem falar disso
com conhecimento de causa. Têm uma imagem bastante precisa de alguns dos seus funcionamentos
cognitivos, da forma como trabalham. Contudo, segundo Perrenoud (1995), os alunos não têm plena
consciência de aprenderem e de exercerem um ofício, “e apercebem-se menos ainda até que ponto o
exercício do ofício, tal como o interiorizaram e tal como lhes é imposto, estrutura a sua experiência
individual e coletiva e o sentido que lhe atribuem” (PERRENOUD, 1995, p. 206).
O ofício de aluno é, por excelência, o ofício do aprender. A escola, a fim de inventar e
reinventar atividades capazes de provocar aprendizagens, reestruturar, esquematizar, segmentar,
simplificar e reconstruir os conhecimentos e as práticas com fins didáticos. Estas práticas, sendo elas
consideradas tradicionais ou inovadoras, são práticas verdadeiramente escolares, cuja finalidade é a
de estimular a compreensão e generalização de certas noções e/ou conhecimentos e de aprimorar e
consolidar os saberes e o saber-fazer de base, a “cultura comum” necessária. E são estas práticas que
configuram o ofício de aluno, que estão no centro do ser/fazer discente.
Ora, como nos lembra Perrenoud (1995, p. 207), o ser/fazer discente não pode ser
diariamente (re)inventado, ao sabor do método utilizado pelo professor. À escala de uma turma, os
alunos têm de passar por rotinas, atitudes impostas, sugeridas ou controladas numa gama de
atividades legítimas. Numa aula, o aluno passa o dia a fazer coisas: ler, escrever, transcrever, copiar,
fazer exercícios, exprimir, discutir, classificar, medir, desenhar. A forma como estas atividades são
estruturadas, escolhidas ou impostas, supervisionadas ou geridas de forma autônoma, a forma como
são avaliadas e as consequências que resultam de um bom ou mau trabalho, o seu caráter impositivo
ou lúdico, individual ou cooperativo, é o que diferencia as pedagogias e até mesmo os diversos
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momentos de vida da turma, sendo que, o oficio de aluno em ambos os casos, não é menos definido.
Em qualquer pedagogia, trata-se de uniformizar o trabalho cotidiano e de lhe fixar regras. Além disso,
nenhuma pedagogia e sua consequente fertilização do ofício de aluno não assegura, a priori, que
aprendizagens irão se estabelecer. Tudo depende da forma como cada aluno investe e dá sentido em
seu ofício.
Assim, as pedagogias ativas podem revelar-se como terrivelmente inseguras ou inquisitoriais
para determinados alunos que dão melhor conta de si em tarefas mais estereotipadas, com
regras de jogo que fazem pesar sobre eles menos responsabilidades. Nenhuma pedagogia
define o ofício de aluno que convenha a todos os aprendentes (PERRENOUD, 1995, p. 208).

O tempo marcado e os horários estabelecidos para cada ação dentro da escola são outros
condicionantes das atitudes dos alunos frente às suas necessidades e ao seu trabalho. Independente da
vontade dos alunos, é um tempo fracionado, regido pelo toque das campainhas; um tempo pouco
negociado que, por diversas razões, parece escasso. Não se pode ultrapassar o tempo marcado para
cada aula, porque há um horário oficial, há regras e hábitos do estabelecimento, há hora para
merendar, para ir pro recreio e há horário certo para ir ao banheiro. O tempo escolar é calculado e
calibrado de forma otimista, com poucos tempos mortos e com pouco tempo para se respirar
(PERRENOUD, 1995, p. 174). Todo o tempo de que se dispõe, na escola, tem de ser aproveitado
para fazer-se aprender em acordo com o planejamento, “dar conta do programa”, sabendo-se, de
antemão, que tal nunca será conseguido, mas se é pressionado a fazer de conta que sim, para ir o mais
longe possível.
Não obstante, “o tempo escolar não está à disposição dos alunos, ainda que sejam eles que
trabalham e aprendem. É a instituição que rege esse tempo, que exerce uma pressão constante e cria
o estresse: “‘Depressa! Despacham-se! Só têm cinco minutos!’” (PERRENOUD, 1995, p. 175). O
tempo e a organização do trabalho escolar é indiferente aos ritmos individuais dos alunos. Destarte,
os alunos mantêm uma relação estratégica também com os tempos que se pressupõe gerirem a
participação e o trabalho. Bem longe de realizarem continuamente tudo o que lhes é pedido, e ainda
com um sucesso desigual, os alunos tentam negociar e/ou virar a seu favor as regras impostas e os
tempos propostos. Mantêm, assim, certo controle sobre o ritmo e a intensidade do trabalho escolar,
que nem sempre exercem de forma consciente.
É longa a gama das estratégias disponíveis e variam de acordo com o trabalho didático
instituído, de eficácia desigual e diferentemente concentradas. Numa organização, as estratégias dos
atores situam-se entre dois polos: uns tentam agir sobre o sistema, controlar as regras do seu
funcionamento; outros contentam-se em aceitar, “não criam tumultos”; podem até tentar virar as
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regras a seu favor sem, para isso, oporem-se abertamente. Em qualquer organização, apenas os
dirigentes têm formalmente o poder de redefinirem as regras do jogo. O aluno procurará então tirar o
melhor partido possível das regras em vigor, da sua ambiguidade, das suas contradições, a fim de
proteger seus interesses, sua tranquilidade e sua liberdade contra as exigências dos adultos, em
particular, dos professores.
O trabalho didático é, pois, antes mesmo de se tornar momentos de aprendizagem, a
proposição de tarefas consignadas aos alunos. Didática, como define Verret (1975, apud
PERRENOUD, 1995, p. 117), é a “transformação da cultura em objeto de ensino e de aprendizagem
escolar”. Cada professor tem a sua forma de organizar as atividades e de trabalhar com alunos. Porém,
como nos mostra Perrenoud (1995, p. 121), podemos identificar algumas regularidades nessas formas
de organização do trabalho escolar de acordo com a didática adotada. É importante lembrar apenas
que, independentemente do sistema didático, do tipo de jogo proposto, os alunos construirão suas
estratégias para jogar com as regras e este será o nosso foco daqui pra frente.
A didática tradicional pode ser identificada com a alternância bem clara de lições, exercícios
e momentos de controle. O professor explica novas noções, expõe novos conhecimentos, introduz um
novo saber-fazer, define a terminologia correspondente, dá exemplos, mostra objetos ou ilustrações;
os alunos, por sua vez, devem anotar e memorizar, repetir fatos, regras ou teoremas. Uma vez as
noções introduzidas, os alunos são obrigados a fazer exercícios, muitas vezes por escrito, a partir de
instruções ditadas, escritas no quadro ou impressas em manuais, folhas avulsas ou cadernos de
exercícios. Ao final de cada assunto, quando o professor julga que um número suficiente de alunos
compreendeu ou aprendeu determinada matéria, assegura, através de avaliação oral ou escrita, que os
alunos compreenderam as explicações e memorizaram o essencial. Após a avaliação, o professor dá
prosseguimento a um novo capítulo do programa. Nesta didática, os alunos não permanecem
totalmente passivos, mas o professor tem o papel principal, solicitando acima de tudo a atenção ou a
participação momentânea dos aprendizes, num diálogo em que ele, professor, é o principal
organizador (PERRENOUD, 1995, p. 121).
Centrar-me-ei agora sobre um outro aspecto da didática tradicional: o trabalho solicitado aos
alunos. Não faço aqui análise dos conteúdos, uma vez que estes variam de acordo com a disciplina e
o grau de ensino. O objetivo nesse momento é de mostrar que as tarefas consignadas aos alunos
resultam essencialmente de uma lógica do controle. O trabalho é exigido pelo professor e raramente
acontece que um aluno trabalhe por sua própria iniciativa; é um trabalho efetuado sob vigilância
continua e avaliado logo que esteja pronto, não necessariamente para receber uma nota, mas para ser
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corrigido e devolvido com indicação dos erros e a ordem para completar ou retificar os elementos
menos satisfatórios.
Além do mais, o trabalho escolar nesse caso deve favorecer um controle ao mesmo tempo
onipresente e relativamente econômico para um professor: as tarefas são idênticas e o cumprimento
sincronizado; o fechamento das tarefas garante a existência de um procedimento único cuja realização
metódica é ao mesmo tempo necessária e suficiente para se fazer corretamente o trabalho pedido; a
tarefas são fragmentadas, curtas e padronizadas; é necessária a escrita para que se tenha visibilidade
do trabalho; são realizadas de maneira individual (sem que isso signifique que seja individualizado);
possuem caráter quantificável de erros e relativa facilidade das tarefas, pois tarefas muito difíceis
necessitam de constante ajuda (PERRENOUD, 1995, p. 123).
Face esse tipo de tarefas, a margem de trapacear e manobrar as regras é limitada. Além disso,
têm aqueles alunos que gostam deste gênero de tarefas e obtêm resultados satisfatórios sem que seja
necessário um esforço excessivo; não têm necessidade de utilizar estratégias sutis para se protegerem
e realizam com prazer o que se pede que façam. Mas e os outros alunos que não se encaixam nesse
perfil? Aqueles a quem o trabalho escolar não interessa? Aqueles a quem esse trabalho coloca em
situação de fracasso? Face ao caráter extremamente estruturado da situação, suas estratégias de defesa
são limitadas e podemos recensear cinco dessas estratégias. Tais estratégias foram enunciadas pelo
sociólogo Philippe Perrenoud (1995, p. 126-127), ditas como clássicas. São elas:
1- “Beber o cálice da amargura”: em vez de confrontar a lógica do sistema, o aluno aceita, renuncia
a qualquer revolta, executa docilmente o que lhe é dito para fazer, como o deve fazer, sem discutir
nem por questões. Investe pouco de si próprio, mas de modo que não o julguem de má vontade,
assegurando-lhe a confiança do professor e certa autonomia, por exemplo, nas correções.
2- “Depressa! Depressa! Depressa! ou como rapidamente se ver livre da tarefa”: trata-se de
despachar o mais rapidamente possível as tarefas escolares a fim de se ocupar com outras coisas.
O aluno atamanca os exercícios, usa abreviaturas ou aspas sempre que pode, copiar de um vizinho
mais adiantado, usa o mínimo de tempo para refletir, verificar o seu raciocínio ou cálculos; o
essencial é acabar depressa para se beneficiar de uns momentos de descanso até a altura em que
o professor dê um novo trabalho.
3- “Despacha-te lentamente”: a estratégia é, então, sem recusar abertamente o trabalho, avançar
com excessiva lentidão, sem que, contudo, se possa abertamente censurá-lo. Encontra mil e uma
maneiras de diferir o seu início e, depois, interrompê-lo com o pretexto de apontar o lápis,
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procurar um caderno ou pedir uma explicação. Antes de tudo, é preciso ganhar tempo, ter um ar
ocupado mas sem fazer grandes esforços, fingir que se interessa pelos problemas e exercícios
propostos. Esta estratégia é arriscada porque o professor pode exigir que todos os alunos
terminem o trabalho iniciado, permanecendo na sala durante o recreio ou após as aulas, o que
não é vantagem pra os alunos.
4- “‘Não percebo nada disto!’”: o aluno considera-se incompetente face ao trabalho, à capacidade
de compreender as instruções ou encontrar um caminho para a solução, o que permite justificar
longos momentos de inatividade, sobretudo se o professor se recusar a responder às perguntas ou
estiver ocupado com outros alunos.
5- “Contestação aberta”: esta é a estratégia mais perigosa segundo o autor, pois consiste em negar
abertamente a utilidade do trabalho pedido ou até mesmo recusar explicitamente a fazê-lo,
invocando o seu pouco interesse, a falta de vontade, a fadiga ou a má disposição. Poucos alunos
têm meios para adotarem regularmente esta atitude; aqueles que constantemente recorrem a
estratégias deste tipo não têm, em geral, grande coisa a perder e travam uma guerra de desgaste
contra a instituição. Outros alunos contestam mais sutilmente o trabalho pedido, não se recusam
diretamente a fazê-lo, mas argumentam sugerindo que os exercícios são muito difíceis e que são
precisas explicações suplementares, que já fizeram este gênero de trabalho e que é inútil
recomeçar, ou ainda que se poderia fazê-lo em outro momento. É aí que o sentido estratégico de
alguns alunos consegue maravilhas! Se direcionarmos nossa atenção agora para a didática
construtivista, veremos que todas estas estratégias adotadas pelos alunos não terão igual eficácia
contra as regras desse novo tipo de ensino. A transformação das didáticas propõe outras
atividades aos alunos, outras regras do mesmo jogo no funcionamento da turma. De repente, as
estratégias que tinham dado boas provas tornam-se ineficazes e os alunos devem inventar outras
novas. Como mudar de ofício sem perder a pouca liberdade conquistada por gerações de alunos?
Como menciona Perrenoud, “é evidente que não se pode identificar um dia D em que as
didáticas tradicionais deram lugar às novas didáticas” (PERRENOUD, 1995, p. 127). Nem se pode
afirmar que a didática ativa revigora e a tradicional não existe mais. No geral, podemos dizer que as
novas didáticas, que nasceram de uma crítica às tradicionais, se apresentam como alternativas
propostas a todos aqueles que não estão satisfeitos com as formas clássicas do ensino e do trabalho
escolar.
De forma geral, as novas didáticas, caracterizam-se em dar voz ao aluno, acentuá-lo
enquanto sujeito ativo da sua própria aprendizagem, mais do que sobre o professor enquanto
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distribuidor do saber; acentuam a construção progressiva dos conhecimentos e do saber-fazer através
de interações sociais com os diversos sujeitos; aspiram a interdisciplinaridade; privilegiam
competências funcionais e globais, fomentam a abertura da escola à vida, assentam as aprendizagens
escolares em experiências do cotidiano e das vivências dos alunos, além de respeitar a diversidade
cultural, valorizar a autonomia do aluno, atribuir uma maior importância aos aspectos cooperativos
do trabalho escolar, opõem-se às tarefas estritamente individuais e à competição entre alunos;
atribuem uma maior importância ao desenvolvimento da pessoa como cidadã, por oposição a uma
atenção exclusiva sobre os saberes ou o saber-fazer (PERRENOUD, 1995, p. 127).
Sabemos que nem todos os professores que adotam este método abordam todos estes temas
e nem dão igual importância aos mesmos. Mas, qualquer ruptura com as didáticas tradicionais traduzse principalmente por uma redefinição das tarefas. Do mesmo modo que fizemos com a didática
tradicional, podemos, arrimado a Perrenoud (1995), traçar o que se espera do trabalho dos alunos sob
o prisma das novas didáticas. As tarefas são abertas, não apelam a uma solução única; são globais na
medida em que nascem de um problema real e são menos estereotipadas; fazem frequentemente apelo
ao oral, só se recorre à escrita quando esta é útil, e só se a utiliza desde que não sobrecarregue ou
retarde inutilmente o trabalho; as tarefas são muitas vezes assumidas coletivamente, sendo difícil a
comparação de rendimento e a apreciação do trabalho de cada um repousa mais numa avaliação global
e intuitiva que numa contagem precisa da quantidade de frases ou de operações; as tarefas não são
escolhidas em função da sua facilidade e das possibilidades de correção que oferecem, mas pela sua
utilidade prática ou pelo seu interesse.
O dia escolar deixa de se apresentar como uma alternância rápida de tarefas distintas, e se
configura como uma sucessão de momentos diferenciados inscritos num mesmo objetivo geral, cuja
realização supõe toda a espécie de operações e uma divisão racional do trabalho. Sem dúvida que não
existe nenhuma turma em que todas as tarefas apresentem constantemente todas estas características.
Podem também haver muitas outras características que não foram lembradas aqui. Tais menções
apenas indicam tendências realizadas numa ou outra turma e numa ou outra tarefa.
Mas este inventário, proposto por Perrenoud (1995) e por mim sancionado, permite-nos
descrever o que se passa então do lado dos alunos. Num sistema didático como este, os discentes são
postos frente a escolhas muito mais abertas, muito mais complexas e para alguns muito mais
subversivo. Uma didática tradicional fecha os alunos numa rede apertada de obrigações e de controle.
Uma didática nova arrasta-os num turbilhão de projetos e de possibilidades. Mesmo quando estas
exigências não se acumulam constantemente, definem todo um outro ofício de aluno, modificam pois
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os custos e os lucros relativos às estratégias já disponíveis, reconfiguram todas as suas ações. Eis as
principais, segundo Perrenoud (1995, p. 131-132), nomeadas como novas estratégias:
1.

“Monopolizar as tarefas que dão segurança”: alguns alunos detestam as tarefas abertas, ficam
desencorajados, sentem vergonha de se exprimirem, não gostam de refletir. Entre as várias
atividades possíveis, escolhem aquelas que se aproximam mais do trabalho escolar tradicional.

2.

“Organizar o trabalho dos outros”: as tarefas abertas e coletivas permitem a emergência de um
novo papel que é o de organizar e coordenar o trabalho dos outros alunos. Alguns alunos, que
apenas têm um interesse limitado pelo programa, encontram satisfação intelectual e relacional ao
assumirem uma liderança.

3.

“Desaparecer no vazio”: em qualquer turma, há sempre alunos que “escapam” a certas tarefas,
o que se torna difícil quando o professor distribui sistematicamente a todos os mesmos exercícios.
Mas quando as tarefas se diversificam, o aluno consegue disfarçar sua falta de interesse e fingem,
com aplicação, estar a fazer algo.

4.

“A atividade desordenada”: ao contrário dos alunos que não fazem nada, outros estão
permanentemente ocupados, poder-se-ia dizer, hiperativos. Mas, se observarmos de perto o que
é que fazem, damo-nos conta que se empenham em tarefas que têm pouca ou nenhuma relação
com a situação definida pelo professor.

5.

“Fazer de cavaleiro solitário”: as novas didáticas permitem a alguns alunos, com a aprovação
do professor, individualmente ou em pares, separarem-se completamente do restante da turma,
inventarem em currículo e grupo de objetivos particulares.
É necessário refletir, pois, quais as condições que levam à variação das estratégias adotadas,

independentemente da didática utilizada pelo professor, como, por exemplo, se variam ou não em
função da origem social dos alunos.
No mais, apesar de consentir que haja maior eficácia do ensino se for tratado como método
ativo, há ainda adoção do método tradicional pela maioria dos professores e provavelmente se dá pelo
fato de que as novas pedagogias enfraquecem o controle do professor e alargam o espaço de manobras
dos alunos. O trabalho escolar, considerado como garantia do sucesso da criança, não é passível, aos
olhos dos adultos, qualquer contestação ou fraude, por mais legítima que seja. Os adultos fazem gala
de acreditarem que sabem o que é bom para as crianças. Logo, qualquer oposição não é aceitável e
deve ser evitada.
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Para se explicar o apego de numerosos professores às didáticas tradicionais, não é necessário
atribuir-lhes uma ideologia conservadora ou uma rigidez pessoal face à mudança. Qualquer
professor que não domine as estratégias dos alunos tem boas razões para ser reticente face a
uma didática nova. Garante, simultaneamente, de uma certa disciplina e de determinadas
aquisições, este não se pode permitir instituir uma didática que, em relação a qualquer destes
dois pontos, o faria correr demasiados riscos (PERRENOUD, 1995, p. 133).

No geral, o que realmente diferencia as aulas ativas das aulas mais tradicionais é a
importância concedida a estas tarefas, os horários disponibilizados e a forma como elas são
conduzidas, justificadas, animadas, associadas a um projeto conjunto, feitas de forma mais ou menos
coletiva, mais ou menos descontraídas. Em algumas classes, o trabalho escolar é apresentado
abertamente como preparação para a avaliação.
Estamos agora numa faceta essencial mas muitas vezes escondida do ofício de aluno: o
aprender a ser avaliado que, como comenta Philippe Perrenoud (1995, p. 23), equivale a saber tirar
vantagens sem trabalhar como um louco, o fazer boa figura mesmo quando não se compreendeu ou
não se estudou toda a matéria. É um jogo tático entre atores cujos interesses são opostos: o professor
quer julgar o aluno pelo seu verdadeiro valor, o aluno, claro, tenta virar a situação a seu favor, tenta
esconder as suas lacunas.
A avaliação formal convida, pois, o aluno a voltar a fazer, saber refazer no momento certo,
o que foi treinado durante muito tempo, com ligeiras transposições, porque é assim que se prova o
seu domínio do currículo. Do ponto de vista do professor, tudo isto parece lógico, uma vez que o
currículo é identificado na prática com os conteúdos e as formas de trabalho realizadas na aula. É por
isso que se encontra, na avaliação formal, algumas tarefas ou exercícios que são o “pão nosso de cada
dia” do aluno.
Tendo descoberto, pelo hábito ou intuitivamente, que a avaliação versa sobre o trabalho
realizado em sala, em um número restrito de comportamentos estereotipados, os alunos podem
limitar-se a adquirir não as competências transferíveis mencionadas nos planos de estudo, mas
somente os saberes que precisarão demonstrar na prática da avaliação escolar. A preparação intensiva
para o exame é também um trabalho, talvez até mais fastidioso, mas bem mais econômico para quem
compreendeu o sistema: pode-se fazê-lo nas vésperas da prova, estudar rapidamente as matérias,
recitá-las e em seguida esquecê-las! Face à avaliação, jogar com as regras, fazer batota é, pedir
“ajudas”, utilizar o trabalho dos outros, olhar para a folha do vizinho, copiar, preparar-se só na
véspera, cochichar, usar bilhetinhos, munir-se de informações clandestinas ou cábulas gravadas na
carteira ou inscritas na pele. (PERRENOUD, 1995, p. 18).
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Todas estas estratégias fazem parte do oficio de aluno e, mesmo não sendo legitimado,
reconhecido voluntariamente o direito de jogar com as regras e proclamado pela cultura da
organização, também é válido para a escola e reconhece-se, informalmente, que se trata de “uma boa
guerra” ou até que isso contribui, numa certa medida, para o bom funcionamento do conjunto. Ao
longo de toda a sua carreira escolar, considera-se que o aluno aprende (e é avaliado) para vir a ter
sucesso. E, um aluno que compreendeu bem o que é o funcionamento da excelência escolar, tem em
mãos a pedra filosofal que transforma o insucesso em grandes chances de ascensão escolar.
Quaisquer que sejam as exatas relações entre a avaliação formal e o trabalho escolar, é nela
que esse trabalho se enraíza e não se pode compreender o sucesso escolar sem analisar a as formas
como se obtém resultados favoráveis. Ora, o aluno pode-se, então, poupar a uma parte do trabalho se
aprender a ter sucesso e, sempre que puder, aprender a jogar com as aparências, a agir sobre os sinais
exteriores de competência. Podemos assim, conforme Philippe Perrenoud (1995, p. 66-67), identificar
atividades de rotina que, se alteram segundo os rituais e regras variáveis de uma turma para outra,
mas que são características de um bom trabalho, que levam ao sucesso escolar:
1- Nos momentos de avaliação formal, trabalhar bem consiste em levar o trabalho a sério, trabalhar
de pressa e de forma organizada, dar as respostas certas, cuidar da apresentação e da ortografia;
2- Os trabalhos de casa, significa que desempenhou um bom trabalho quem fez os trabalhos sem os
copiar de outrem, cumpriu com os prazos, faz total e corretamente o trabalho de casa, cuidou da
apresentação e ortografia;
3- Quanto aos exercício individuais, trabalhar bem consiste em ler atentamente as instruções,
começar a trabalhar rapidamente sem fazer perguntas inúteis, faz todos os exercícios pedidos no
tempo aprazado, fez-se completa e corretamente e cuida da apresentação e da ortografia;
4- As tarefas discursivas menos estruturadas, trabalhar bem consiste em tomar iniciativas nos casos
em que o professor as encoraje, empenhar-se pessoalmente no trabalho, demostrar originalidade
e imaginação, manifestar uma preocupação de coerência na construção do texto ou da explicação
a apresentar, ir até o fim da tarefa empreendida, despertar o interesse do professor e dos outros
alunos no trabalho, cuidar da expressão, da apresentação e da ortografia se se tratar de um texto;
5- Nas situações de investigação, trabalhar bem consiste em interessar-se pelo problema e
manifestar desejo em resolvê-lo, dar provas de imaginação e curiosidade, trabalhar com método
e perseverança, sem abandonar o trabalho a meio, exprimir com segurança e precisão as hipóteses
e as soluções encontradas;
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6- Quanto à participação nas aulas e nas discussões coletivas, trabalhar bem consiste em manifestar
interesse pelo tema, escutar atentamente o professor ou os outros alunos e tomar em consideração
o que eles dizem, intervir ativamente na conversa quando a participação é solicitada pelo
professor, pedir a palavra e não ocupar demasiado tempo;
7- No trabalho em subgrupos, trabalhar bem consiste em empenhar-se nos aspectos individuais da
tarefa, assumir o jogo do trabalho de equipe sem suscitar conflito, fazer uma parte equitativa de
reflexão e de realização.
Este inventário claro que não abrange todos os tipos de atividades, mas apresenta porém,
algumas situações e posturas que devem (ou pelo menos deveriam) ser tomadas levando-se em conta
o desempenho do aluno em exercer seu ofício e o alcance do sucesso. Perrenoud (1995, p. 68),
acrescenta ainda:
Para o professor, no dia-a-dia, o bom aluno não é apenas aquele que domina bem a matéria
curricular. É também, e talvez ainda mais, aquele que se empenha nas atividades propostas
ou impostas e respeita as suas regras. Estas últimas dizem respeito, evidentemente, ao valor
propriamente intelectual do trabalho a produzir, à sua exatidão nas tarefas de precisão, à sua
correção nas tarefas que pedem o respeito de normas, na sua validade nas tarefas que pedem
respostas certas, na sua originalidade nas tarefas criativas (PERRENOUD, 1995, p. 68).

Mas a estes critérios de sucesso juntam-se, muitas vezes outros, como o respeito pelas
normas morais, nas relações com os outros. O investimento dos alunos no trabalho escolar assenta
em vários mecanismos intrinsecamente associados: 1) a força da inércia, o peso das rotinas, o desejo
de fazer como todos e a garantia de não complicar a vida; 2) o interesse pelo trabalho escolar e pelos
saberes em si mesmos; 3) o desejo de agradar aos outros, de ter sucesso, de assegurar vantagens
sociais associadas ao domínio dos saberes e do saber-fazer e 4) o medo da repressão, de sanções
simbólicas ou práticas a curto ou longo prazo.

1.2. Ser aluno, mas também ser jovem: o mundo juvenil e a escola.
O enfoque de Perrenoud nos leva ao cotidiano da instituição escolar e à construção das
estratégias que os alunos adotam face à variedade de atividades pertencentes ao seu ofício. Agora
paremos para pensar um pouco a respeito de quem estamos falando: o aluno, mais especificamente
do Ensino Médio, é um jovem; e reconheçamos que este aluno é um sujeito sociocultural. Nesse
ponto, as definições de Perrenoud mostram-se insuficientes. E é a respeito disso que dedicarei minha
atenção a partir de agora: o indivíduo, antes de se tornar aluno, é um sujeito pertencente à uma
31

sociedade, a uma história e a uma cultura. Por isso, convoco a partir de agora o Círculo de Bakhtin,
além de Dayrell, Carrano, Arroyo, entre outros autores que tratam da questão sócio histórica do
sujeito, a participarem da discussão de modo a alicerçarem minha expansão do ser aluno e seu ofício
com os mundos e os modos de ser jovem.
A constituição do sujeito na perspectiva do Círculo de Bakhtin, considera-se o indivíduo
como um conjunto de relações sociais, como um sujeito da e na História, que ocupa um determinado
lugar social e que, fora das condições socioeconômicas, fora de uma sociedade, o indivíduo não tem
nenhuma existência. Somente como membro de um grupo social, de uma classe, é que o sujeito
ascende a uma realidade histórica e a uma produtividade cultural. “O nascimento físico não é
suficiente para esse ingresso na história. O animal também nasce fisicamente e não entra na história.
O homem, portanto, precisa de um segundo nascimento: o nascimento social” (FREITAS, 1994, p.
127).
O sujeito é constituído nas relações com outros sujeitos. Sem os outros não há um eu e sem
eu não há um outro. O homem não pode, portanto, ser pensado fora de suas relações sociais, uma vez
que é nas relações com outros sujeitos que se constitui enquanto tal. Sobral (2009) confirma essa ideia
ao concluir que “no sujeito está o mundo, do mesmo modo que o sujeito está no mundo: o ato do
sujeito altera o mundo em que o sujeito está e esse sujeito também é alterado por esse mundo”
(SOBRAL, 2009, p.52). Mas este social não abafa o individual. O sujeito também é um ser singular,
que tem sua história, que interpreta o mundo e dá-lhe seu sentido, assim como dá sentido à posição
que ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história e à sua singularidade.
Para Bakhtin, todo sujeito, cada sujeito, é ímpar, traz e deixa no mundo a ‘assinatura autoral’
dos atos que pratica em sua própria vida, da sucessão de atos ‘inter-ativos’ que constitui sua
vida, descobrindo e construindo sem cessar essa sua singularidade – uma estabilidade no
fluxo – no contato com outros sujeitos (SOBRAL, 2009, p. 57).

E são muitas e diferentes as relações que o sujeito estabelece com outros sujeitos, e nelas ele
se altera, sem deixar de ser ele mesmo. Nesse processo que é experimentado participativamente, se
forma o sujeito responsável, único. Com Sobral (2009), em seus estudos a respeito das ideias do
Círculo Bakhtiniano, concordamos que, o sujeito é essencialmente um agente responsável pelo que
faz, agente que, em suas relações sociais e históricas com outros sujeitos igualmente responsáveis,
constitui a sociedade sem a qual ele mesmo não existe. Nessa perspectiva, o ser humano não é um
dado, mas uma construção, sempre em formação. A condição humana é vista como um processo, um
constante tornar-se por si mesmo, no qual o ser se constitui como sujeito à medida que se constitui
32

como humano, é na relação com a alteridade que os indivíduos se constituem, e esse processo não
surge de sua própria consciência, é algo que se consolida socialmente, através das interações, das
palavras e dos signos.
Bakhtin nos remete ainda que a essência do indivíduo humano não está dentro dele mesmo,
mas sim fora, em uma posição excêntrica. O sujeito é constituído de fora para dentro. Assim sendo,
as identidades dos sujeitos se constituem e se elaboram a partir de relações dialógicas e valorativas
com outros sujeitos.
Cada pensamento meu, junto com o seu conteúdo, é um ato ou ação que realizo – meu próprio
ato ou ação que realizo – meu próprio ato ou ação individualmente responsável. É um de
todos aqueles atos que fazem da minha vida única inteira um realizar ininterrupto de atos.
Porque minha vida inteira como um todo pode ser considerada um complexo ato ou ação
singular que eu realizo: eu realizo, isto é, executo atos, com toda a minha vida, e cada ato
particular e experiência vivida é um momento constituinte da minha vida – da contínua
realização de atos (BAKHTIN, 1993, p. 21).

Voltemos agora ao nosso sujeito em questão: o jovem aluno. Na vida cotidiana de cada um,
estes sujeitos entram em um conjunto de relações e processos, dentre elas as escolares, que dizem
quem ele é, quem é o mundo, quem são os outros. É o nível do grupo social, no qual os indivíduos se
identificam pelas formas próprias de vivenciar e interpretar as relações e contradições, entre si e com
a sociedade, o que produz uma cultura própria. Os jovens alunos em seu viver no mundo deixam claro
o que aparentemente seria óbvio: eles são seres humanos, que amam, que sofrem, que brincam, que
pensam a respeito de suas condições, que possuem desejos, experiências, que se posicionam, que
batalham e esperam algo de suas vidas.
É sólido afirmar que os jovens que vão pela primeira vez na vida a uma escola, já trazem
consigo representações do ofício de aluno e do ofício do professor, recolhidas através dos pais, dos
avós, de histórias, filmes, etc. Aí chegados, corrigem, matizam, atualizam essa imagem
(PERRENOUD, 1995, p. 201); e nesse processo cada um vai se construindo, vai se constituindo e
sendo construído/constituído como sujeito escolar e também como sujeito social: um ser singular que
se apropria do social, que interpreta e dá sentido ao seu mundo e às relações que mantém, que pratica
seu ofício à sua maneira mas também que é modelado pela prática do ofício dos outros alunos e pelo
seu próprio ofício. No nosso cotidiano, é enorme a gama de imagens e representações que a sociedade
tem a respeito do que é ser jovem e do que é ser aluno; o que interfere direta ou indiretamente na
maneira como eles se veem e comportam e na nossa maneira de vê-los e compreendê-los. Uma das
imagens mais arraigadas segundo Dayrell (2003) é a de ver o jovem e a juventude como fase
transitória; um “vir a ser”, tendo na passagem para a vida adulta, o sentido das suas ações no presente.
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E, como não poderia ser diferente, isto também se faz presente no seio da Escola. O ofício de aluno
é apenas uma componente do ofício de jovem nas sociedades em que esta fase da existência é definida,
antes de mais, como uma preparação.
O jovem é o que ainda não é, uma espécie de pré-adulto. Sob essa perspectiva, há uma
tendência de encarar a juventude na sua negatividade. Nega-se assim o presente vivido. Nega-se a
vida na escola. Durante a infância e a adolescência, os alunos passam na escola durante doze, quinze
ou vinte anos de suas vidas, mas na perspectiva dos adultos não se trata de um verdadeiro trabalho,
não é uma autêntica vida ativa. Na escola não vivemos: preparamo-nos para a vida. Pensar assim é
destituí-lo de sua identidade no presente em função da imagem que se projeta para ele no futuro.
O ofício de aluno encontra-se, então, definido essencialmente pelo futuro que ele prepara e
a escola faz com que se esse futuro bastasse para conferir sentido ao trabalho de cada dia. A escola é
também o quadro de uma atividade e de um trabalho. Mas persiste-se em conceber as atividades e o
trabalho escolar como um meio de acumular um capital de saberes e de saber-fazer utilizáveis na vida
adulta, ou no prosseguimento da escolaridade a que esta mesma conduz. Ninguém pensa em negá-lo:
a escola é um lugar de aprendizagem e uma parte daquilo que lá se aprende tem aplicação na vida
adulta. Mas não podemos reduzir a escolarização como uma gestação do ser adulto, por onde todos
deverão passar para ter direito a uma nova vida – o mundo adulto. Se visarmos isto, estamos
impossibilitados de compreender o que seja o ensino, o que seja o trabalho e a aprendizagem escolar.
Denuncia-se que “a escola está contra a vida” ou que “se deve fazer entrar a vida na escola”.
Em nome de qual esquizofrenia esses discursos são proclamados? Dizer que é preciso abrir a escola
à vida é uma forma de pôr em causa a separação entre a escola como lugar de aprendizagem e outros
lugares de existência e de trabalho. Na escola vive-se e age-se na vida ativa; e é vivendo na escola
que nos preparamos para viver e agir fora da escola. A escola é vida!
Como bem aponta Dayrell (2003), se há um caráter universal dado pelas transformações do
indivíduo numa determina da faixa etária - nas quais completa o seu desenvolvimento físico e enfrenta
mudanças psicológicas - é muito variada a forma como cada sociedade, em cada tempo histórico,
determinam no seu interior como é esse momento e representa-o; essa diversidade se concretiza com
base nas condições sociais, culturais, econômicas, de gênero, além das regionais, dentre vários outros
aspectos. Ou seja, mesmo considerando-se a juventude e a fase escolar como um período da vida, não
podemos nos esquecer das diferenciações que ocorrem relacionadas ao desenvolvimento social,
psíquico e fisiológico dos sujeitos nesse momento da vida.
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Um outro cuidado que devemos estar atentos é não reduzirmos a compreensão de juventude
a uma definição etária ou a uma idade cronológica. Com Dayrell e Carrano (2014), concordamos que
“compreender os jovens apenas pelo fator idade, contudo, seria simplificar uma realidade complexa
que envolve elementos relacionados aos campos simbólico e cultural e aos condicionantes
econômicos e sociais que estruturam as sociedades” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 110).
Levando em conta que as representações sobre juventude, os sentidos que se atribuem a essa
fase da vida e o tratamento que lhes é dado pela sociedade ganham contornos particulares em
contextos históricos, sociais e culturais distintos, devemos então delinear a juventude como uma
condição histórico-social que ultrapassa os critérios de idade e/ou biológicos. Juventude é um
momento cujo núcleo central é constituído de mudanças do corpo, mas também das referências sociais
e relacionais. É nessa fase que começa a assumir responsabilidades, a buscar a independência e a dar
provas de autossuficiência, dentre outros sinais de autonomização cultural. Um momento no qual se
vive de forma intensa um conjunto de transformações que vão acompanha-los, ao longo da vida e
tudo isto se faz presente na escola.

Consideramos que a categoria juventude é parte de um processo de CRESCIMENTO
TOTALIZANTE, que ganha contornos específicos no conjunto das experiências vivenciadas
pelos indivíduos no seu contexto social. Isso significa entender a juventude mais amplamente
e não como uma etapa com um fim predeterminado e muito menos como um momento de
preparação que será superado quando se entrar na vida adulta. (DAYRELL; CARRANO,
2014, p. 111, grifos dos autores).

Dessa discussão, entendemos a juventude como parte de um processo mais amplo de
constituição de sujeitos e dos modos como estes sujeitos são alunos; que tem especificidades que
marcam a vida de cada um. Todo esse processo é influenciado pelo meio social concreto no qual se
desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona. Qualquer indivíduo é, em última
instância, singular, único. Isso não implica que não se possam realçar denominadores comuns: a
pertença a uma determinada geração, a uma determinada família ou classe social, a uma comunidade
que gera habitus que, sem serem idênticos, apresentam traços semelhantes, como vimos no capítulo
anterior onde traçamos alguns modos e estratégias do aluno face a trabalho escolar. O jovem aluno
investe no seu ofício a partir da sua singularidade, mas também a partir de tudo o que deve às diversas
facetas da sua socialização.
De encontro à multiplicidade de juventudes, a partir da década de 1990 assistimos, no Brasil,
a uma nova forma de visibilidade dos jovens em que a dimensão simbólica e expressiva tem sido cada
vez mais utilizada por eles e elas como forma de comunicação, expressas nos comportamentos e
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atitudes pelos quais se posicionam diante de si mesmos e da sociedade. A música, a dança, o corpo,
seu visual, seu modo de falar, dentre outras linguagens culturais, têm sido os mediadores simbólicos
que articulam jovens e as mais diferentes formas de lazer e de expressividade (DAYRELL;
CARRANO, 2014). A escola inserida neste contexto, é uma organização que possui cultura e signos
próprios e os jovens que ali frequentam criam e produzem suas representações a partir de códigos e
signos da contemporaneidade oriundos do meio social e cultural, do universo sonoro e visual
presentes no seu cotidiano. Criação cultural é representação, é signo! Qualquer grupo social constrói
a sua própria cultura, seu conjunto de saberes, de saber-fazer, de regras, de valores, de crenças, de
representações partilhadas que contribuem para afirmar a sua identidade coletiva e o sentimento de
pertença de cada membro e para permitir o funcionamento estável do grupo ou da organização.
Quando nos tornamos membros de um grupo ou de uma organização – da escola, aqui
especificamente, para sermos de corpo inteiro somos levados a assimilar essa cultura.
Sem perder o gancho na perspectiva histórico-social trazida logo no começo deste texto,
Bakhtin nos esclarece a noção de signo como sendo tudo aquilo que possui um significado que remete
a algo situado fora de si mesmo, compartilhado por uma determinada comunidade – comunidade
semiótica. São interpretações da realidade social e natural. Dessa forma, não há cultura sem signo;
não há cultura sem linguagem. O homem se faz, se constitui enquanto cria signos, o homem se
constitui enquanto cria e usa linguagem. Os seres humanos criaram sistemas de signos cujo uso lhes
permite conhecer e transformar o mundo e a si mesmos. Neste trabalho social e simbólico de produção
de signos e sentidos, a linguagem não é só meio e modo de interação/operação, mas é também produto
histórico, objetivado; é constitutiva e constituidora do homem enquanto sujeito
Com Dayrell e Carrano (2014) pensamos que, aliada às expressões culturais, outra dimensão
da condição juvenil é a sociabilidade – fator marcante no/do cotidiano escolar. Os grupos culturais
assumem relevância no contexto das culturas juvenis, constituindo o meio privilegiado para que os
jovens se introduzam na esfera pública. A adesão aos grupos permite práticas, relações e símbolos
que se constituem em espaços próprios de ampliação dos circuitos e redes de trocas. Os autores
apontam que a sociabilidade tende a ocorrer em um fluxo cotidiano e que ocorre (também) no interior
das instituições, na invenção de espaços e de tempos intersticiais, recriando um momento próprio de
expressão da condição juvenil nos determinismos estruturais. Podemos afirmar que a sociabilidade
para os jovens parece responder às suas necessidades de comunicação, de solidariedade, de
democracia, de autonomia, de trocas afetivas e, principalmente, de identidade (DAYRELL;
CARRANO, 2014). E isso é fato: a importância dada pelos jovens-alunos à socialização com os
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outros jovens-alunos ocupa lugar central para a maioria deles, no que diz respeito ao seu papel e suas
funções de aluno.
Ainda caminhando com Dayrell e Carrano (2014), concordamos quando trazem à tona que
essas dimensões da condição juvenil estão condicionadas ao espaço onde são construídas. Os jovens
tendem a transformar os espaços físicos em espaços sociais, pela produção de estruturas com
significados particulares. Isso ressalta a importância de pensarmos o tema do espaço no contexto
escolar. Em qualquer escola existe uma vida relacional muito rica e diversificada entre alunos ou
entre estes e os adultos. Todas as componentes da vida sentimental e relacional se encontram na
escola e isso nos permite pensar a maneira como os jovens constroem e dão significados aos espaços
escolares, seja por meio dos locais que frequentam, dos estilos de vida que defendem, das produções
culturais, dos padrões de consumo, das relações de poder, dos locais de lazer ou por meio da
sociabilidade. Permite-nos também pensar de que forma esses espaços construídos, vividos e
ressignificados pelos jovens influenciam suas escolhas. E esses espaços possibilitam, entre outras
coisas, a convivência com a diversidade, na qual os jovens têm a possibilidade de descobrirem-se
diferentes dos outros e, principalmente, aprenderem a conviver respeitando essas diferenças. Se é
necessário repetir estas evidências, é sem dúvida porque, no debate pedagógico, a centralização no
programa, a avaliação, os métodos ou os meios de ensino ofuscam a realidade da vida cotidiana da
escola, que é feita de tudo o que fundamentalmente interessa aos seres humanos: serem amados,
aprovados, encontrarem seus lugares no mundo, exercerem uma influência, falarem de si.
Aceitar que a escola seja o lugar de uma vida relacional intensa, é por um lado
completamente estranha à lógica do ensino e da aprendizagem, e não deixa de ter consequências
pedagógicas do ponto de vista da interpretação das atitudes: se o professor não consegue sempre
mobilizar a atenção e as energias, se as atividades que propõe não são sempre tão significativas como
desejaria, não é porque os jovens alunos sejam apáticos e não se interessam por nada. É porque eles
têm outros desafios, outros projetos, que os mobilizam muito mais e que lhes parecem bem mais
significativos que a ficha de matemática ou a composição que lhes é proposta.
Aliada ao espaço, Dayrell e Carrano (2014) presumem que a condição juvenil expressa uma
forma própria de viver o tempo. O hoje é a dimensão temporal onde muitos jovens concentram sua
atenção. A criação de espaços e tempos para a experimentação cotidiana do exercício da participação
democrática (na própria instituição escolar e em outros espaços públicos) se faz presente. Mas, como
apontam Dayrell e Carrano (2014) a noção de participação é ampla e diversa e há vários sentidos
para a palavra e várias formas de realizá-la.
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Em seu sentido mais amplo, a participação nos remete à ideia de adesão de pessoas em grupos
produzidos nas dimensões de organização da sociedade. Em um sentido mais estrito, a noção
de participação nos remete à PRESENÇA ATIVA dos cidadãos nos processos decisórios das
sociedades. E essa noção tem a ver com a participação política ou com a participação cidadã
(DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 122, grifos dos autores).

Os espaços e tempos da/para participação podem promover e colaborar a educação para o
exercício da vida pública, política e democrática e o aprendizado da cidadania, sendo a experiência
participativa educativa e formativa. A participação permite o aprendizado da alteridade que implica
um indivíduo ser capaz de se colocar no lugar do outro, em uma relação baseada no diálogo e na
valorização pelas diferenças. O exercício da participação pode ser, então, uma experiência decisiva
para a vida dos jovens em uma sociedade que, ao se individualizar, enfraquece ideias, valores e
práticas relacionadas à dimensão coletiva da vida social. O jovem torna-se capaz de refletir e de se
ver como um indivíduo que participa da sociedade, que recebe e exerce influências, fazendo com que
esse momento da juventude seja, por excelência, do exercício de inserção social.
Essas dimensões da condição juvenil, permeado por descobertas, emoções, ambivalências e
conflitos, se remetem à identidade e ao projeto de vida que cada um tem ou procuram ter. Dayrell e
Carrano (2014) definem identidade como sendo a “elaboração que cada um vai fazendo por meio das
relações que estabelece com o mundo e com os outros” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 122).
Com vínculo no reconhecimento do jovem como sujeito histórico-social, a identidade vista
nessa perspectiva é uma relação social que se constitui e se elabora a partir de relações dialógicas e
valorativas com outros sujeitos, e assim sendo uma forma de interação. Enfim, o jovem atravessa
diferentes instituições, diferentes grupos, com diferentes sujeitos que a formam e são formados e,
nesse sentido, a construção das identidades é um processo complexo, com o jovem vivendo
experiências variadas. O jovem acaba por se constituir como ator plural, produto de experiências de
socialização em contextos sociais os mais diversos.
A escola espera alunos e o que ela recebe são sujeitos de múltiplas trajetórias e experiências
de mundo, muitas delas oriundas de redes de relacionamentos produzidas nos novos espaços-tempos
da internet, dos mercados de consumo, de grupos culturais juvenis, de grupos religiosos e de culturas
criativas e periféricas. Sujeitos que, por diferentes razões, têm pouca experiência de circulação pela
cidade e se beneficiam pouco ou quase nada das atividades e das redes culturais públicas ofertadas
em espaços centrais e mercantilizados de nossas cidades (CARRANO, 2008). Como bem expõe
Teixeira (2014), em sua bela carta destinada a nós, colegas professores:
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“Ali estão, diante de nós e sob a nossa responsabilidade, não alunos, como nos acostumamos
pensar e falar, mas jovens. Ali estão meninos e meninas, garotos e garotas, rapazes e moças,
guris e gurias que, conosco, compartilham espaços e tempos de suas vidas juvenis estando
no lugar, na função e no papel de alunos.” (TEIXEIRA, 2014, p. 18).

Devemos desvestir os jovens da farda homogeneizadora que os transformam em alunos para
encontrá-los no seu ser/estar no mundo. Além de tudo isso, conforme a configuração e as mudanças
na vida social de fora da escola vão se alterando - sejam elas inovações tecnológicas e
comunicacionais, novas estruturas do mercado de trabalho, novas configurações dos grupos
familiares entre outras, a natureza do público escolar muda, novos jovens alunos, de outras origens
sociais, raciais, étnicas, dos campos e das periferias chegam à escola. A democratização dos estudos
fez-se alargar o recrutamento das crianças provenientes das classes médias e baixas, de tal forma que
coexistem cada vez mais, em estudos de longa duração, alunos de condições muito diversas.
Jovens que, com a mesma idade, há trinta ou cinquenta anos atrás, teriam que trabalhar nos
campos ou na fábrica. Como nos confirma Miguel Arroyo (2014), hoje estão presentes na educação
média jovens que antes não tinham acesso a essa etapa de escolarização: os jovens populares, jovens
trabalhadores. “Na medida em que a infância-adolescência popular foi tendo acesso ao Ensino
Fundamental, aqueles que o completam (ainda uma percentagem distante daqueles que entram nos
primeiros anos) tentarão o Ensino Médio com frequência dividindo tempos de estudo e trabalhosobrevivência” (ARROYO, 2014, p. 60).
Sobre esse fato Philippe Perrenoud (1995) também comenta que, atualmente, o Ensino
Médio e as Universidades acolhem uma fração crescente de alunos que fazem parte da fração que
detêm o conhecimento e o poder, cujos pais não tiveram uma escolaridade prolongada, que não estão
familiarizados com a relação livresca e teórica dos saberes abstratos separados de qualquer utilidade
prática imediata. A escola procura substituir-se à família, tenta dar a esses novos jovens alunos o
gosto pela cultura literária ou científica, formas neles o que Bourdieu chama de habitus intelectual
que progressivamente substituirá os valores e os gostos da sua classe de origem. E ainda acrescenta:
A partir do momento em que a democratização do ensino levou de forma mais massificada à
frequência de estudos de maior duração alunos que não tiveram desde o berço a relação com
o saber que, mesmo no caso dos mais “dilatantes” dos “herdeiros” parece “um dom natural”,
a Escola não consegue muito bem dar um sentido à cultura que procura transmitir
(PERRENOUD, 1995, p. 79).

Esses novos discentes, que estão no Ensino Médio nos colocam algumas questões: que
ensino? Qual aprendizagem? A que conhecimento têm direito? Para quê? É mais certo falar de uma
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interseção, de um conjunto de aprendizagens que corresponde ao mesmo tempo aos objetivos e aos
conteúdos de plano de estudos e às exigências funcionais da organização escolar. Está análise levanos a manter alguma distância em relação à imagem de uma Escola inteiramente regida pela vontade
de transmitir eficazmente a cultura conforme lhe foi imposto. Como organização, a escola tem seus
próprios desafios.
Dessa discussão vemos que surge a necessidade e a urgência de mudança nos olhares dos
docentes, nas suas relações e práticas com os jovens alunos de hoje. Com a chegada à educação média
dos novos jovens alunos, o reconhecimento da heterogeneidade, a pluralidade, as diferenças são
elementos essências. “Para alguns setores sociais, cursar o Ensino Médio é algo ‘quase natural’, tanto
quanto comer, tomar banho etc. A questão está naquele grupo social para quem o Ensino Médio não
faz parte de sua experiência familiar” (KRAWCZYK, 2014, p. 91). Já para grande maioria dos jovens
alunos a instituição parece se mostrar distante dos seus interesses e necessidades. Os professores
reclamam que os alunos não estudam e os estudantes reclamam que os professores não ensinam.
Parece que a dificuldade de ensinar e de aprender na escola acaba produzindo um faz de conta por
ambas as partes. Um finge que ensina, o outro finge que aprende (KRAWCZYK, 2014).
As percepções e expectativas influenciam, dirigem e direcionam as condutas, atitudes e as
práticas pedagógicas. Mas como nos lembra Teixeira (2014), que se por um lado tivemos mudanças
no perfil do público e das comunidades, dentre outras, muitos elementos permanecem ou pouco se
alteraram na escola. As bases da cultura e dos rituais da escola e as condições objetivas, materiais e
laborais dos docentes pouco se alteraram nas últimas décadas. Como confirmam Dayrell e Carrano
(2014):
[...] podemos perceber que o desafio de trabalhar com os “jovens de hoje” costuma ser um
tema constante nas rodas de conversa entre colegas (professores). Nessas conversas é comum
encontrar queixas sobre como o cotidiano escolar é transtornado por problemas provocados
pelos jovens estudantes. A indisciplina costuma ser o principal problema apontado. Essa se
manifesta na crítica à “falta de respeito” com os professores, nas relações agressivas entre os
próprios jovens, na agressão verbal e física, na “irresponsabilidade” diante dos compromissos
escolares e na “dispersão” devido ao uso de celulares ou outros aparelhos eletrônicos, mesmo
na sala de aula. A forma de se vestir dos jovens também é vista como “rebeldia” e uma afronta
ao que se exige como uniforme escolar: são calças e blusas larguíssimas, piercings, tatuagens
e boné (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 102).

Arroyo (2014), ainda nesse sentido, nos alerta que, se continuarmos estabelecendo como
parâmetro da educação média os jovens que sempre o frequentaram, sem levar em conta esses novos
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sujeitos que se fazem presentes, estaremos estabelecendo um parâmetro de comparação, classificação
e inferiorização da educação média atual.
E qual é o sentido que esses novos jovens alunos têm dado à escola? Primeiramente, é
importante frisar que o sentido do trabalho, dos saberes, das situações e das aprendizagens escolares
se constrói, não é dado à partida; constrói-se a partir de uma cultura, de um conjunto de valores e de
representações, constrói-se em situação, numa interação e numa relação (PERRENOUD, 1995, p.
19). Essa construção fundamenta-se na cultura do ator. “O aluno vai beber a uma herança, quer dizer,
a um habitus, um capital cultural que o ajude a imaginar o esforço, a finalidade, as recompensas, os
riscos que lhe permitem avaliar, face a uma tarefa escolar, quanto lhe custará a realizá-la e o que, em
contrapartida, pode esperar desse investimento” (PERRENOUD, 1995, p. 193, grifos do autor).
Ninguém está sozinho na construção do sentido; cada um apoia-se fundamentalmente no
sentido das gerações que o procederam. Um grupo de alunos é, em primeiro lugar, um conjunto
partilhado de estereótipos sobre a escola e o trabalho escolar (PERRENOUD, 1995, p. 193). E ainda
como explica Perrenoud (1995, p. 193) que, os indivíduos oriundos de classes sociais diferentes são
desiguais face à construção de sentido, principalmente porque a escola privilegia códigos e tarefas
que correspondem melhor à visão real, à linguagem, à prática da abstração das classes instruídas; e
também porque famílias e culturas de diferentes estratos sociais não preparam da mesma forma seus
filhos para se desembaraçarem face a situações desconcertantes, novas ou artificiais. E ainda
complementa:
A cultura é um recurso que influencia, de mil formas, as tarefas escolares, e é talvez a
principal fonte que permite ao aluno encontrar a construção de sentido e a “distanciação
ideal” face às expectativas da escola. O cinismo ou o utilitarismo fazem parte da herança
cultural, tal como a forma de o aluno dosear os seus investimentos e a sua energia
(PERRENOUD, 1995, p. 194).

O sentido também se edifica sobre o vivido, em situação. O sentido constrói-se pelo diálogo,
pela forma de apresentar as coisas, de dar lugar ao outro, de o ter em conta, de negociar; reforça e/ou
se altera na relação com o outro. Na aula, manipulam-se tarefas, relações, coisas, juízos. Mas
manipula-se sobretudo o sentido. E vai além, “entre o sentido antecipadamente dado e o sentido
construído ao vivo, é preciso ter em conta o contrato pedagógico e didático, a cultura comum
elaborada entre o professor e alunos a respeito do trabalho escolar, dos saberes, do erro, da
investigação, do debate, da argumentação, da excelência” (PERRENOUD, 1995, p. 195).
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De maneira geral, é incerto antecipar o sentido que os atores têm e construirão em situação
e interação. Porém, não façamos como se o aluno não tivesse nada a dizer sobre o sentido que dá à
sua atividade. Com Perrenoud (1995, p. 192) concordamos que, cada ator tem uma “teoria”, um
porquê sobre o que o faz (ou não) trabalhar na escola. Os interesses não provêm totalmente de um
inconsciente que se manifestaria sem o seu conhecimento; há uma parte de si que o indivíduo controla
parcialmente. Um aluno que trabalha sabe, muitas vezes, pelo menos confusamente, porque é que faz
ou não faz o que se espera dele. Além do mais, a atividade escolar do modo como é gerida, desperta
nos alunos uma relação estratégica e utilitarista com o saber. A relação com o saber participa cada
vez mais de uma aritmética utilitária, em virtude da qual os desejos de dominar as matérias são
estritamente decalcadas das exigências do sistema de avaliação.
É realidade: muitos (talvez a maioria) dos jovens se mobilizem para ir à escola para apenas
obter o diploma; a educação escolar é vista como sendo enfadonho, mas “obrigatório” para a
conquista do certificado. Mas nem por isso podemos depreciar o esforço que isso significa para eles
e para suas famílias. A assombração do desemprego obriga-os a continuarem estudando ou a
buscarem outras estratégias para a obtenção da titulação. Ao mesmo tempo, a perspectiva de estudar
um curso de formação superior aparece, ainda quando remota, como uma possibilidade interessante
no horizonte futuro (KRAWCZYK, 2014). Os alunos e as famílias calculam os seus investimentos
da forma mais acertada, visando a obtenção dos melhores resultados nos ramos principais do currículo
e desinvestindo nos domínios menos rentáveis. O que implica, nas matérias ditas secundárias, a
ausência de trabalho e de interesse que muitas vezes ocasiona tanta consternação nos professores,
quanto as disciplinas não são determinantes para a carreira escolar.
O aluno passa anos da sua existência nos bancos da escola, ameaçado de “fracassar na vida”
se não trabalhar o suficiente, se não satisfazer as exigências desejáveis. Esta corrida para o sucesso
necessariamente induz uma relação estratégica ou tática com a escolarização e logo uma relação
utilitarista, ou até mesmo cínica, com os saberes. Quando o essencial é sobreviver até o próximo
período letivo, a lógica da maioria dos aluno, pois sempre há exceções, não é a de compreender ou
de aprender para seu próprio prazer, por curiosidade, para responder a necessidades pessoais
(PERRENOUD, 1995, p. 21-22). Os alunos “só trabalham para a nota”, exclamam aqueles que dão
as notas e querem, antes de tudo, saber se a matéria “que cai nos exames”. É claro que os professores
tentam renegociar a relação utilitarista e cínica que os alunos mantêm com os conhecimentos
escolares justificando pelo inevitável: “É para o teu bem”. Mas, isso só contribui, sem maldade e
muitas vezes sem lucidez, para reforçar o sentido utilitarista e não desmobiliza os atores “racionais”
a desinteressarem-se pela corrida aos diplomas. Mas, em nome de que esquizofrenia se ousa censurar
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aos alunos a sua relação utilitarista com o saber quando é a própria instituição que a fomenta?
(PERRENOUS, 1995, p. 18). Não vejo problema em aspirar uma carreira que lhe traga conforto na
vida profissional, pessoal, social e cultural.
Porém, como aponta Philippe Perrenoud (1995, p. 81), tal relação estabelecida com o
conhecimento, com os saberes escolares, agrava dois fenômenos: a desvalorização dos diplomas e a
entrada diferida no mercado de trabalho. Houve tempos em que um título universitário parecia
garantir um emprego e, simultaneamente, uma posição confortável na sociedade. Hoje em dia, isso
deixou de ser verdade.
Em conclusão, se hoje se diz que há uma “crise de ensino do saber escolar”, não é porque a
escola tivesse abandonado a transmissão dos saberes, mas talvez seja porque a avaliação e a seleção
continuam fundamentadas no domínio de saberes, da relação com o saber. A nossa sociedade colocou
o domínio dos saberes no centro do seu sistema de valores, mas não conseguiu dar-lhe outro sentido
que não fosse o estratégico como trunfo na corrida para o sucesso social. Assim sendo, o sentido dos
saberes, das situações, das aprendizagens escolares tem múltiplas fontes, e varia de uma pessoa para
outra. O sentido depende dos desejos, das necessidades, dos projetos, das obrigações. O trabalho do
sentido faz parte, simultaneamente, das táticas a curto prazo e das estratégias de longo alcance, do
princípio do prazer e do princípio da realidade. Paralelo a isso, outra questão está relacionada à
posição que ocupam no mundo e suas possibilidades de mudança em seus destinos pessoais; de
romper com barreiras impostas pelo meio social de origem, de superar situações de discriminação e
de violência (WELLER, 2014).

Não existem receitas prontas para a atuação da escola junto aos jovens para a construção de
projetos de longo prazo. Mas um olhar mais atento às biografias desses jovens e às demandas
que são trazidas para a escola permitirá que cada instituição de ensino possa incluir ações
que contribuam no sentido de ampliar as possibilidades, não só de construção mas também
de viabilização de projetos de vida (WELLER, 2014, p. 141).

O que às vezes parece ser falta de interesse dos jovens alunos pela escola é, na verdade, a
importância maior que eles dão à possibilidade de socialização com outros jovens (CHARLOT,
2009). O Ensino Médio representa uma etapa de formação intelectual, mas também de formação
humana significativa. Os jovens não estão apenas aprendendo Matemática, Química, Física, entre
outras disciplinas. Não é apenas um saber externo, objetivo, sistemático, que importa nesse momento.
É também um período de múltiplos questionamentos, de constituição de um saber sobre si, de busca
de sentidos, de construção da identidade geracional, sexual, de gênero, étnico-racial, dentre outras
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(WELLER; SILVA; CARVALHO, 2011). Nesse sentido, se desejamos contribuir para a formação
humana das parcelas das juventudes que se encontram no ensino médio, faz-se necessário levar em
conta a realidade onde esse grupo está inserido.

A compreensão dos processos de socialização contemporânea dos jovens, o reconhecimento
dos entraves para a vivência do ciclo de vida e a entrada na vida adulta, bem como o
reconhecimento de experiências positivas, saberes, culturas e possibilidades de ação, podem
contribuir para o DIÁLOGO INTERGERACIONAL no cotidiano escolar. Muitos dos
problemas que os educadores enfrentam nas salas de aula e espaços escolares têm origem em
incompreensões sobre os contextos não escolares, os cotidianos e os históricos mais amplos
em que estão imersos. Dito de outra forma: a escola e seus professores precisam conhecer as
trajetórias não escolares dos seus jovens alunos, as experiências e os espaços e tempos por
meio dos quais constroem seus modos de vida (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 127, grifos
dos autores).

Miguel Arroyo (2014) esclarece que o sistema educacional é uma construção histórica
construída no tempo, mas também desconstruída, renovada, ao menos pautada, maquiada em cada
tempo e que os currículos, a profissão docente, o que ensinar-aprender também fazem parte dessa
construção/desconstrução, renovação. Os currículos, os conhecimentos e as didáticas, o que ensinaraprender na educação média, têm tido ênfases diferenciadas, dependendo de quem são e como são
pensados os jovens populares educandos destinatários da educação pública média. Não há como
pensar em outra educação média, outros currículos, outra docência, esquecendo-se desse contexto
sociopolítico que vem se afirmando nas últimas décadas. Estamos sugerindo que o referente para esse
exame crítico seja a juventude concreta, jovens na sua especificidade social, sexual, étnica, racial, das
periferias e dos campos. Trabalhadores. O esforço de conhecer e reconhecer os jovens alunos pode
levar à descoberta dos jovens reais e corpóreos que habitam a escola e que, em grande medida, podem
se afastar das representações negativas dominantes ou das abstrações sobre o “jovem ideal”. É parte
dessa juventude que chega, a cada ano ou semestre, ao ensino médio, trazendo para o seu interior os
conflitos e contradições de uma estrutura social excludente que interfere em suas trajetórias escolares
e impõem novos desafios à escola.
Krawczyk (2014, p. 91) também contribui muito nesse sentido ao reconhecer a
complexidade da condição juvenil hoje e fazer-se questionar a escolaridade como um espaço para
disciplinar os jovens no lugar de reconhecê-los como sujeitos de direitos: direito de expressão e de
participação, direito a uma educação de qualidade, direito a um trabalho adequado, entre outros. Os
estudantes do Ensino Médio, são portadores de experiências, sensibilidades e saberes que, muitas
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vezes, não cabem nos padrões ou cânones culturais e nas propostas curriculares escolares (VIANA,
2014, p. 258).
Porém, o caminho para essa (re)construção não é simples, imediata e nem desprovido de
tensionamentos e equívocos. Motivar os alunos para que se interessem pelas aulas e pelo
conhecimento escolar e, ao mesmo tempo, fazer com que eles se insiram na cultura e nas regras da
sala de aula e da escola – regras feitas para eles, mas não por eles – torna nossa relação e convivência
mais complexa, mais delicada e mais trabalhosa. Mais conflitiva ou ardilosa, digamos assim. Eles
fazem perguntas de todo tipo, para exemplificar: Por que eu tenho que estudar isso? Para que isso
serve? E as respostas são ortodoxamente que é para o bem e/ou o futuro deles (TEIXEIRA, 2014, p.
33).

Aí, eles deixarão de ser OS DESINTERESSADOS, os que não querem nada, os maleducados que nos desrespeitam, os carentes, os indisciplinados, os violentos, os sem limite,
os drogados ou os preguiçosos, entre tantas outras características que os desqualificam, e
passarão a ser jovens-alunos com seus limites e potencialidades à espera de nossa
colaboração no ato pedagógico (TEIXEIRA, 2014, p. 31, grifos da autora.)

Para que isso tudo aconteça no Ensino Médio é necessário que as escolas ampliem sua base
de conhecimento sobre o modo como operam as culturas juvenis, reconhecendo e compreendendo
melhor seus códigos e seus conceitos próprios para propiciar aprendizados individuais e coletivos por
meio de linguagens comuns. Somente a partir do momento que a escola, os professores e todos seus
partícipes reconhecerem que existem, têm uma função e um objetivo que são centrados nos ALUNOS
e que, dessa forma devem (ou pelo menos deveriam) partilhar de seus interesses e necessidades e se
fazerem pertencentes ao mundo deles, partilhando dos mesmos signos e significados, é que teremos
uma legitimidade do ensino.
Para concluir, diria que a vida, em todas as suas componentes, ativas ou passivas, está
presente na escola e que muitos problemas pedagógicos seriam bem mais equacionados, ou até
mesmo resolvidos, se não se quisessem reduzir as crianças e os jovens ao seu papel de alunos, que
não têm mais nada a fazer a não ser preparar o seu futuro de adultos.

PERGUNTA DE PESQUISA
O que é ser aluno de ensino médio e como esse ofício é expresso e descrito na escola?
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CAPÍTULO 2 – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS.
A presente pesquisa prima pela compreensão do ofício de aluno real, sujeito histórico,
cultural, social e concreto; tem cunho qualitativo pois, como caracterizam Bogdan e Biklen (1994),
têm o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento,
via de regra através de um intensivo trabalho de campo. A investigação buscou acompanhar o aluno
em sua trajetória escolar, sua rotina dentro de sala de aula bem como as estratégias construídas ao
longo dos diferentes tipos de atividades durante quatro meses, de abril a julho de 2015. Como o ofício
de aluno é um ofício de saber e de saber fazer, tanto precisamos dos discursos dos alunos como
observar suas práticas cotidianas, tanto as de rotina, as repetitivas, como as ocasionais e as
contingenciais. É interessante não só saber como reagem e suportam tais rotinas, mas como também
se saem durante as atividades surpresa ou imprevistas, ou seja, não normativas.
Desse modo, um instrumento inicial para coleta de dados foi a observação dos alunos no
contexto escolar. Para isso, escolhi a Escola Estadual Governador Milton Campos, que faz parte da
rede escolar estadual de São João del-Rei, MG. Inicialmente conversei com uma professora de
química para que ela me desse algumas sugestões sobre qual turma e série observar. Após conversas
com meu orientador e a professora, decidimos realizar as observações no segundo ano B do ensino
médio, devido ser a turma que apresentava melhor desempenho, comportamento e interesse,
conforme sugestão da professora. Ficou decidido que a investigação ocorreria em uma turma de
segundo ano, pois as turmas ingressantes do ensino médio ainda têm pouca experiência com esse
nível de ensino e as turmas de terceiro ano estão mais direcionadas para os exames de seleção para o
nível superior. Desse modo, optamos pelo “meio termo”: alunos do segundo ano que já possuem uma
noção do trabalho escolar e do seu oficio como aluno de ensino médio.
Após escolhida a turma, obtive autorização da direção escolar para realizar a minha pesquisa
na escola. Depois, encaminhei um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais ou
responsáveis pelos alunos da turma 2B. Somente três alunos não retornaram o documento assinado.
Em relação aos professores, obtive o consentimento oral para observar as suas aulas e acompanhei
todas as disciplinas ministradas para o segundo ano. A turma possuía 27 alunos, sendo 18 do gênero
masculino e nove do gênero feminino. A turma era heterogênea, considerando suas idades variando
entre 16 e 20 anos, alguns alunos trabalhavam e outros não, alguns eram provenientes do meio rural,
o nível socioeconômico era variado, quatro alunos eram Afrodescendentes, entre outros aspectos.
Uma nota importante diz respeito à infrequência da maior parte dos alunos às aulas.
Comecei a observar esta turma no primeiro dia do segundo bimestre até o seu final, entre os
meses de abril e julho de 2015. Realizei as observações em todas as disciplinas, conforme mencionei
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anteriormente, de 7h às 11h30, durante vinte dias letivos consecutivos, do dia 28 de abril até 27 de
maio. Os dados de sala de aula foram registrados por escrito em um caderno
Durante a observação foram registrados dados visíveis e de interesse da pesquisa. As
anotações foram feitas por meio de registro cursivo (contínuo), uso de palavras-chaves e check list
códigos e ao final de cada aula, algumas informações foram acrescentadas de acordo com minha
memória, os quais foram transcritos posteriormente conforme feito por Danna e Matos (2006).
De acordo com Freitas (2002), com base em Bakhtin, a contextualização do pesquisador é
também relevante uma vez que ele é um ser social e faz parte da investigação. Para ela, “suas análises
interpretativas são feitas a partir do lugar sócio histórico no qual se situa e dependem das relações
intersubjetivas que estabelece com os seus sujeitos” (FREITAS, 2002, p. 29). A autora acredita que
“pesquisador e pesquisado se constituem como dois sujeitos em interação que participam ativamente
do acontecimento da pesquisa. Esta se converte em um espaço dialógico, no qual todos têm voz, e
assumem uma posição responsiva ativa” (FREITAS, s/d, p. 5).
Após contato e convívio com os sujeitos pesquisados, outro recurso útil para coleta de dados
foi a entrevista. De acordo com Fraser e Gondim, a entrevista é apropriada quando se quer conhecer
como as pessoas percebem o mundo:
(...) a entrevista na pesquisa qualitativa, ao privilegiar a fala dos atores sociais, permite
atingir um nível de compreensão da realidade humana que se torna acessível por meio
de discursos, sendo apropriada para investigações cujo objetivo é conhecer como as
pessoas percebem o mundo. Em outras palavras, a forma específica de conversação
que se estabelece em uma entrevista para fins de pesquisa favorece o acesso direto ou
indireto às opiniões, às crenças, aos valores e aos significados que as pessoas atribuem
a si, aos outros e ao mundo circundante (FRASER; GONDIM, 2004, p. 140).

A entrevista permite o estabelecimento de um diálogo por meio das enunciações ocorridas no
momento da pesquisa, uma vez que possibilita o estabelecimento de uma conversa marcada por
objetivos, mas que permite a voz do outro de forma livre. Segundo Bakhtin, os enunciados carregam
emoções, juízos de valor, paixões, possuem um destinatário e apresentam um sentido que é sempre
de ordem dialógica. A linguagem possui suma importância neste contexto, ela será mais que um
mediador, será um objeto da análise. Considerando essa importância, levo em conta as conceituações
de Bakhtin relacionadas “a linguagem enquanto uma prática social que tem na língua a sua realidade
material” (PIRES, 2003, p. 37). Como apoio ao registro dos dados foi utilizado um gravador visando
o registro e captação dos elementos de comunicação, pausas de reflexão, dúvidas ou entonação da
voz, aprimorando a compreensão da narrativa (SCHRAIBER, 1995).
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A partir do início de junho, comecei a realizar as entrevistas individuais com os alunos sem
deixar de realizar as observações da turma. Para isto, elaborei um roteiro com 15 perguntas (Apêndice
A) e entrevistei 24 alunos da turma do ensino médio observado anteriormente: o segundo ano B. Para
essa dissertação, foquei nas respostas às perguntas 1, 2, 3 e 4 do roteiro realizado, por estarem
relacionadas ao papel de aluno e à visão a respeito deste ofício. As demais perguntas não foram
consideradas nesta dissertação, devido ao grande volume de dados e por serem questões mais voltadas
ao ofício de aluno na especificidade da disciplina Química.
Após transcrição das falas dos alunos, foi necessário a utilização de uma codificação que
traduzisse para a forma escrita aspectos visíveis importantes das falas dos alunos, como por exemplo,
palavras alongadas, tempo de elaboração da resposta, suspiros, pausas, ênfases, ou ainda retiradas de
partes das falas que não foram bem compreendidas ou que não foram necessárias. A codificação
utilizada na transcrição está de acordo com as sugestões apresentadas por Luiz Antônio Marcuschi
(2000). Além dessa codificação, os falantes foram representados pelas letras iniciais de seus nomes.
Os significados dos sinais usados são dados no quadro abaixo:
SÍMBOLO

SIGNIFICADO

[]

Sobreposição localizada de vozes

(+)

Pausas

()

Dúvidas ou suposições

/

Truncamentos bruscos

MAIÚSCULAS

Ênfase ou acento forte

:::

Alongamento de vogal

(( ))

Comentários do analista

---

Silabação

/.../

Eliminação de parte da transcrição

Repetições são indicadas através de reduplicação de palavras, sílabas ou letras
(MARCUSCHI, 2000).
CAPÍTULO 3 – OBSERVAÇÕES DOS ALUNOS NA ESCOLA.
3.1 - Introdução
Para responder à pergunta de pesquisa O que é ser aluno de ensino médio e como esse ofício
é expresso e descrito na escola? iniciei os trabalhos realizando observações dos alunos na escola.
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Para isso, escolhi a Escola Estadual Governador Milton Campos, conforme mencionado
anteriormente. Esta escola localiza-se em um bairro que possui um amplo centro comercial, ruas
asfaltadas, iluminação pública, áreas de lazer, praças, pista de skate, igrejas, escolas, posto de saúde
e também problemas e precariedades como qualquer outro bairro. Não se trata de um bairro periférico,
mas diversificado em termos sociais e econômicos. Pessoas oriundas do próprio bairro e também das
propinquidades se fazem presentes nas ruas, no comércio, nas igrejas, nas áreas de lazer e nas escolas
desse bairro. Desse modo, a escola investigada reúne os mais diferentes tipos de jovens, oriundos de
diferentes ambientes familiares e educativos. Acredito que, é essencialmente necessário
contextualizar o ambiente de estudo para antecipar atitudes e evitar julgamentos preconceituosos,
bem como ajudar a compreender os sentidos que essa população atribui à escola e os sentidos dados
pela comunidade ao papel do aluno, descartando visões românticas desse ofício, uma vez que não é
possível conhecer os indivíduos, quaisquer que sejam, fora de seus ambientes, de suas relações sociais
e de suas histórias.
Dentre as várias observações que realizei, apresentarei a seguir aquelas com maior variedade
de comportamentos, atitudes, estratégias, etc. As observações serão descritas conforme alguns dias
das observações. Optei por este formato por retratar a vivência da jornada escolar diária dos
estudantes, na maioria das vezes.

3.2. Dados das observações


Dia 28 de abril de 2015
A primeira aula que observei foi de História, numa terça-feira, início do segundo bimestre.

O professor começou expondo suas ideias e expectativas sobre as atitudes e posturas dos alunos em
relação à disciplina. O ponto principal que preocupava destacar em seu discurso era que sua forma de
conduzir as aulas tinha sempre como objetivo a aprendizagem. Ele trouxe ainda à tona a questão da
nota e a excessiva preocupação que os alunos tinham em relação a ela. Diante disso, convidou-os para
uma participação mais ativa nas aulas, para que pudessem conduzir as atividades de modo a facilitar
o entendimento do conteúdo. Depois, fez menção às notas que os alunos tinham tirado em sua prova:
foram boas - maiores ou iguais à média bimestral, mas ele demonstrou estar preocupado com a
aprendizagem real do conteúdo trabalhado. Notei haver uma séria preocupação por parte deste
professor em relação ao tipo de ensino que ele destinava aos seus alunos e o tipo de conhecimento
que estavam construindo.
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A forma que o professor de História buscava para a dinâmica do ensino e da aprendizagem
em suas aulas era a explicação expositiva. Normalmente, ele contava uma história para os alunos e
estes ouviam com atenção, sempre oferecendo estímulos (revisão, questionamentos, etc.) para que
participassem. Era interessante observar que as ações do professor eram conduzidas de acordo com
o comportamento dos alunos; eu percebi que ele alterava o modo de conduzir a aula conforme as
atitudes e posturas que os alunos iam mostrando. Buscando facilitar e significar os conhecimentos, o
professor apoiava-se em exemplos comuns e próximos da realidade. Ao dar o sinal de término da
aula, ele organizou e juntou seu material para sair da sala e os alunos começaram a se movimentar,
indo ao encontro dos amigos para conversar ou para a porta da sala aguardar o próximo professor.
No segundo horário desse dia, era aula de Educação Física. Os alunos foram levados à quadra
da escola para acompanharem a aula coordenada por algumas alunas do PIBID da UFSJ. As bolsistas
propuseram aos alunos uma aula de basquete, mas nem todos demostraram interesse em jogar; alguns
alunos ficaram sentados entorno da quadra tomando sol e ouvindo música com fones de ouvido em
seus celulares. Uma das alunas que não estava jogando, manifestou para mim a sua falta de interesse
no esporte em questão e comentou que a aula deveria ser de algum esporte que todos os alunos
tivessem o gosto e o interesse em aprender e jogar. A mesma aluna acrescentou ainda que só os
meninos que gostavam de jogar, pois as meninas entraram no jogo só para ganhar pontos (a nota era
distribuída de acordo com a participação dos alunos durante a prática esportiva). Ela reconheceu que
não estava ganhando pontos porque não estava jogando e disse ainda que depois tentaria recuperá-los
por meio da prova de recuperação.
No terceiro horário foi aula de Matemática. O professor chegou na sala chamando a atenção
dos alunos por terem tirado notas ruins em sua avaliação. No decorrer da aula, aconteceu de três
alunos chegarem atrasados, vindos da aula de Educação Física, e o professor de Matemática não
deixou que assistissem a aula. Após esse episódio, o professor passou um exercício no quadro e
começou a resolver. Neste momento, observei que os alunos achavam-no engraçado e estranho, pois
riam de sua postura e faziam comentários à respeito. O professor resolveu o exercício sem dar
explicações, parecendo não se preocupar se os alunos estavam acompanhando, se estavam prestando
atenção e aprendendo, pois ele resolveu o exercício para si mesmo no quadro. Diante disso, um dos
alunos perguntou o que ele estava “arrumando”. Como não obteve resposta, ficou quieto e continuou
sem saber do que se tratava a aula.
Percebi que a maioria dos alunos não se interessava pela aula deste professor, pois
conversavam, riam, dormiam e faziam outras coisas. Também jogavam bolinhas de papel uns nos
outros. Senti que o professor de Matemática era um tanto “avacalhado”, desorganizado e os alunos
também sentiam isso, chegando ao ponto de um deles comentar comigo, no primeiro dia de
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observação, que o professor era “doidinho”. Percebi que os alunos não gostavam de professor
desorganizado e que os deixassem “largados” em sala. Observei também que os alunos manifestavam
um pouco de interesse, mas como o professor não ligava para eles, eles também não ligavam para o
professor. Em vários momentos da aula, alguns alunos que sentavam nas carteiras do fundo da sala
faziam piadas e comentários direcionados ao professor, que nem sempre os respondia. Os alunos que
sentavam nas carteiras da frente copiavam o que o professor passava no quadro, enquanto que o
restante da turma olhava e fazia caras de que não estavam entendendo.
Ainda nesta aula, o professor explicou um modo diferente de resolver ‘Potência’. Na hora
da explicação, os alunos prestaram atenção, mas como ninguém entendeu e pareceu-me que o
professor explicou por explicar (não quis saber se aprenderam, apenas ensinou), os alunos voltaram
a dispersar. Se manifestavam dizendo que o professor os estava confundindo ou ainda perguntavam
onde ele havia aprendido aquilo, com tom de deboche, como se quisessem insinuar que o professor
era um “pirado”.


Dia 29 de abril de 2015
No segundo horário, observei a aula de Biologia. A professora entrou na sala e começou sua

aula fazendo a chamada. Após isso, ela divulgou as notas da prova de recuperação; muitos alunos
haviam perdido média e muitos haviam ficado “em cima” da média. Depois de divulgar as notas, ela
passou dando vistos nos cadernos dos alunos para conferir se haviam feito uma atividade que ela
havia deixado para fazer na aula passada. A maioria da turma havia feito. Após a análise dos cadernos,
a professora levou os alunos para o pátio da escola para fazer uma discussão em círculo sobre o
assunto ‘gravidez na adolescência’, tema abordado anteriormente na forma de um texto com
perguntas e respostas no caderno. Observei que dentro de sala, os alunos estavam alvoraçados e
inquietos e que fora da sala, no círculo formado no pátio, comportavam, participavam, faziam
perguntas, prestavam atenção e demostravam interesse no assunto em discussão, sem a professora
precisar ficar chamando atenção. Quando questionados pela professora sobre a assistência de suas
famílias à respeito do tema tratado, a sala ficou dividida: uma parte respondeu que tinha apoio dos
pais e familiares e outra que não podia contar com eles ou não tinha liberdade para conversar sobre o
assunto. Assim que as discussões terminaram, a professora e os alunos voltaram para a sala. Quando
entrei, notei que havia bagunça moderada e falatório novamente.
A quarta aula era de Química. Os alunos voltaram alvoraçados do recreio, mas a professora
chegou na sala e colocou ordem. Anunciou quais alunos haviam ficado de recuperação e quais alunos
estavam de progressão parcial. A seguir, a professora leu uma reflexão para a turma e falou da
importância de cada um fazer seu papel, sua parte e fazê-la bem feita; os alunos ouviram com atenção.
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Depois, ela levou a turma para o laboratório e prosseguiu em suas explicações sobre ‘Soluções’. Ela
usou Datashow como recurso e durante as explicações fez diversas perguntas para os alunos. Eu
percebi que estes tinham interesse em responder o que estava sendo perguntado. Além disso, a
professora também deu exemplos comuns do cotidiano que tinham relação com o conteúdo, para
esclarecê-lo. Os alunos se interessaram pela aula, prestaram atenção nas explicações e quando
questionados, responderam várias perguntas. No decorrer da aula, a professora solicitou que os
estudantes copiassem um dos slides apresentados, o que continha explicações sobre soluções,
dissociação, íons e condução elétrica. Vi que a maioria dos alunos copiou o conteúdo do slide,
havendo também aqueles que não copiaram; daí a professora se direcionou a cada um desses alunos
e pediu individualmente que copiassem o slide.


Dia 30 de abril de 2015
Aula de Biologia; era véspera de feriado. Neste dia, vários alunos haviam faltado. A

professora começou sua aula fazendo a chamada e após, solicitou que os alunos pegassem a apostila
para continuar as explicações sobre ciclo celular. Nem todos tinham a apostila e dessa maneira, não
acompanharam as explicações e ficaram conversando. A professora prosseguiu com a aula, desenhou
um esquema no quadro, explicou-o e solicitou que os alunos copiassem. Alguns alunos ainda
conversavam em voz baixa e copiavam ao mesmo tempo; gostavam muito de conversar, tinham muito
assunto! Os meninos conversavam mais do que as meninas.
Já na aula de Inglês, a professora levou os alunos para a sala de vídeo para realizar uma aula
de estratégias de leitura com apresentação em Power Point. Chegando à sala de vídeo, os alunos
sentaram nas carteiras de forma a fazerem uma roda. Depois, a professora iniciou as explicações; os
alunos estavam quietos e ouviam a professora, até mesmo porque, ela era muito rígida e exigente em
relação à disciplina. Observei que eles gostavam da aula de Inglês, pois achavam engraçadas as
palavras estrangeiras, ficavam tentando adivinhá-las e pronunciá-las da maneira deles, de forma
engraçada, brincando. Devido a isso, surgiram conversas paralelas, desviando a atenção do assunto
abordado pelo professor.
No último horário, na aula de Português, a professora começou recolhendo um trabalho que
havia solicitado, mas como muitos alunos não haviam feito não entregaram; além disso, já era a
segunda chance que a professora havia dado e, não obstante, vários alunos deixaram passar a chance,
seja por esquecimento ou outro motivo. Este, na verdade, foi um comportamento que observei nas
disciplinas, de modo geral: a maioria dos alunos não faziam trabalhos e tarefas solicitados para casa,
mesmo valendo pontos. O trabalho de Português foi valorizado em cinco pontos e, mesmo assim, a
maioria não o fez. Um dos alunos chegou a pedir à professora que o deixasse entregar em outro dia.
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A professora imediatamente respondeu que não, pois aquela já era a segunda chance. Mas, o aluno
retrucou, alegando que então era só fazer a recuperação no final do bimestre para conseguir os pontos
perdidos.
A seguir, a professora fez a chamada e anunciou que iria ditar a matéria, enquanto muitos
alunos conversavam. A estratégia adotada nesta aula, de ditar a matéria em vez de escrevê-la no
quadro, era uma forma de manter os alunos ocupados copiando e, assim, não terem tempo para
conversar. Ela então começou a ditar e os alunos começaram a escrever, sendo que alguns ainda
conversavam e não queriam escrever. Ela solicitou que todos copiassem e um dos alunos explicou
que não estava copiando, pois depois copiava de alguém. A professora insistiu para que todos, sem
exceção, copiassem a matéria e, depois de muita “briga”, ela conseguiu fazer com que cumprissem
essa tarefa, havendo ainda conversas entre eles. Percebendo isso, a professora aumentou a velocidade
com que ditava as palavras, para que, dessa forma, parassem de conversar. A estratégia era mantê-los
ocupados durante toda a aula; em contrapartida, os alunos reclamaram muito.


Dia 5 de maio de 2015
Observei a aula de Geografia. Depois do recreio, os alunos voltaram conversando muito ao

entrarem na sala de aula. A professora entrou e aguardou-os acomodarem em suas carteiras e fazerem
silêncio para começar as atividades. Após conseguir o silêncio desejado, ela começou a aula baseada
na análise de gráficos do livro didático, fazendo perguntas aos alunos. No decorrer desta atividade,
um aluno de um grupo de meninos que normalmente só conversava nas aulas resolveu responder às
perguntas da professora e estava sendo bem sucedido. Seus colegas manifestaram espanto, brincando
e fazendo piadas, impressionados com a atitude “contrária” do colega.


Dia 6 de maio de 2015
No primeiro horário, observei a aula de Inglês novamente. A professora havia se ausentado

e por isso, os alunos ficaram esperando alguma iniciativa da escola. Eis que então, o estagiário de
Biologia foi ficar com os alunos. A aula de Biologia seria dada no segundo horário, mas foi passada
para o primeiro, e assim por diante, sendo que, no último horário, os alunos saíram mais cedo. O
estagiário levou um texto sobre ‘câncer’ para os alunos lerem e responderem às perguntas que se
encontravam no final do texto. Ele fez a chamada e muitos alunos haviam faltado. Alguns leram o
texto e responderam às perguntas propostas, outros não. Alguns fizeram a atividade sozinhos, outros
se juntaram em grupos para a tarefa. Havia um trio de meninos na sala em que um deles tinha celular
e assim pesquisaram as respostas das questões na internet, em vez de tirá-las do texto (a regra da
escola era que não podia usar celular dentro de sala, mas isso não foi seguido). Perguntei aos que não
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estavam fazendo a atividade, porque estavam agindo daquela maneira e uma aluna que estava com a
cabeça deitada na carteira me respondeu que não se sentia bem e por isso não iria responder.
Decorrente da mesma pergunta, um outro aluno respondeu que já havia feito. Perguntei-lhe então
onde estava a atividade. Aí, o aluno apontou para um dos colegas do grupo e disse que este já havia
feito a atividade e iria colocar o nome do restante na folha. Outro aluno do mesmo grupo acrescentou
que este fez para eles porque era o mais inteligente do grupo.
Outro grupo de meninos havia combinado de levar merenda de casa para comer na escola
durante as aulas. Assim sendo, começaram a comer “escondido” durante a atividade, não respeitando
o horário próprio para isso. Porque não queriam comer seus lanches no horário estabelecido? Me
pareceu que adoravam ir contra as regras. Na medida em que terminaram a atividade, os alunos
começaram a conversar, outros a ouvir músicas e havia ainda aqueles que se interessaram por outras
leituras.
Segundo horário, aula de Química. Nesta aula, a professora levou um jogo sobre cátions e
ânions para os alunos jogarem. Ela entregou-lhes algumas fichas contendo a fórmula molecular de
vários cátions e ânions (os mesmos para ambos os grupos) e também números para que utilizassem
como coeficientes para compor moléculas. Depois disso, ela levou os alunos para o pátio da escola,
dividiu-os em dois grupos e explicou as regras. O jogo era o seguinte: a professora falava o nome de
uma molécula e os grupos teriam que montar a molécula utilizando as fichas necessárias. O grupo
que montasse a molécula primeiro marcava um ponto. Após a divisão dos grupos, um aluno nomeouos como sendo o “grupo dos Amigos” e o “grupo dos Nerds”.
As características dos grupos observados por mim foram as seguintes:


“Amigos”: desorganizado, desconcentrado, fizeram apenas 1 ponto. Ficaram perdidos

com as fichas e a montagem das moléculas. Pareciam não ter o costume de jogar em grupo, trabalhar
em equipe, muito menos em participar de jogos educativos que precisavam de raciocínio rápido e
concentração. Faltaram nesses alunos “coisas básicas” como convivência, diálogo, ajuda ao próximo,
trabalho em equipe - coisas do nível social, além de lhes faltar também conhecimento da matéria e
assim, não conseguiram um bom desempenho no jogo. Eles se intitularam fracassados e foram
desistindo da competição.


“Nerds”: unido, organizado, trabalharam em conjunto e tinham conhecimento do

assunto. Esse grupo foi o vencedor, marcaram 11 pontos.
Ao invés de o primeiro grupo tentar melhorar sua tática e estratégias de jogo, ficaram
reprimindo, zoando e enganando os colegas do grupo adversário. Um integrante desabafou frustrado
que o outro grupo havia ganhado porque lá só havia nerds e que, no grupo dele, havia amigos.
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Aproveitando a oportunidade, lhe perguntei se eles não poderiam ser amigos e ganharem o jogo, ao
mesmo tempo. Ele respondeu que era muito difícil, que não dava para competir com a Milena!
Na aula de Matemática, os alunos cantaram em coro, conversaram e assoviaram. O professor
não estava ligando para a bagunça e continuava passando matéria no quadro. Percebi que para alguns
alunos, estas aulas serviam para “zoar”. O professor só foi na carteira dos alunos que o chamavam. E
o restante?


Dia 7 de maio de 2015
O primeiro horário que observei foi aula de Física e o próximo de Matemática. Assim que

os meninos bagunceiros lembraram que a aula subsequente era de Matemática, logo pensaram em
alguma travessura para realizar com o professor. Apagaram a luz da sala e ficaram escondidos atrás
da porta esperando o professor chegar. Minha expectativa era que iriam dar-lhe um susto ou fazer
alguma outra atividade de cunho malicioso. Adoravam ficar fazendo graça com a luz (ficar no escuro)
e também com o ventilador (ligavam e desligavam o tempo todo). O professor chegou à sala, acendeu
a luz e agiu normalmente. Fez a chamada e começou a corrigir os exercícios que havia passado na
aula anterior. Ao verem que a brincadeira não tinha surtido efeito, os alunos se acomodaram, havendo
alguns poucos que ainda brincavam, conversavam e não prestavam atenção na aula. Um dos alunos
da sala, que estava sentado ao meu lado, comentou comigo que estava doido para se formar.
Perguntei-lhe então se pretendia continuar com os estudos. Ele respondeu que sim, que “o problema”
era a escola mesmo, que ele estava cansado de lá.


Dia 12 de maio de 2015
Na aula de História, o professor ditou o conteúdo para a prova e os alunos anotaram. As

meninas faltosas se preocuparam em completar o caderno com o conteúdo que elas perderam e assim,
não copiaram a matéria do dia e nem prestaram atenção às explicações. Os meninos já se preocuparam
mais, perguntaram, fizeram comentários e brincadeiras a respeito da matéria. Percebi que eles não
gostavam de copiar a matéria.
Na aula de Matemática, o professor começou a aula passando as datas das provas no quadro.
Após, seguiu corrigindo no quadro os exercícios passados na aula anterior. Eis que um aluno
(Cristofer) comentou com o professor que sabia fazer o exercício. O professor começou a corrigir e
Cristofer observou a correção do professor no quadro. Enquanto o professor ia resolvendo os
exercícios, este aluno se manifestou explicando ao professor os próximos passos da resolução do
exercício: - “Agora você repete os dois primeiros números, não é isso?”. O professor respondeu que
era e Cristofer reafirmou com o professor que ele sabia fazer o exercício. O professor continuou sua
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correção. Os meninos bagunceiros brincavam de jogar picão4 uns nos outros e conversavam. O aluno
Cristofer prestava atenção na explicação do professor. Ele estava interessado e participava da
resolução porque aprendeu e entendia o que o professor fazia no quadro. Acho que acontecia isso
com todos; os que entendiam e interessavam, já os outros não conseguiam acompanhar as resoluções
e não se interessavam na(s) aula(s), por isso conversavam e brincavam. Cristofer se manifestou
novamente pedindo que o professor montasse a prova colocando apenas dois daqueles exercícios
corrigidos no quadro, pois se misturasse outros exercícios, a cabeça podia confundir. Um colega ao
lado discordou, alegando que caso alguém não soubesse fazer aqueles exercícios, erraria a prova toda.
Mas Cristofer se defendeu dizendo, em contrapartida, que caso alguém soubesse fazer, acertava tudo
também. Como ele havia aprendido a fazer aqueles exercícios, não era interessante para ele que o
professor cobrasse outros exercícios na prova. O professor então convidou o aluno Cristofer para
fazer outro exemplo do mesmo exercício no quadro. Cristofer não hesitou e foi logo levantando da
carteira, pegando giz e começando a resolver o exercício no quadro negro. Outro colega argumentou
que também achava que sabia fazer. Cristofer resolveu todo o exercício e ficou feliz ao conseguir
fazer tudo certo. O interessante dessa passagem foi observar quem era o aluno em questão. Cristofer
era um menino negro, de família pobre, criado pelos avós e outros familiares, que não via muita razão
nos estudos. Normalmente não se interessava pelas aulas e por ser o primeiro da fileira e estar sentado
perto da porta, sempre estava observando o que acontecia fora de sala, sem acompanhar as
explicações dos professores e sem realizar as atividades que eram propostas. Ele considerava todo
acontecimento extraclasse mais interessante do que a aula.
Na aula de Geografia, a professora começou a aula fazendo a correção da tarefa deixada na
aula anterior. A professora comentou sobre as avaliações que ela daria no bimestre: haveria uma prova
com consulta, uma prova sem consulta e um simulado (preparatório para o ENEM). Comentou
também sobre a importância de os alunos manterem seus cadernos em dia, pois seriam distribuídos
pontos para aqueles que tivessem o caderno completo. Contíguo, começou a corrigir a tarefa. A
professora lia a questão e pedia que os alunos fossem respondendo. Eles respondiam do jeito deles,
faziam graça, mas participavam. Quando algum aluno conseguia responder corretamente, ele próprio
se elogiava e afirmava para os colegas que havia conseguido responder, pois nem sempre conseguiam
ou queriam ou até mesmo se interessavam em responder e em participar das aulas (quando
solicitados).

4

Espécie de planta felpuda que agarra na roupa. Os alunos conseguiam isso quando voltavam da aula de Educação
Física, pois tinha muito essa planta nos jardins da escola.
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Dia 13 de maio de 2015
A professora de Biologia continuou as explicações sobre ciclo celular. Ela solicitou que os

alunos ficassem quietos para que pudesse explicar a matéria. Enquanto explicava, ia escrevendo no
quadro e fazia perguntas aos alunos. Como ninguém respondia, ela pediu para os alunos procurarem
as respostas no caderno, pois já havia discutido a respeito. Os alunos não manifestaram interesse em
folhear o caderno e achar as respostas e continuaram calados. Alguns alunos brincavam
disfarçadamente de jogar picão uns nos outros e não prestaram atenção nas explicações e nas
perguntas da professora. Após um tempo, os alunos se acomodaram, mas a maioria continuou
demonstrando não querer saber da matéria. A professora explicava bem, fazia vários esquemas e
desenhos para facilitar a aprendizagem e compreensão do assunto, mas, mesmo assim os alunos me
pareceram não estarem entendendo, pois não demostraram interesse e nem expressaram compreensão.
Ao final da aula, a professora marcou a data da prova.
O sinal bateu e a aula de Biologia terminou para dar lugar à aula de Matemática. Observei
que durante a aula de Biologia, os alunos fizeram outras coisas, outras atividades que não
correspondiam à aula de Biologia. Depois, na aula de Matemática, os alunos queriam copiar a matéria
de Biologia que estava no quadro, só para não deixarem o professor de Matemática apagar e assim
atrasar a aula. O professor aguardou um pouco e após certo tempo de espera, apagou o quadro e
começou a passar a sua matéria. Um dos alunos da turma perguntou se era necessário copiar o que
ele estava passando no quadro. O professor respondeu afirmativamente, mas percebi que o aluno
perguntou por perguntar; que a resposta do professor não era importante para ele, pois ele continuou
sem copiar.


Dia 18 de maio de 2015
Segunda-feira, aula de Artes. As aulas dessa disciplina eram coordenadas pelos acadêmicos

do PIBID do curso de teatro da UFSJ e aconteciam sempre no teatro da escola. Nesta aula, a turma
foi dividida em quatro grupos e cada grupo recebeu uma pergunta para discussão. Num segundo
momento, a discussão foi feita com a turma toda. O trabalho tinha como objetivo montar/trabalhar
com os alunos uma performance. Este gênero teatral, pelo que entendi, era desenvolvido a partir de
um desejo do (futuro) ator, no caso, os alunos. Após a aula, os acadêmicos comentaram comigo que
o que os motivou para desenvolverem aquela atividade foi terem observado que os alunos de ensino
médio não tinham desejos, pois estavam em um nível tão profundo de adaptação do modelo de aluno
que a escola cria, que não eram mais capazes de terem vontade e desejo próprios; por estarem
inseridos nesse contexto, onde o professor manda e o aluno obedece, sem direito a qualquer desejo,
eles não sabiam ou não conseguiam manifestar as suas vontades. Nesta aula, o objetivo dos
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universitários foi desconstruir essa ideia, romper com esse contexto para que então houvesse espaço
para os desejos do alunado e assim, conseguirem montar a performance.
As perguntas para discussão foram:
1-

O que é autonomia?

2-

Escola é lugar de quê?

3-

Qual o papel do professor?

4-

Qual o papel do aluno?

No decorrer da atividade, fui ouvindo as conversas dos alunos de cada grupo e anotando o
que diziam a respeito. No grupo que ficou com a pergunta número três, surgiram as seguintes
respostas: o papel do professor é de ensinar, incentivar os alunos, fazer trabalhos e tem professor que
ensina, mas o aluno não aprende e o professor ensina pensando que o aluno tá aprendendo, mas não
está. Também ouvi respostas dizendo que tem professor que não gosta de dar aula. Reclamaram muito
da professora de Física, pois quase todos entraram em recuperação com ela e apenas uma aluna não.
Eles questionaram se o problema estava nos alunos ou na professora, devido ao fato de serem maioria
nessa situação. Quando questionados pelos universitários o que fizeram diante desse fato,
responderam que nada; que não adiantava, que o diretor protege os professores. Esta discussão
envolveu os outros grupos de modo que todos começaram a participar.
Um dos acadêmicos perguntou então qual era o papel do aluno (pergunta número quatro). A
maioria respondeu que era estudar. Ele então voltou a questioná-los, indagando quem teria dito isso
para eles. Vários alunos responderam que tinha sido o pai e/ou a mãe, tio, avô e/ou avó e assim por
diante. Não satisfeito, voltou a interrogá-los sobre o que achavam que um aluno deveria fazer.
Complementou ainda que a opinião que eles tinham havia sido imposta por outras pessoas desde que
eram pequenos. Observei que os alunos não responderam o que pensavam, não sabiam responder qual
era o papel do aluno e então voltaram a falar dos professores. Reclamaram da professora de Biologia,
que humilhou um deles falando que se não estudassem ficariam trabalhando em supermercado (havia
jovens alunos que trabalhavam como embaladores ou como caixas em supermercados da cidade) e
eles receberam esse comentário negativamente. Outro aluno reclamou que ele estava quieto durante
a aula e a mesma professora o chamou de mal educado sem motivo. Diante dessa discussão, o
universitário do curso de teatro questionou-os o que poderiam fazer para mudar essa realidade. As
respostas foram diversas: matar o professor, ir na direção e pedir para mandá-lo, fazer rebelião, se
revoltar. Após ouvir as respostas, sugeriu que ao invés deles fazerem tudo isso, que manifestassem
essas vontades na performance. Dando continuidade, entrou na discussão coletiva a pergunta número
dois: “Escola é lugar de quê?”. Um aluno respondeu que era lugar de jogar futebol na aula de educação
física, outros que era lugar de merendar, de ouvir música, havendo ainda um que respondeu que escola
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era lugar de não ir. Depois dessa discussão, a aula encerrou e a encenação foi realizada no final do
ano letivo. Observei que o tema do debate foi de interesse dos alunos; eles gostaram de participar, de
terem a oportunidade de falar e de serem ouvidos.


Dia 20 de maio de 2015
A primeira aula deste dia foi de Biologia. A professora começou fazendo a chamada.

Novamente, havia muitos faltosos. Prosseguindo, ela passou uma lista de exercícios e definiu as datas
das provas para os alunos em estado de progressão parcial (modo de avaliação dos alunos
reprovados). Após isso, a professora passou nas carteiras conferindo os cadernos dos alunos que
haviam feito a tarefa solicitada. Muitos não haviam feito e davam desculpa, pois faltaram na aula
anterior e não sabiam da tarefa ou não tinham a apostila que a professora pediu para ser fotocopiada
há tempos e os exercícios da tarefa estavam justamente na apostila. Diante da atitude dos alunos, a
professora teve que replanejar sua aula e buscar outra estratégia para incentivar os alunos a fazerem
a atividade. Ela passou no quadro negro um quadro comparativo entre meiose e mitose e disse que
iria passar os exercícios da apostila no quadro para que eles copiassem e então resolvessem.
Comentou sobre sua decepção em relação à falta de interesse da turma e disse também que no dia
seguinte o planejamento era levá-los para assistir a um vídeo, mas que seria repensando, pois não
estavam demostrando interesse nas suas aulas. Após certo tempo que a professora estava passando os
exercícios da apostila no quadro, ela decidiu ditá-los, pois ninguém estava copiando (os alunos
estavam conversando), e que depois iria olhar os cadernos. Diante dessa atitude, os alunos começaram
a copiar. Como a turma havia aquietado, a professora voltou a passar os exercícios no quadro. Aí,
eles continuaram a copiar sem conversar.


Dia 25 de maio de 2015
A aula de Artes continuava sendo coordenada pelos universitários do curso de teatro. Nesta

aula, foram realizadas duas atividades com os alunos. A primeira, eles deveriam ouvir vários tipos
musicais com os olhos vendados e desenhar o que pensavam à respeito do que ouviam. A ideia desta
atividade, conforme explicou um dos acadêmicos para a turma, era motivar o uso do sentimento dos
alunos e menos a racionalidade, uma vez que a visão é o sentido mais voltado para o racionalismo. A
segunda atividade consistia em ver várias imagens projetadas no Datashow e escrever a primeira coisa
que viesse à mente. Na primeira atividade, quando a música tocada era de identidade dos alunos, estes
começavam a rir, comentar e cantar junto. Observei também que muitos alunos não desenhavam
conforme foi proposto, pois as folhas estão em branco. Já na segunda atividade, a concentração foi
maior, pois as imagens foram passadas bem rápido e eles tinham que acompanhar e escrever. Ao
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final, quando os alunos foram questionados sobre o que acharam a respeito atividades que realizaram
sob a coordenação do grupo do PIBID – teatro. Os alunos não se manifestaram. Um dos acadêmicos
chamou-os novamente para pensar o lugar deles dentro da escola. Comentou que sabiam reclamar do
professor que chega e só passa matéria sem dar espaço para eles, mas quando isto era feito, eles não
sabiam o que fazer ou dizer. Um aluno então explicou que não se manifestavam quando tinham
oportunidade porque não estavam acostumados a isso.
Na aula de Sociologia, a professora passou a matéria no quadro. Metade da sala estava quieta
copiando, enquanto a outra metade estava desinteressada, conversando. A professora não ligou, não
chamou a atenção deles. No decorrer da aula, em certo momento, um aluno perguntou se iriam sair
cedo naquele dia, talvez por já ter ouvido alguma coisa a respeito. A professora respondeu que sim e
então a turma inteira se manifestou com comentários e sorrisos. Percebi a imensa alegria por saírem
da escola antes do horário habitual.
Já na aula de Química, era dia de simulado. A professora fez a chamada, os alunos ouviram
e responderam (havia aulas em que eles não ouviam e nem se importavam em responder). Após, a
professora leu a mensagem do dia, fez uma reflexão e os alunos ouviram. Depois do ritual próprio da
aula de Química, a professora organizou a sala para fazerem o simulado do ENEM. Um aluno
perguntou quantos pontos que a prova estava valendo e ela respondeu que eram três. Com a sala
organizada, a professora distribuiu as folhas e o simulado começou. Por estar sentada próxima a eles,
observei que havia muitas tentativas de “colar”. Havia aqueles que tentavam olhar as respostas do
vizinho, mas com a atenção sempre voltada para professora, aqueles que perguntavam
disfarçadamente a resposta pro colega, outros que nem liam a prova e ficavam “viajando” sem tentar
resolvê-la e aqueles que “chutavam” as respostas, pois eram questões de múltipla escolha e como
terminaram a prova em curto tempo, não tinham condições de ler, analisar e responder às questões,
marcando qualquer alternativa. A aula terminou e o simulado também. A professora passou
recolhendo as provas e alguns alunos não tinham terminado de fazer o simulado.
CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES e DAS ENTREVISTAS

4.1. Introdução

Observando os discentes, percebi que o ser e o fazer diário do aluno possui regularidades,
mas também assimetrias frente ao trabalho escolar, além de ser pré-definido e dependente do
professor. Para facilitar a compreensão e tornar a leitura mais fluida, optei por categorizar minha
análise das atitudes e estratégias adotadas pelos alunos nos diversos momentos do cotidiano escolar.
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De acordo com minhas observações e meu referencial teórico, estabeleci oito categorias para análise.
São elas:


A relação entre o ofício do aluno e o ofício do professor;



O sentido dado pelos alunos à escola e aos afazeres escolares;



Configurações do ofício de aluno pelo professor: ser/fazer discente e a formação do habitus
escolar;



As estratégias adotadas pelos alunos frente ao trabalho escolar;



A avaliação formal;



Os trabalhos e tarefas para casa;



As regras escolares;



As reconfigurações e ressignificados dos tempos e espaços escolares pelos jovens.

4.2. A relação entre o ofício do aluno e o ofício do professor
Dentro desta categoria, selecionei dois episódios das observações: a aula de História do dia
28 de abril e a aula de Biologia do dia 20 de maio. O professor de História, ao começar a aula expondo
suas expectativas em relação às atitudes e posturas dos alunos mostrou que a dinâmica de suas aulas
depende de todos trabalharem em sintonia. Em seu discurso, deixou claro que a relação entre o ofício
do professor e o ofício do aluno depende da articulação de ambos (PERRENOUD, 1995, p. 13). Com
Sobral (2009), em seus estudos a respeito das ideias do Círculo Bakhtiniano, concordo que são muitas
e diferentes as relações que o sujeito estabelece com outros sujeitos e nelas ele se altera, sem deixar
de ser ele mesmo. Nessa perspectiva, o ser humano não é um dado, mas uma construção, sempre em
formação. A condição humana é vista como um processo e é na relação com a alteridade que os
indivíduos se constituem, sendo que esse processo não surge de sua própria consciência; é algo que
se consolida socialmente, através das interações, das palavras e dos signos. O trabalho que o indivíduo
exerce é apenas um dos aspectos dessa condição e assim sendo, consigo compreender o porquê dos
ofícios de professor e de aluno serem intrinsicamente relacionados e porquê se alteram durante as
interações que ocorrem nas aulas. Os ofícios que o professor e o aluno desempenham também estão
em constante formação, reconstrução, constituição, nas relações de alteridade que estabelecem dentro
e fora de sala de aula. Perrenoud (1995, p.13) também contribui esclarecendo que estas atividades
nem sempre são exercidas face a face, pois uma parte do trabalho do professor pode escapar ao aluno
e vice-versa, mas que sempre remetem ao encontro entre o aluno e o professor.
Na aula de Biologia quando a professora, diante da atitude dos alunos de não terem feito a
tarefa que havia sido proposta, redirecionou sua aula e buscou outra estratégia para incentivá-los a
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fazerem a atividade, também nos revela que, na vida cotidiana escolar os sujeitos (professores e
alunos) entram em um conjunto de relações e processos, que sempre são alterados de acordo com as
expectativas de cada um. Ela então passou no quadro negro os exercícios da apostila e pediu para que
eles copiassem e resolvessem. Após isso, comentou sobre sua decepção em relação à falta de interesse
da turma e disse também que no dia seguinte o planejamento era levá-los para assistir a um vídeo,
mas que seria repensando, pois os alunos não estavam demostrando interesse nas suas aulas. Como
vemos, o caminho para a reconstrução dos ofícios não é simples e nem desprovido de tensões. Motivar
os alunos para que se interessem pelas aulas e pelo conhecimento escolar e, ao mesmo tempo, fazer
com que se insiram na cultura e nas regras da escola – regras feitas para eles, mas não por eles – torna
a relação e convivência complexa, delicada e trabalhosa (TEIXEIRA, 2014, p. 33).

4.3. O sentido dado pelos alunos à escola e aos afazeres escolares
Nesta categoria, escolhi primeiramente a aula de Artes do dia 18 de maio para análise. Esta
aula foi particularmente importante para minha pesquisa, pois foi onde entrou em discussão o papel
dos alunos, dos professores e da escola. Outras aulas também serão consideradas, conforme mostro a
seguir. Na aula de Artes, um dos acadêmicos do PIBID que estava coordenando a aula perguntou para
a turma qual era o papel do aluno e a maioria respondeu que era estudar. Ele então voltou a questionálos, indagando quem teria dito isso para eles e vários alunos responderam que tinha sido o pai e/ou a
mãe, tio, avô e/ou avó e assim por diante. Não satisfeito, voltou a interrogá-los sobre o que eles
realmente achavam e os alunos não responderam, talvez porque não tivessem uma posição própria
definida e clara; não sabiam responder qual era o papel do aluno. Também foram questionados pelo
mesmo acadêmico sobre qual era o papel do professor, surgindo as seguintes respostas: o papel do
professor é de ensinar, incentivar os alunos, fazer trabalhos. Também ouvi respostas dizendo que tem
professor que não gosta de dar aula e que tem professor que ensina, mas o aluno não aprende e o
professor ensina pensando que o aluno está aprendendo, mas não está. Baseada em Perrenoud (1995,
p. 201), quando o indivíduo vai pela primeira vez à escola, já traz consigo representações do ofício
de aluno e do ofício do professor, recolhidas através dos pais, dos avós, de histórias, filmes, etc.,
conforme as respostas dos alunos. Além do mais, a definição de professor apontada pelo aluno que
disse que tem professor que ensina, mas o aluno não aprende e o professor ensina pensando que o
aluno está aprendendo, mas não está, pode ser explicado por Krawczyk (2014, p. 89), a qual diz que
há um dificuldade de ensinar e de aprender na escola que acaba produzindo um faz de conta por
ambas as partes. Os professores reclamam que os alunos não estudam e os estudantes reclamam que
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os professores não ensinam. Parece que um finge que ensina, o outro finge que aprende, como explica
a autora.
Ainda na aula de Artes, entrou na discussão coletiva a pergunta: “Escola é lugar de quê?”.
Um aluno respondeu que era lugar de jogar futebol na aula de educação física, outros que era lugar
de merendar, de ouvir música, havendo ainda um que respondeu que escola era lugar de não ir. Antes
disso, no dia 7 de maio, na aula de Matemática, um aluno que estava sentado ao meu lado, comentou
que estava doido para se formar. Perguntei-lhe se pretendia continuar com os estudos e ele respondeu
que sim, mas que “o problema” era a escola mesmo, que ele estava cansado de lá. Também neste
sentido, na aula de Sociologia do dia 25 de maio, quando um aluno perguntou se iriam sair cedo e a
professora respondeu que sim, a turma inteira se manifestou com comentários e sorrisos e percebi
uma imensa alegria. Por meio destes exemplos vejo que, para a grande maioria dos alunos, a escola
se mostra distante do que gostam, seus interesses e necessidades. E como nos lembra Teixeira (2014,
p. 34), se por um lado tivemos mudanças no perfil do público e das comunidades, por outro, muitos
elementos permanecem ou pouco se alteraram na escola, assim como as condições objetivas,
materiais e laborais dos docentes.
Desse modo então, volto a perguntar qual é o sentido que os jovens alunos têm dado à escola
e ao seu ofício? Na aula de Geografia do dia 5 de maio, no decorrer da atividade, quando um aluno
de um grupo de meninos que normalmente só conversava nas aulas resolveu responder às perguntas
da professora e este estava sendo bem sucedido, seus colegas manifestaram espanto, brincando e
fazendo piadas, impressionados com a atitude “contrária” do colega. Do mesmo modo, na aula de
Matemática do dia 6 de maio, os alunos cantavam em coro, conversavam e assoviavam. Percebi que
para alguns, as aulas de Matemática serviam para “zoar”. Primeiramente, conforme aponta Perrenoud
(1995, p. 19), é importante frisar que o sentido do trabalho, dos saberes, das situações e das
aprendizagens escolares se constrói a partir de uma cultura, de um conjunto de valores e de
representações; constrói-se em situação, numa interação e numa relação. O autor também explica que
os indivíduos oriundos de classes sociais diferentes constroem o sentido de forma desigual,
principalmente porque a escola privilegia códigos e tarefas que correspondem melhor à visão real, à
linguagem, à prática da abstração das classes instruídas; e também porque famílias e culturas de
diferentes estratos sociais não preparam da mesma forma seus filhos para se desembaraçarem face a
situações desconcertantes, novas ou artificiais (PERRENOUD,1995, p. 193).
Além disso, percebo que o sentido também se edifica sobre o vivido, em situação. O aluno
Cristofer, por exemplo, normalmente não se interessava pelas aulas e por ser o primeiro da fileira de
carteiras e estar sentado perto da porta, sempre estava observando o que acontecia fora de sala, sem
acompanhar as explicações dos professores e sem realizar as atividades que eram propostas. Porém,
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na aula de Matemática do dia 12 de maio, o sentido atribuído por ele à aula foi diferente. Ele prestou
atenção na explicação do professor, estava interessado e participou da resolução do exercício
aprendeu aquela matéria específica e entendeu o que o professor demonstrava no quadro. Já os
meninos bagunceiros brincavam de jogar picão uns nos outros e conversavam. Acho que acontecia
isso com todos; os que entendiam se interessavam, já os outros que não conseguiam acompanhar as
resoluções não se interessavam na(s) aula(s)e assim conversavam e brincavam.
Percebo que o sentido dado se reforça e/ou se altera na relação com o outro. Também
constrói-se pelo diálogo, pela forma de apresentar as coisas, de dar lugar ao outro, de o ter em conta,
de negociar. Na aula, manipulam-se tarefas, relações, coisas, juízos, mas manipula-se sobretudo o
sentido. E vai além, “entre o sentido antecipadamente dado e o sentido construído ao vivo, é preciso
ter em conta o contrato pedagógico e didático, a cultura comum elaborada entre o professor e alunos
a respeito do trabalho escolar, dos saberes, do erro, da investigação, do debate, da argumentação, da
excelência” (PERRENOUD, 1995, p. 195). De maneira geral, é incerto antecipar o sentido que os
atores têm e construirão em situação e interação e, além disso, os interesses não provêm totalmente
de um inconsciente que se manifestaria sem o seu conhecimento, pois há uma parte de si que o
indivíduo controla parcialmente. Perrenoud (1995, p. 192) afirma que, um aluno que trabalha sabe,
muitas vezes, pelo menos confusamente, porque é que faz ou não faz o que se espera dele.
Já no dia 28 de abril, o professor de História no início da sua aula, frisou a ideia de que a
aprendizagem era o principal objetivo das aulas e não a nota. E o professor de Matemática, no terceiro
horário, chegou na sala chamando a atenção dos alunos por terem tirado notas ruins em sua avaliação.
Conforme Perrenoud (1995, p. 81) esclarece, a atividade escolar do modo como é gerida, desperta
nos alunos o sentido estratégico e utilitarista com o saber, o qual é muito criticado face as expectativas
da escola e seus idealizadores. Mas agora vejamos: o aluno passa anos de sua existência nos bancos
da escola, ameaçado de “fracassar na vida” se não trabalhar o suficiente, se não satisfazer as
exigências da escola. Esta corrida para o sucesso, como aponta Perrenoud (1995, p. 21), induz uma
relação estratégica ou tática com a escolarização e logo uma relação utilitarista, ou até mesmo cínica,
com os saberes. Quando o essencial é sobreviver até o próximo período letivo, a lógica da maioria
dos alunos, pois sempre há exceções, não é a de compreender ou de aprender para seu próprio prazer,
por curiosidade, para responder às necessidades pessoais (PERRENOUD, 1995, p. 21-22) como reza
os parâmetros curriculares nacionais (BRASIL, 2006, 2009, 2012, 2013) e sim, trabalhar para passar
para a próxima série. Acrescento ainda que as atividades, conforme Perrenoud descreve, antes de se
tornarem momentos de aprendizagem, são tarefas consignadas aos alunos e vigiadas, controladas e
recompensadas pelo professor (PERRENOUD, 1995, p. 117). Como então censurar os alunos e sua
relação utilitarista com o saber quando é a própria instituição que a fomenta? Os alunos “só trabalham
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para a nota”, exclamam aqueles que dão as notas (PERRENOUD, 1995, p. 18). A aluna Carolina na
aula de Educação Física do dia 28 de abril, também colocou em evidência o sentido utilitário dado
aos saberes e saberes-fazeres escolares, ao mencionar as formas estratégicas adotadas pelos alunos
para conseguir os pontos desejados: os meninos realmente jogaram basquete por gostar deste esporte
e ganharam os pontos, já algumas meninas só entraram no jogo para ganhar pontos e havia ainda
aqueles e aquelas que procurariam recuperar os pontos perdidos por não jogarem na prova de
recuperação. Tais estratégias foram de eficácia desigual e diferentemente concentradas, mas todas
procuraram proteger os interesses, a tranquilidade e a liberdade dos alunos contra as exigências dos
professores (PERRENOUD, 1995. p. 118).
Além desses exemplos, observei no dia 29 de abril, no segundo horário, a professora de
Biologia começar sua aula fazendo a chamada e divulgando as notas da prova de recuperação e, ainda
neste dia, na aula de Química, a professora também começou a aula anunciando quais alunos haviam
ficado de recuperação e quais alunos estavam em progressão parcial. Percebo nas aulas tratadas aqui,
que grande parte dos professores começaram suas aulas comentando sobre notas e avaliações. O
dilema de trabalhar só para conseguir nota se fortalece, mesmo que inconscientemente, nos discursos
do professorado, quando dão a esta lugar privilegiado em suas aulas.

4.4. Configurações do ofício de aluno pelo professor: ser/fazer discente e a formação do
habitus escolar.
Cada professor tem a sua forma de organizar as atividades e de trabalhar com os alunos.
Porém, podemos identificar algumas regularidades nas formas de organização do trabalho escolar de
acordo com a didática adotada e o que se espera dos alunos. Na aula de História, por exemplo, mesmo
não havendo clara distinção dos momentos que configuram a didática tradicional e a didática
construtivista, em minha percepção, ele se apoiava nesta última. Em vários episódios da aula do dia
28 de abril, ele procurou dar voz aos alunos, colocou-os como sujeitos ativos da sua própria
aprendizagem, acentuou a construção progressiva dos conhecimentos e do saber-fazer através de
interações sociais, fomentou a abertura da escola à vida e assentou as aprendizagens escolares em
experiências do cotidiano e das vivências dos alunos, como Perrenoud as caracteriza (PERRENOUD,
1995, p.127). Neste contexto, O ofício de aluno definido por este professor está de acordo com a
análise de Perrenoud, (lembrando que para Perrenoud este sempre remete àquele que alcança o
sucesso escolar) que significava participação nas aulas e nas discussões coletivas, manifestação de
interesse pelo tema, escuta atenta ao professor e aos outros alunos, tomada de posição sobre o que
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eles diziam e intervenção ativa na conversa quando a participação era solicitada. Assim, o professor
ao fazer o convite para participarem mais ativamente nas aulas, demonstrou tais expectativas.
Já o professor de Matemática na aula do dia 28 de abril, passou um exercício no quadro e
começou a resolver, sem dar explicações, parecendo não se preocupar se os alunos estavam
acompanhando, se estavam prestando atenção e aprendendo, pois ele resolveu o exercício para si
mesmo no quadro. Ainda nesta aula, o professor explicou um modo diferente de resolver ‘Potência’.
Nesta aula, vejo a didática tradicional bem aflorada, que pode ser definida, segundo Perrenoud (1995,
p. 121) como a alternância bem clara de lições, exercícios e momentos de controle. O professor
explicou o exercício, depois expôs novos conhecimentos e introduziu um novo saber-fazer; os alunos,
por sua vez, deveriam anotar e memorizar, repetir fatos, regras ou teoremas. Os alunos que estavam
sentados nas carteiras da frente copiaram o que o professor passava no quadro enquanto que, outra
parte dos alunos não se interessou pela aula deste professor e conversavam, riam, dormiam e faziam
outras coisas, contrárias daquelas pré-estabelecidas do ofício definido por esta metodologia. Em
vários momentos da aula, alguns alunos que sentavam nas carteiras do fundo da sala faziam piadas e
comentários direcionados ao professor, e este nem sempre os respondia. Também jogavam bolinhas
de papel uns nos outros.
Na aula de Biologia, do dia 29 de abril, também se fizeram presentes aspectos da nova
didática, mas diferentes daqueles abordados pelo professor de História. A professora levou os alunos
para o pátio da escola para fazerem uma discussão em círculo sobre o assunto ‘gravidez na
adolescência’. Nesta aula, a diversidade cultural, a valorização da autonomia do aluno, o
desenvolvimento da pessoa como cidadã foram atribuídos como sendo importantes. E assim
podemos, arrimado a Perrenoud (1995, p. 127), traçar o que a professora esperava do trabalho dos
alunos sob o prisma dessa didática. Como a atividade foi aberta e não apelava para uma solução única;
nasceu de um problema real e foi menos estereotipada, fez frequentemente apelo ao oral e foi
assumida coletivamente, sendo difícil a comparação de rendimento e a apreciação do trabalho de cada
um, pois todos os alunos demonstraram bom comportamento, participaram, fizeram perguntas,
prestaram atenção e demostraram interesse no assunto em discussão, sem a professora precisar ficar
chamando atenção. Mas, qualquer ruptura com as didáticas tradicionais já traduz-se por uma
redefinição das posturas e ações dos alunos, como observei, pois dentro de sala os alunos estavam
alvoraçados e inquietos e isto não aconteceu durante a discussão no pátio.
Já na aula de Inglês do dia 30 de abril, a professora levou os alunos para a sala de vídeo para
realizar uma aula com apresentação em Power Point. Chegando à sala de vídeo, os alunos sentaram
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nas carteiras de forma a fazerem uma roda e a professora iniciou as explicações; os alunos estavam
quietos e ouviam a professora, até mesmo porque, ela era muito rígida e exigente em relação à
disciplina. Percebo que, nesta aula, há traços tanto da pedagogia tradicional quanto das novas
pedagogias. Os alunos se dispuseram nas carteiras de modo diferenciado do tradicional e a professora
fez uso de outros recursos em vez de usar somente o quadro negro, mas ela ainda era a autoridade, a
dona do discurso e impôs aos alunos ordem e disciplina. Como menciona Perrenoud (1995, p. 127),
“é evidente que não se pode identificar um dia D em que as didáticas tradicionais deram lugar às
novas didáticas”. Nem se pode afirmar que a didática ativa revigora e a tradicional não existe mais.
No geral, podemos dizer que as novas didáticas, que nasceram de uma crítica às tradicionais, se
apresentam como alternativas propostas a todos aqueles que não estão satisfeitos com as formas
clássicas do ensino e do trabalho escolar. Observei que os alunos gostavam da aula de Inglês, pois
achavam engraçadas as palavras estrangeiras, ficavam tentando adivinhá-las e pronunciá-las da
maneira deles, de forma engraçada, brincando. O oficio de cada aluno é moldado ao sabor das práticas
dos professores e das posturas adotadas por eles. Cada professor tem a sua forma de organizar as
atividades e de trabalhar com os alunos.
Vimos que somente o professor de História deixou claro qual era o ofício de aluno definido
por ele. Os outros (Biologia, Matemática, Inglês, etc.) não conversaram com os alunos sobre isto, eles
simplesmente realizaram atividades e os alunos entraram no esquema, desenvolvendo estratégias de
acordo com as regras (não) estabelecidas, ao menos não explicitamente. Como você observou o rigor
da professor de Inglês, me pareceu que ela também definiu o ofício, mas não explicitamente, ela
simplesmente é rigorosa e os alunos perceberam isso. Nesse contexto, na maior parte das aulas
descritas, as regras e os ofícios foram definidos implicitamente e os alunos, em suas adaptações a
cada cenário, desenvolveram seus sentidos. Cada cenário/aula, um sentido diferente. Haja capacidade
de adaptação dos alunos, hein?
Conforme observei em diversas aulas, os alunos tinham que responder à chamada diversas
vezes em um mesmo dia, copiar a matéria do quadro, resolver exercícios, participar das aulas, realizar
tarefas, analisar gráficos, jogar basquete, ouvir explicações, estudar para provas e simulado, pegar a
apostila ou livro, desenhar esquemas, pronunciar palavras estrangeiras, fazer trabalhos, escrever a
matéria ditada, se acomodarem nas carteiras, fazerem silêncio, responderem às perguntas do(a)
professor(a), lerem textos, respeitarem

regras, trabalharem em equipe, tirarem suas dúvidas,

corrigirem exercícios, prestarem atenção, fazerem anotações e outras. Desse modo, percebo que o
ofício de aluno é tanto um aprender das disciplinas e regras, como aprender competências
transversais, manejar instrumentos de trabalho próprios, técnicas de trabalho/estudo específicas e ter
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atitudes e comportamentos condizentes com o ambiente escolar. Além do mais, as sociedades
industriais definiram os saberes e o saber-fazer de base, a “cultura comum” que cada um deve
adquirir, qualquer que seja a sua condição social e econômica, o seu desejo de aprender, as suas
necessidades e os seus projetos. Assim, existe um conjunto de saberes, de saber-fazer, de regras, de
valores, de crenças, de representações que são partilhadas pela instituição e os sujeitos quando se
tornam membros desse grupo, são levados a assimilar essa cultura. Na prática, esta definição de uma
“cultura comum” traduz-se, para a maioria das crianças e jovens, por uma escolarização forçada de,
pelo menos, uma dezena de anos. Isso não quer dizer que a escolaridade seja sempre vivida por todos
e em todos os momentos, como uma coação, porque os adultos esforçam-se por lhes dar desejo de
aprender, por dar um sentido à aquisição dos saberes ou por valorizar as vantagens que acompanham
o domínio dos saberes e o sucesso escolar (PERRENOUD, 1995, p. 76-77). Mas essa realidade remete
a uma identidade genérica e principal das crianças e jovens: são ALUNOS cujo objetivo é aprender,
mas ser aluno implica também, em qualquer pedagogia, em fazer coisas.
Ademais, o ofício de aluno, conforme dito anteriormente é, por excelência, o ofício do
aprender um saber. Assim, no início da aula do dia 28 de abril, o professor de História levantou a
questão da aprendizagem dos alunos como sendo o principal objetivo de suas aulas. Como o trabalho
escolar existe em razão de favorecer ou consolidar aprendizagens, além de ocupar e disciplinar os
alunos conforme os precedentes históricos, se estabelece uma relação entre o trabalho escolar e o
desenvolvimento da aprendizagem e as ações do professor e do aluno acabam tornando indissociáveis
dos saberes mas, como aponta Perrenoud (1995, p. 210), as coisas não são tão óbvias na visão dos
alunos. Dessa maneira, vejo que a atitude do professor de História seguiu a direção de lembrá-los
qual era o objetivo de estarem ali e como deveriam se comportar.
Diferentemente, na aula de Matemática do dia 28 de abril, e também em outras da mesma
disciplina, sentia que o professor era um tanto “avacalhado”, desorganizado, deixando os alunos
“largados” em sala; em contrapartida, os alunos também sentiam isso e me pareceram não gostar
desse tipo de postura. Conforme menciona Perrenoud (1995), raramente acontece do aluno trabalhar
por sua própria iniciativa, sendo necessário orientação e vigilância continua, sem deixar os alunos
entregues a si próprios durante longos períodos (PERRENOUD, 1995, p. 122). Está lógica do
controle é algo que os alunos de ensino médio já adquiriram no decorrer dos anos escolares e mesmo
não sendo a favor dela, não gostam quando não prevalece. Assim percebo que, mesmo os menos
interessados pelos saberes e pelo sucesso escolar, acabam por adaptar-se ao que parece a condição
normal, “natural” de ser aluno; acabam por formar consigo aquilo que se chama, em sociologia, de
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um habitus escolar e dessa maneira não demostram satisfação quando a ordem e o controle escapam
e quando não há orientação por parte do professor.
Na aula de Química, dia 29 de abril, a professora leu uma reflexão para a turma e falou da
importância de cada um fazer seu papel, sua parte e fazê-la bem feita; os alunos ouviram com atenção.
No mesmo sentido, na aula de Geografia do dia 12 de maio, quando algum aluno conseguia responder
corretamente, ele próprio se elogiava e afirmava para os colegas que havia conseguido responder,
pois nem sempre conseguiam ou queriam ou até mesmo se interessavam em responder e em participar
das aulas, em cumprir com seus papéis. Por um lado eu percebo, como explica Perrenoud (1995, p.
205), que alunos “sabem o que fazem” e têm uma imagem bastante precisa de alguns dos seus
funcionamentos cognitivos, da forma como trabalham. É claro que nenhum dos jovens que frequenta
a escola irá negar que é preciso estudar (trabalhar), estudar para aprender, aprender para saber, saber
para se ter sucesso na escola e na vida mas, por outro lado, contudo, os alunos não têm plena
consciência de aprenderem e de exercerem um ofício, sendo necessário novamente ensiná-los e
lembrá-los do seu papel, como percebi a professora de Química fazer ao refletir com os alunos este
assunto (o professor de História também fez isso e na aula de Artes os alunos também foram
questionados a respeito). “E apercebem-se menos ainda até que ponto o exercício do ofício, tal como
o interiorizaram e tal como lhes é imposto, estrutura a sua experiência individual e coletiva e o sentido
que lhe atribuem” (PERRENOUD, 1995, p. 206). Também, no decorrer da aula de Química do dia
29 de abril, vi que quando solicitados a copiarem a matéria, havia aqueles que se recusaram a copiar
o que lhes foi solicitado. Daí, a professora se direcionou a cada um desses alunos e pediu
individualmente que copiassem o slide. Novamente vejo a questão de que o ofício de aluno não é algo
claro e bem formado na cabeça de alguns dos estudantes, necessitando em vários momentos de uma
aula direcioná-los e estimulá-los a cumprirem seus deveres. Observei que as práticas “oficiais” do
aluno também foram lembradas e/ou exigidas na aula de Geografia do dia 12 de maio, quando a
professora comentou sobre a importância de os alunos manterem seus cadernos em dia, pois seriam
distribuídos pontos para aqueles que tivessem o caderno completo, e na aula de Biologia do dia 20 de
maio, após certo tempo que a professora estava passando os exercícios da apostila no quadro, decidiu
ditá-los, pois ninguém estava copiando (os alunos estavam conversando), e disse que depois iria olhar
os cadernos. Diante dessa atitude, os alunos começaram a copiar. Vejo que é necessário forçar os
alunos a praticarem seus ofícios. Ambas as professoras buscaram “cobrar” isto e recompensar por
meio de pontos.
Além desses exemplos, trago a aula de Biologia do dia 30 de abril. Nesta aula, a professora
começou sua aula fazendo a chamada e após, solicitou que os alunos pegassem a apostila. Ela
prosseguiu desenhando um esquema no quadro, explicou-o e solicitou que os alunos copiassem
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enquanto alguns alunos conversavam em voz baixa e copiavam ao mesmo tempo. Como percebo, à
escala de uma turma, os alunos têm de passar por rotinas, atitudes impostas, sugeridas ou controladas
numa gama de atividades legítimas. Numa aula, o aluno passa o dia a fazer coisas: ler, escrever,
transcrever, copiar, fazer exercícios, exprimir, discutir, classificar, medir, desenhar (PERRENOUD,
1995, p. 207). O aluno torna-se um ator e autor que doseia o seu investimento na ação em que se
envolve e, principalmente, em função das necessidades que sente e dos fins que se propõe atingir.
Cada qual pondera vantagens e inconvenientes e, até certo ponto, “escolhe” ser ou parecer passivo ou
ativo, aborrecido ou interessado. Cada qual navega como pode, de forma bastante oportunista, em
função da energia de que dispõe (PERRENOUD, 1995, p. 190). Na aula de Biologia do dia 13 de
maio, a professora continuou as explicações da matéria mas os alunos não manifestaram interesse,
alguns brincavam disfarçadamente de jogar picão uns nos outros. A professora explicou bem, fez
vários esquemas e desenhos para facilitar a aprendizagem e a compreensão do assunto, mas, mesmo
assim os alunos me pareceram não estarem entendendo, pois não demostraram interesse e nem
expressaram compreensão. Assim, durante todas as atitudes “oficiais” de aluno, encontram-se
aquelas “não oficiais”, como não ter a apostila solicitada, não acompanhar as explicações e ficar
conversando sobre outros assuntos diferentes do abordado em sala.
Vejo ainda que a escola recebe alunos/sujeitos de múltiplas trajetórias e experiências de
mundo. Conforme a configuração e as mudanças na vida social fora da escola vão se alterando, a
natureza do público escolar muda, novos jovens alunos, de outras origens sociais, raciais, étnicas, do
campo e das periferias chegam à escola (ARROYO, 2014, p. 55). Sobre esse fato Philippe Perrenoud
(1995) também comenta que, atualmente, o Ensino Médio e as Universidades acolhem uma fração
crescente de alunos que não fazem parte da fração que detêm o conhecimento e o poder, cujos pais
não tiveram uma escolaridade prolongada, que não estão familiarizados com a relação livresca e
teórica dos saberes abstratos separados de qualquer utilidade prática imediata. Jovens que, com a
mesma idade, há trinta ou cinquenta anos atrás, teriam que trabalhar no campo ou na fábrica. E a
escola procura dar a esses novos jovens alunos o gosto pela cultura literária ou científica, formar neles
o que Bourdieu chamou de habitus intelectual, o qual progressivamente substituirá os valores e os
gostos de sua classe de origem. “Para alguns setores sociais, cursar o Ensino Médio é algo ‘quase
natural’, tanto quanto comer, tomar banho etc. A questão está naquele grupo social para quem o
Ensino Médio não faz parte de sua experiência familiar” (KRAWCZYK, 2014, p. 91). E ainda, como
esclarece Dayrell e Carrano (2014, p. 102), podemos perceber que o desafio de trabalhar com os
“jovens de hoje” costuma ser um tema constante nas rodas de conversa entre professores e que nessas
conversas é comum encontrar queixas sobre como o cotidiano escolar é transtornado por problemas
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provocados pelos jovens estudantes. A indisciplina, a falta de respeito, as relações agressivas entre
os próprios jovens, a agressão verbal e física, a irresponsabilidade diante dos compromissos escolares
e a dispersão devido ao uso de celulares ou outros aparelhos eletrônicos, mesmo na sala de aula, são
os principais pontos levantados pelos professores, porém, o aluno constrói seu ofício fundamentandose em sua própria cultura. “O aluno vai beber a uma herança, quer dizer, a um habitus, um capital
cultural que o ajude a imaginar o esforço, a finalidade, as recompensas, os riscos que lhe permitem
avaliar, face a uma tarefa escolar, quanto lhe custará a realizá-la e o que, em contrapartida, pode
esperar desse investimento” (PERRENOUD, 1995, p. 193, grifos do autor). Assim, substituir a cultura
familiar pela cultura escolar, substituir seus costumes por um habitus escolar exige tanto dos
professores, como dos próprios alunos, um esforço enorme.

4.5. As estratégias adotadas pelos alunos frente ao trabalho escolar
Como vimos, a organização didática instaurada numa turma contribui para regular,
principalmente, a natureza e a intensidade do trabalho dos alunos. Porém, os alunos construirão suas
estratégias para jogar com as regras. Trago a seguir duas aulas de exemplos de como os alunos agem
estrategicamente de modo a garantir seus interesses e, em certa medida, o sucesso na atividade
solicitada. No primeiro horário do dia 6 de maio, a professora de Inglês havia se ausentado e por isso,
o estagiário de Biologia foi ficar com os alunos. O estagiário levou um texto sobre ‘câncer’ para lerem
e responderem às perguntas que se encontravam no final. Nesta aula, observei uma das cinco
estratégias clássicas que se referem à didática tradicional listadas por Perrenoud (1995, p. 125-127) e
duas novas que percebi. A primeira diz respeito a um trio de meninos na sala em que um deles tinha
celular e assim pesquisaram as respostas das questões na internet em vez de tirá-las do texto, sendo
que a regra da escola era que não podia usar celular dentro de sala. Aqui, percebo que a estratégia dos
alunos trata-se de despachar o mais rapidamente possível a atividade solicitada, a fim de se ocuparem
com outras coisas, conforme descreveu Perrenoud (1995, p. 126), nomeando esta estratégia como
“Depressa! Depressa! Depressa! ou como rapidamente se ver livre da tarefa”. Já uma das novas
estratégias diz respeito à aluna que estava com a cabeça deitada na carteira alegando estar passando
mal, garantindo assim tranquilidade em favor do não cumprimento da atividade proposta, uma vez
que não era possível ter provas diretas do seu mal-estar. Esta estratégia nominei como ‘Estou
passando mal!’. A outra foi quando um aluno me explicou que a atividade estava sendo realizada por
um colega e que este iria colocar o nome dele e do restante do grupo na folha. Aqui percebo que tal
estratégia consistiu em apoiar-se totalmente nas respostas do outro. O aluno simplesmente solicitou
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que o colega acrescentasse seu nome na folha das respostas, alegando que era o mais inteligente do
grupo. Como referido, esta estratégia recebeu o nome de Montar nas costas do colega.
No segundo horário do dia 06 de maio, na aula de Química, foi trabalhado um jogo com os
alunos. No decorrer da atividade, o grupo que estava perdendo, ao invés de tentar melhorar sua tática
e estratégias de jogo, ficaram reprimindo, zoando e enganando os colegas do grupo adversário.
Percebo que a estratégia adotada por este grupo vai ao encontra da estratégia de número 4: “A
atividade desordenada”, dentre as cinco estratégias referentes às novas didáticas apontadas por
Perrenoud (PERRENOUD, 1995, p. 132). Assim, os alunos do grupo perdedor “escaparam” da
atividade, disfarçando a falta de interesse e fingindo estar jogando, enquanto que, na verdade estavam
atrapalhando e reprimindo os alunos do outro grupo. Vimos que é relativamente grande a gama das
estratégias disponíveis e, segundo Perrenoud (1995, p. 118), situam-se entre dois polos: uns tentam
agir sobre o sistema, controlar as regras do seu funcionamento; outros contentam-se em aceitar, “não
criam tumultos”, podendo até tentar virar as regras a seu favor sem, para isso, oporem-se abertamente.
Em qualquer organização, apenas os dirigentes têm formalmente o poder de redefinir as regras do
jogo. O aluno procurará então tirar o melhor partido possível das regras em vigor, da sua ambiguidade,
das suas contradições, a fim de proteger seus interesses, sua tranquilidade e sua liberdade contra as
exigências dos adultos, em particular dos professores (PERRENOUD, 1995, p. 118).
4.6. A avaliação formal
Para minha análise deste critério, utilizarei dois episódios relacionados à correção e
aplicação de avaliações: a aula de Matemática do dia 28 de abril e a aula de Química do dia 25 de
maio. O professor de Matemática chegou na sala chamando a atenção dos alunos por terem tirado
notas ruins em sua avaliação. Do seu ponto de vista isto pareceu coerente e os alunos deveriam saber
fazer às questões da prova, pois foram inspiradas nos exercícios que o professor resolveu durante as
aulas. A avaliação formal, segundo Perrenoud (1995, p. 41, 42), convida o aluno a voltar a fazer o
que foi treinado durante as aulas, com ligeiras transposições, porque é assim que se prova o domínio
do currículo. É assim que normalmente a avaliação é planejada, com algumas tarefas ou exercícios
que se tornam o “pão nosso de cada dia” de cada aluno. Além disso, a infelicidade deste professor
diante das notas ruins de seus alunos retrata a ideia que é obrigação desses últimos tirarem notas e
obterem sucesso; ademais traz novamente a questão do sentido utilitarista dos saberes – aprender para
obter boas notas que os professores contribuem para reforçar, sem maldade, e muitas vezes sem
lucidez (PERRENOUD, 1995, p. 18). Ao longo de toda carreira escolar, considera-se que o aluno
aprende a alcançar boas notas para vir a ter sucesso (PERRENOUD, 1995, p. 137). Estamos agora
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diante de uma faceta essencial, mas muitas vezes escondida do ofício de aluno: aprender a ser
avaliado, que como comenta Philippe Perrenoud (1995, p. 23), é onde o professor geralmente
fundamenta sua apreciação e identifica os sinais exteriores da competência adquirida ou não.
Já na aula de Química era dia de simulado. Depois do ritual próprio da professora organizou
a sala para fazerem o simulado do ENEM. Com a sala organizada, distribuiu as folhas e o simulado
começou. Por estar sentada próxima a eles, observei que havia muitas tentativas de “colar”. Havia
aqueles que tentavam olhar as respostas do vizinho, mas com a atenção sempre voltada para
professora, aqueles que perguntavam disfarçadamente a resposta pro colega, outros que nem liam a
prova e ficavam “viajando” sem tentar resolvê-la e aqueles que “chutavam” as respostas, pois eram
questões de múltipla escolha e como tinham que terminar a prova em curto tempo, não tinham
condições de ler, analisar e responder às questões, marcando qualquer alternativa. Aqui, se torna claro
quando Perrenoud (1995, p. 23) afirma que aprender a ser avaliado é saber tirar vantagens sem
trabalhar como um louco e fazer boa figura mesmo quando não se compreendeu ou não se estudou a
matéria. Tendo descoberto, pelo hábito ou intuitivamente, que a avaliação versa sobre o trabalho
realizado em sala, em um número restrito de comportamentos estereotipados, os alunos podem
limitar-se a adquirir não as competências transferíveis mencionadas nos planos de estudo, mas
somente os saberes que precisarão demonstrar na prática da avaliação escolar (PERRENOUD, 1995,
p. 139). A preparação intensiva para o exame é um trabalho, talvez até mais fastidioso, mas bem mais
econômico para quem compreendeu o sistema: pode-se fazê-lo nas vésperas da prova, estudar
rapidamente as matérias, decorá-las e esquecê-las. Face à avaliação, jogar com as regras, fazer batota
é pedir “ajudas”, utilizar o trabalho dos outros, olhar para a folha do vizinho, copiar, preparar-se só
na véspera, cochichar, usar bilhetinhos, munir-se de informações clandestinas ou anotações gravadas
na carteira ou escritas na pele (PERRENOUD, 1995, p. 18). É um jogo tático entre atores cujos
interesses são opostos: o professor quer julgar o aluno pelo seu verdadeiro valor, o aluno, claro, tenta
virar a situação a seu favor, tenta esconder as suas lacunas. A aula terminou e o simulado também. A
professora passou recolhendo as provas e alguns alunos não tinham terminado de fazê-lo.

4.7. Os trabalhos e tarefas para casa
No último horário do dia 30 de abril, na aula de Português, a professora começou recolhendo
um trabalho que havia solicitado, mas como muitos alunos não haviam feito, não entregaram; além
disso, já era a segunda chance que a professora havia dado e, não obstante, vários alunos deixaram
passar, seja por esquecimento ou outro motivo. Assim como este caso, na aula de Biologia do dia 20
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de maio a professora passou nas carteiras conferindo os cadernos dos alunos que haviam feito a tarefa
solicitada. Muitos não haviam feito e deram desculpas, pois faltaram na aula anterior e não sabiam
da tarefa ou não tinham a apostila que a professora pediu para ser fotocopiada há tempos e os
exercícios da tarefa estavam justamente na apostila. Este, na verdade, foi um comportamento que
observei nas disciplinas, de modo geral: a maioria dos alunos não fazia trabalhos e tarefas solicitadas
para casa, mesmo valendo pontos. Exercer o ofício de aluno, segundo Perrenoud (1995, p. 69), é
realizar um trabalho que não se escolheu e pelo qual não se tem necessariamente interesse. Refletindo
sobre o ofício de aluno, o autor nos leva a interrogar como é possível que os jovens se disponham a
suportar, durante tantas horas diárias, cinco dias da semana, durante dez a quinze anos de suas vidas,
a serem postos a trabalhar sob pressão contínua? E assim, interrogo também, como então os jovens
irão se interessar pelo trabalho escolar que é solicitado fora do horário escolar? E como ter ânimo,
motivação e boa vontade na realização das tarefas, se estas só servem para serem rabiscadas,
corrigidas, retificadas e julgadas? Perrenoud (1995, p. 23) analisa um componente particular do ofício
do aluno: os trabalhos e tarefas para casa. Estes, como o próprio autor esclarece, provêm do contrato
didático, mas realizam-se longe do controle do professor.
O autor nos instiga ao mencionar que “a escola está feita para que só possam sobreviver os
alunos que não levam a sério todas as suas exigências” (PERRENOUD, 1995, p. 23). Assim,
conforme percebi, os alunos não têm interesse nem entusiasmo em realizar atividades que são
exigidas fora do horário escolar, o que pode acarretar em prejuízos. Nesse sentido, um dos alunos
chegou a pedir à professora que o deixasse entregar o trabalho em outro dia, mas como a professora
respondeu que não, pois aquela já era a segunda chance, o aluno retrucou se defendendo e arranjando
outra estratégia para aquela situação: ele disse que era só fazer a recuperação no final do bimestre
para conseguir os pontos perdidos. Conforme compara o autor, os alunos partilham como os
prisioneiros e os militares, a condição daqueles que não têm, para se defenderem contra o poder da
instituição e de seus chefes diretos, outros meios que não sejam a astúcia e a hipocrisia
(PERRENOUD, 1995, p. 17). O ofício de aluno fundamenta-se no ardil, que apenas é suportado com
a condição de se fingir um pouco. Desta forma, para sobreviver na instituição escolar, é preciso
arranjar meios e estratégias de burlar as regras, trapacear, fraudar, de fazer batota; é preciso tornar-se
dissimulador, salvaguardar as aparências para ter paz, sabendo que “a vida está para além da escola”,
nos interstícios, nos momentos em que se escapa à vigilância, ao controle, à ordem escolar
(PERRENOUD, 1995, p. 18).
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4.8. As regras escolares
Na aula de História do dia 28 de abril, observei que as interações só eram permitidas no
limite do conteúdo trabalhado e as experiências só poderiam ser compartilhadas conforme o assunto
tratado na aula. Nenhum outro tema poderia escapar ao abordado e nenhuma ação poderia ser
contrária àquela condizente à aula. Percebi que as aberturas concedidas pelo professor eram
conduzidas dentro das regras escolares. Conforme escreve Perrenoud (1995, p. 42), no geral, o que
diferencia as aulas ativas das aulas mais tradicionais é a importância concedida às tarefas, os horários
disponibilizados e a forma como elas são conduzidas, justificadas, animadas, associadas a um projeto
conjunto, feitas de forma mais ou menos coletiva, mais ou menos descontraídas, mas que não escape
da disciplina e das regras impostas pela escola e pelo professor. Desse modo, acaba que qualquer que
seja a didática adotada, como menciona o autor, o professor e a instituição escolar organizam a
comunicação e a ação dos alunos (PERRENOUD, 1995, p. 24), até mesmo porque os sujeitos estão
dentro da escola e devem seguir sua lógica.
Ainda no dia 28 de abril, no decorrer da aula de Matemática, aconteceu de três alunos
chegarem atrasados, vindos da aula de Educação Física, e o professor não deixou que assistissem a
aula. O tempo marcado e os horários estabelecidos para cada ação dentro da escola são outros
condicionantes das atitudes dos alunos. Independente das suas vontades, conforme esclarece
Perrenoud (1995, p. 174), é um tempo fracionado, regido pelo toque das campainhas; um tempo pouco
negociado que, por diversas razões, parece escasso.
Na aula de Português do dia 30 de abril, observei que a estratégia adotada pela professora
de ditar a matéria ao invés de escrevê-la no quadro, era uma forma de manter os alunos ocupados e,
assim, não terem tempo para conversar. Como vemos, o tempo escolar também é calculado e
calibrado de forma a obter poucos tempos mortos e pouco tempo para se respirar. Todo o tempo de
que se dispõe na escola tem de ser aproveitado para fazer-se aprender em acordo com o planejamento,
“dar conta do programa”, sabendo-se, de antemão, que tal nunca será conseguido, mas se é
pressionado a fazer de conta que sim, para ir o mais longe possível (PERRENOUD, 1995, p. 174);
em contrapartida, os alunos reclamaram muito. O tempo escolar não está à disposição dos alunos,
ainda que sejam eles que trabalham e aprendem. É a instituição que rege esse tempo, que exerce uma
pressão constante e cria o estresse (PERRENOUD, 1995, p. 175). Destarte, os alunos mantêm uma
relação estratégica também com os tempos que se pressupõe gerirem a participação e o trabalho. Bem
longe de realizarem continuamente tudo o que lhes é pedido, e ainda com um sucesso desigual, eles
tentam negociar e/ou virar a seu favor as regras impostas e os tempos propostos, conforme alguns
demostraram no momento em que a professora começou a ditar, conversando sem copiar. Ela então
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solicitou que todos copiassem e um dos alunos explicou que não estava copiando porque depois iria
copiar de alguém. Do mesmo modo, no dia 13 de maio, o sinal bateu e a aula de Biologia terminou
para dar lugar à aula de Matemática. Durante a aula de Biologia, os alunos fizeram outras coisas,
outras atividades que não correspondiam à aula. Depois, na aula de Matemática, os alunos queriam
copiar a matéria de Biologia que estava no quadro só para não deixarem o professor de Matemática
realizar o seu trabalho e assim atrasar a aula. Mantêm, assim, certo controle sobre o ritmo e a
intensidade do trabalho escolar, que nem sempre exercem de forma consciente, conforme Perrenoud
explica (PERRENOUD, 1995, p. 53).
Além dessas experiências, pareceu-me que alguns alunos adoravam ir contra as regras, como
observei na aula do da 6 de maio, quando o estagiário de Biologia trabalhava com os alunos um texto
sobre câncer e um grupo de meninos começou a comer “escondido” durante a atividade, não
respeitando o horário próprio para isso.

4.9. As reconfigurações e ressignificados dos tempos e espaços escolares pelos jovens
De encontro à multiplicidade de juventudes, há uma nova forma de visibilidade dos jovens
em que a dimensão simbólica e expressiva tem sido cada vez mais utilizada por eles e elas como
forma de comunicação, expressas nos comportamentos e atitudes pelos quais se posicionam diante
de si mesmos e dos outros: a música, a dança, o corpo, o visual, modo de falar, dentre outras
linguagens culturais que têm sido os mediadores simbólicos que articulam e as mais diferentes formas
de lazer e de expressividade (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 115). A escola inserida neste
contexto, é uma organização que possui cultura e signos próprios que muitas vezes são recusados
pelos jovens que ali frequentam, produzindo suas próprias representações a partir de códigos e signos
oriundos dos meios sociais e culturais, dos universos sonoros e visuais presentes em seus cotidianos.
Em minha percepção, os alunos durante a aula de Educação Física do dia 28 de abril mostraram isso
quando alguns não quiseram jogar basquete e foram para o entorno da quadra tomar sol e ouvir música
com fones de ouvido em seus celulares.
A escola é também lugar de uma vida relacional muito rica e diversificada entre os alunos.
Todas as componentes da vida sentimental e relacional se encontram na escola e isso nos permite
pensar a maneira como os jovens constroem e dão significados aos afazeres e espaços escolares.
Permite-nos também pensar de que forma esses espaços são construídos, vividos e ressignificados
por eles. Esses espaços possibilitam, entre outras coisas, a convivência com a diversidade, na qual
têm a possibilidade de descobrirem-se diferentes dos outros e, principalmente, aprenderem a conviver
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respeitando as diferenças. Se é necessário repetir estas evidências, é sem dúvida porque no debate
pedagógico, a centralização no programa, a avaliação, os métodos ou os meios de ensino ofuscam as
realidades de vida cotidiana; como foi o caso da aluna Carolina, que não estava jogando e manifestou
sua falta de interesse no esporte, comentando ainda que a aula deveria ser de algum esporte que todos
os alunos tivessem o gosto e o interesse em aprender e jogar.
Não obstante, ser aluno em qualquer pedagogia acaba sendo definido como fazer atividades,
trabalhos e exercícios cotidianos padronizados e regrados que favorecem a apropriação de saberes e
de um saber-fazer (PERRENOUD, 1995, p. 207). Essa limitação e estandardização das atitudes dos
alunos acaba sufocando as características dos jovens nesse meio e as manifestações juvenis são
infiltradas nos momentos em que o controle se enfraquece, conforme demostraram no término da aula
de História do dia 28 de abril, quando o professor saiu de sala e os alunos começaram a se
movimentar, levantando das carteiras e indo ao encontro dos amigos para conversar assuntos de
interesse próprio. Outro exemplo observado foi na aula de Biologia do dia 06 de maio, na qual ao
irem terminando a atividade, os alunos começaram a conversar, outros a ouvir músicas e havia ainda
aqueles que se interessaram por outras leituras. Ou como demostraram no dia 07 de maio, quando os
meninos bagunceiros na troca de professor logo pensaram em alguma travessura para realizar.
Apagaram a luz da sala e ficaram escondidos atrás da porta esperando o professor chegar, pois
adoravam ficar fazendo graça com a luz (ficar no escuro) e também com o ventilador (ligavam e
desligavam o tempo todo).
Também observei que os alunos sempre voltavam do recreio alvoraçados. Fato observado
na aula de Química do dia 29 de abril, como também na aula de Geografia do dia 5 maio e em diversas
outras aulas. Com Dayrell e Carrano (2014) pensamos que, aliada às expressões culturais, outra
dimensão da condição juvenil é a sociabilidade – fator marcante no/do cotidiano escolar e por ele
frequentemente sufocado. Os grupos culturais assumem relevância no contexto das culturas juvenis,
constituindo o meio privilegiado para que os jovens se introduzam na esfera pública. A adesão aos
grupos permite práticas, relações e símbolos que se constituem em espaços próprios de ampliação
dos circuitos e redes de trocas. Os autores apontam que a sociabilidade tende a ocorrer em um fluxo
cotidiano e que ocorre (também) no interior das instituições, na invenção de espaços e de tempos
intersticiais, recriando um momento próprio de expressão da condição juvenil nos determinismos
estruturais. Podemos afirmar que a sociabilidade para os jovens parece responder às suas necessidades
de comunicação, de solidariedade, de democracia, de autonomia, de trocas afetivas e, principalmente,
de identidade (DAYRELL; CARRANO, 2014). E isso é fato: a importância dada pelos jovens-alunos
à socialização com os pares, para a maioria deles, ocupa lugar central no que diz respeito ao seu papel
e funções. Ainda caminhando com Dayrell e Carrano (2014), concordo quando trazem à tona que
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essas dimensões da condição juvenil estão condicionadas ao espaço onde são construídas. O pátio da
escola, no recreio, deixa de ser o pátio e se transforma no momento e no lugar que as manifestações
juvenis se fazem presentes de modo intenso. Os jovens tendem a transformar os espaços físicos em
espaços sociais, pela produção de estruturas com significados particulares.
Juventude é um momento no qual se vive de forma intensa um conjunto de transformações
que vão acompanhá-los ao longo da vida e tudo isto se faz presente na escola. Mas aceitar que a escola
seja o lugar de uma vida relacional intensa, é por um lado completamente estranho à lógica do ensino
e da aprendizagem, como mostraram as professoras de Química e Geografia nos exemplos anteriores
que, ao chegarem em sala, interromperam as interações e colocaram ordem. Percebo que os alunos
devem distinguir os momentos de ser jovem e de ser aluno, pois há uma ruptura brusca entre esses
dois mundos no espaço escolar.
CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS.

5.1. Introdução
Na análise das respostas dos alunos, identifiquei cinco categorias descritoras do que é ser
aluno na visão dos alunos, as quais utilizarei para apresentar os dados e minha análise. São elas:


Ser aluno é “chegar na escola, no horário certo, entrar, cumprir as regras, estudar, fazer o que
tem de fazer, sair e ir embora”;



Ser aluno é “uma obrigação de toda pessoa”;



Ser aluno é “aprender a se socializar com as pessoas”;



Ser aluno é “quem respeita todo mundo”;



Ser aluno é “estudar pra ser alguma coisa na vida”, “pra ter um bom futuro”.

A descrição do ofício de aluno irá se constituindo pela associação de fragmentos das
entrevistas junto de minhas considerações.

5.2. Ser aluno é “chegar na escola, no horário certo, entrar, cumprir as regras, estudar, fazer o
que tem de fazer, sair e ir embora”
Para alguns alunos entrevistados, ser aluno está diretamente relacionado ao fato de terem
que ir à escola. Oito deles descreveram o ofício de aluno como sendo aquele que vai à uma instituição
de ensino. Noto a ligação direta que esses indivíduos fizeram entre o papel que devem adotar e o
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lugar próprio para isso, mostrando, assim, que os sujeitos se tornam alunos ao estarem dentro da
escola; o aluno é um produto do espaço chamado Escola.
E = O que que é ser aluno para você?
AG = Uai, o aluno, ele vem pra escola pra estudar, então, o dever dele é chegar na escola, no horário
certo, entrar, cumprir as regras, estudar, fazer o que tem de fazer, sair e ir embora.
D = Bom (+), é::: (+), chegar na escola, abrir a mochila, estudar, ter notas boas, eu acho que só. Ser
responsável é:::, isso aí, que eu acho.
GUI = Oh, ser aluno é vim pra escola, dedicar aos estudos (+) [Hum!?] e é isso aí.
J = Vir na escola. [Hum] Assistir aula. (++++++)
M = Ah, eu acho que:: é estudar, e (++) vir na escola, passar de ano, cumprir com os deveres, (++)
da escola.
MI = Ser aluno, pra mim, é você estar dentro de uma escola e você lá dentro é:::, você fazer seu papel
corretamente, né, não só com as escola, mas com todos os funcionários; dar o seu melhor, seja em
prova, seja em tudo, pra que você seja reconhecido como aluno de verdade.
T = É:::, (++) tem que estudar, cumprir com as suas obrigações. /.../ Vir na escola, respeitar.
Em contraposição aos exemplos acima, outro aluno também mencionou o fato de o papel de
aluno estar vinculado a vir para a escola, mas reconheceu que somente isto não bastava:
L = Ah, bom, pra mim no caso, aluno não é só aquele cara quem vem pra escola, fica sentado, pega
a mochila e vai embora. Pra mim o aluno tem que vir e fazer o papel dele, ele tem que estudar, não
só na escola, mas também em casa.
Além disso, conforme percebo nos enunciados anteriores e nos que mostrarei abaixo, para
os entrevistados, ser aluno relaciona-se também ao trabalho que devem desempenhar, de terem que
estudar, prestar atenção, aprender, tirar boas notas, e passar de ano, etc.:
LA = Sei lá, estudar, bastante. Ficar quieto, prestar atenção na aula. Só.
LF = É:: estudar!
AG = estudar, fazer o que tem de fazer, sair e ir embora.
D = abrir a mochila, estudar ter notas boas, eu acho que só.
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GUI = dedicar aos estudos (+) [Hum!?] e é isso aí.
J = Assistir aula. (++++++)
M = Ah, eu acho que:: é estudar, e (++), passar de ano, cumprir com os deveres, (++) da escola.
T = É:::, (++) tem que estudar, cumprir com as suas obrigações. /.../
L = Pra mim o aluno tem que vir e fazer o papel dele, ele tem que estudar, não só na escola, mas
também em casa.
Nos enunciados acima, o que sobressai é associação entre ser aluno e o verbo estudar e na
visão de Perrenoud isto se relaciona a aprender. O ofício de aluno é, por excelência, o ofício do
aprender; do aprender conteúdos e atitudes, conhecimentos e habilidades, matérias e hábitos de
estudo. Esse ofício é tanto um aprender das disciplinas e regras, como aprender competências
transversais (estudar, ler e escrever), manejar instrumentos de trabalho próprios (caderno, lápis,
borracha, régua), técnicas de trabalho/estudo específicas (estudar para provas, realizar pesquisas). Em
concordância às respostas dos alunos, se recorrermos a um dicionário, veremos que palavra ofício
vem do latim officium que significa ‘ocupação, função, mister’; ‘coisa necessária ou forçosa,
obrigatória’5. Sendo assim, a descrição da maioria do que é ofício de aluno é aceitável do ponto de
vista semântico. Além disso, exercer um ofício, ter uma ocupação, um trabalho, é uma forma do
indivíduo ser reconhecido e valorizado pela sociedade. Segundo Perrenoud (1995), “o aluno exerce
um gênero de trabalho determinado, reconhecido ou tolerado pela sociedade, do qual retira seus
meios de sobrevivência” (PERRENOUD, 1995, p. 15, grifos do autor).
Além dessas características, alguns alunos também definiram “ser aluno” como aquele que
respeita as regras da escola e que tem atitudes e comportamentos condizentes com o ambiente escolar
como, por exemplo:
AG = é chegar na escola, no horário certo, entrar, cumprir as regras,
MI = Ser aluno, pra mim, é você estar dentro de uma escola e você lá dentro é:::, você fazer seu papel
corretamente,
ISA = A, pra mim, ser aluno::: (+++) deixa eu ver, [Uhum] (+++++) aluno é::: cumprir seus deveres,
na escola.
JP = Não sei, estudar, aprender, cumprir com as obrigações.

5

Fonte: Dicionário Aurélio, dicionário de grande divulgação no Brasil.

80

E = Quais que são as obrigações?
JP = Fazer dever de casa, [Hum] ficar quieto durante a aula, (+) essas coisas.
MA = Uai, ser aluno é:::, como que eu te falo, [Hum] é respeitar ordens e:: estudar!
P = Aluno que que é. Uai, é não fazer muita bagunça nas aulas do professor. Estudar. [Hãn]
(++++++++++) Acho, é só isso.
I = Ah, sei lá, respeitar as regras da escola e estudar. Não interferir na aula do professor. (++++) [Han]
Não atrapalhar. (++++++)
Para prosseguir a análise e compreender as especificidades do ser/estar aluno descritos pelos
entrevistados acima, sigo concordando com Vincent, Lahire e Thin (2001) sobre a necessidade de
evocar as transformações às quais a escola está ligada. No fim do século XVII, foram criadas escolas
destinadas a todas as crianças, inclusive as do “povo”, o que era necessário para obter a ordem
pública: submissão, obediência e uma nova forma de sujeição. Diante de um mestre que é o dono do
saber e a repressão de nunca poder falar, a criança aprende além de ler e escrever (copiar), a obedecer
a determinadas regras que são constitutivas da ordem escolar: maneira de comer, de assentar, de
comportar-se, etc. Concomitante à ideia segundo a qual a função da escola seria a de “transmitir
saberes e saber-fazer”, a invenção da escola se realizou também na produção de disciplinas escolares
– no sentido literal do termo, e os mestres mostravam de maneira clara que a relação pedagógica não
era uma relação de pessoa a pessoa, mas uma submissão (do mestre e) do aprendiz às regras
impessoais. Por isso, para alguns estudantes, o ofício de aluno relaciona-se também ao fato de terem
que comportar, seguir regras, saber assentar na carteira, falar somente quando necessário, respeitar
os horários estabelecidos para cada atividade, etc. Porém alguns, por mais que saibam descrever qual
é o papel do aluno e o que podem ou não fazer, reconhecem que há atitudes contrárias das ditas
“oficiais”.
E = Você fala, cumprir as regras da escola, [É!], que você fala? Então esse é o que seria aluno; um
aluno faz isso, assim, no dia a dia?
AG = Não, aluno NÃO faz isso, aluno descumpre isso tudo, [A::h], mas deveria.
LF = (++++++) Aluno não é bagunceiro, (+++)
E = Aluno não pode ser bagunceiro?
LF = Não, mas muitos é!
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5.3. Ser aluno é “uma obrigação de toda pessoa”
Historicamente, as primeiras escolas dotadas de um currículo explícito e organizado era
privilégio de poucos e destinava-se a um público selecionado social e intelectualmente. Com o passar
do tempo, a obrigação escolar tornou-se uma realidade. As sociedades definiram os saberes e o saberfazer de base, a “cultura comum” que cada um deve adquirir, qualquer que seja a sua condição social
e econômica, o seu desejo de aprender, as suas necessidades e os seus projetos. Porém, na prática,
esta definição de “cultura comum” traduz-se, para alguns jovens, por uma escolarização forçada. Uma
das alunas entrevistadas, descreveu seu ofício como uma obrigação enfadonha, que ela não tinha o
prazer de exercê-la:
ISA = A:::: eu não gosto de serviço de escola. [Uhum] Não gosto.
E = Você não gosta de escola, vamos falar assim?
ISA = Não!
E = E pra que que você vem, então? Por que você vem?
ISA = Ah, porque eu sou obrigada, né. ((risadas)) Obrigada, porque sou obrigada mesmo.
Isso não quer dizer que a escolaridade seja sempre vivida por todos e em todos os momentos,
como uma coação, porque os familiares e professores normalmente esforçam-se por lhes dar desejo
de aprender, por dar um sentido à aquisição dos saberes ou por valorizar as vantagens que
acompanham o domínio dos saberes e o sucesso escolar, como observei no discurso do aluno LF, ao
me explicar que estudar era uma obrigação necessária para quem quer ser alguém na vida:
LF = (++) É um::, tipo, uma obrigação também, de toda pessoa.
E = Uhum, então você acha que aluno é uma obrigação?
LF = É, estudar é uma obrigação, pra quem quer ser alguém na vida, precisa de algum estudo tem, /,
a gente precisa de estudo para ter uma boa profissão.
É realidade: muitos, talvez a maioria dos jovens se mobilizam para ir à escola apenas para
obter o diploma; a educação escolar é vista como sendo chata, fastiosa, mas “obrigatória”. Mas, nem
por isso podemos depreciar o esforço que significa para eles e suas famílias. A assombração do que
virá depois obriga-os a continuarem estudando ou a buscarem outras estratégias para adquirirem a
titulação. Ao mesmo tempo, a perspectiva de estudar em um curso de formação superior aparece,
ainda que remotamente, como uma possibilidade interessante no horizonte futuro (KRAWCZYK,
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2014). Os alunos e as famílias calculam os seus investimentos da forma mais acertada, visando a
obtenção dos melhores resultados:
E = ((P4)) Como um aluno deve ser pra ele se dar bem?
CR = Uai::, estudioso, prestar atenção nas aulas e responsável.
E = Aí você acha que dessa forma ele vai conseguir se dar bem?
CR = Vai.
E = E o que que é se dar bem em sua concepção?
CR = Tirar boas notas, e::: (+++), passar de ano! Rápido, sem recuperação sem nada.
E = Aí ele se deu bem?
CR = É, se dá bem. É mais que obrigação, mas é um aluno que se dá bem pelo menos.
****
E = O que que é quando uma pessoa se dá bem na vida?
AG = Ela aproveita sua inteligência. [Hum] Ela usa ela de uma forma::, tipo, fazendo uma boa
faculdade ou um bom curso e se desenvolvendo na vida. (++) [Hum] Aproveitando sua inteligência.
Agora, se a pessoa não tiver inteligência (++) aí fica difícil, né?!
GU = Tentar arrumar um emprego melhor, né, no futuro. Não ficar com esses empregos, de salário
mínimo; fazer uma faculdade, algum curso, algum concurso pra preparar pra alguma prova. Eu prefiro
a carreira de militar.
LA = (+) Ah, ter um futuro bom, né!? (+++) [Hum] Fazer uma faculdade, fazer o que você quer.
R = Passar de ano, (++) e fazer uma boa faculdade. Aí::, você vai se dar bem e ter um bom emprego.
A democratização dos estudos também alargou o recrutamento dos sujeitos provenientes das
classes médias e baixas, de tal forma que coexistem cada vez mais, em estudos de longa duração,
alunos de condições muito diversas. Philippe Perrenoud (1995) comenta que, atualmente, o Ensino
Médio e as Universidades acolhem uma fração crescente de alunos que fazem parte da fração que não
detêm o conhecimento, cujos pais não tiveram uma escolaridade prolongada e que apenas reconhecem
utilidades práticas imediatas. Por exemplo, o aluno JP frequentava a escola não por obrigação, mas
por sua própria vontade e o sentido dado por ele à escola e a seu ofício estava relacionado às suas
vontades e desejos. Para ele, a escola era um lugar para jogar futebol e paquerar:
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E = Você não tem interesse na escola, que que é?
JP = Não sei.
E = Pode me dizer na sinceridade. Você vem na aula pra que, por quê? (++) Alguém te obriga a vir?
Ou você vem por que você quer?
JP = É por que eu quero.
E = Tá. Aí chegando aqui, o que que você gosta de fazer dentro da escola?
JP = Jogar bola.
E = O que mais que você gosta que tem dentro da escola?
JP = Meninas!
Como escreve Miguel Arroyo (2014), hoje estão presentes na educação média jovens que
antes não tinham acesso a essa etapa de escolarização: os jovens populares, jovens trabalhadores. “Na
medida em que a infância-adolescência popular foi tendo acesso ao Ensino Fundamental, aqueles que
o completam (ainda uma percentagem distante daqueles que entram nos primeiros anos) tentarão o
Ensino Médio com frequência dividindo tempos de estudo e trabalho-sobrevivência” (ARROYO,
2014, p. 60). Assim, vejo que o sentido dado à obrigação escolar e ao ofício de aluno vem sofrendo
mudanças de acordo com as necessidades e expectativas dos jovens que hoje se fazem presentes nas
escolas.
5.4. Ser aluno é “aprender a se socializar com as pessoas”
O indivíduo, antes de se tornar aluno, é um sujeito pertencente à uma sociedade, a uma
história e a uma cultura. A constituição do sujeito na perspectiva do Círculo de Bakhtin, considera o
indivíduo como um conjunto de relações sociais, como um sujeito da e na História, que ocupa um
determinado lugar social e que, fora das condições socioeconômicas, fora de uma sociedade, não tem
nenhuma existência. Somente como membro de um grupo social, de uma classe, é que o sujeito
ascende a uma realidade histórica e a uma produtividade cultural. “O nascimento físico não é
suficiente para esse ingresso na história. O animal também nasce fisicamente e não entra na história.
O homem, portanto, precisa de um segundo nascimento: o nascimento social” (FREITAS, 1994, p.
127).
Assim sendo, o jovem aluno na sua vida cotidiana, entram em jogo um conjunto de relações
e processos, dentre os escolares, que dizem quem ele é, quem é o mundo, quem são os outros. É o
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nível do grupo social, no qual os indivíduos se identificam pelas formas próprias de vivenciar e
interpretar as relações e contradições, entre si e com a sociedade, o que produz uma cultura própria.
Desse modo, uma aluna entrevistada reconheceu a importância da sociabilidade que existe em seu
cotidiano escolar e apontou esta como sendo a principal característica de ser aluno:

E = ((P1)) C, o que que é ser aluno para você?
C = Acho é assim, tipo::: (+) sei lá, acho que você tem que vir pra escola, você tem que tirar algum
proveito das aulas, (++) da vida social que tem na escola, assim, sabe, porque tipo, na escola não é só
aprender as matérias e tal, porque nem todas as matérias você leva pra sua vida (+), eu acho que, tipo,
você aprende a se socializar com as pessoas, umas coisas assim também.
E = Hum, você acha que aluno é isso também?
C = Sim. (++) Porque, tipo, você tem uma presença na escola, não só estudar e tirar notas boas, você
também socializa não só com os professores mas com os alunos também.
Vejo então que, aliada às expressões culturais, outra dimensão da condição juvenil é a
sociabilidade, conforme explica Dayrell e Carrano (2014) – fator marcante no/do cotidiano escolar,
como descreveu a aluna C. Outros dois alunos também apontaram este aspecto como sendo parte
integrante da função de ser aluno:
E = ((P1)) O que é ser aluno?
EL = É vir, tentar aprender alguma coisa [Tá] e:: (+) se divertir uai, encontrar os amigos. Só.
E = Tem mais algum outro sentido, que você dá aos trabalhos escolares, a esses exercícios que a gente
faz, que vocês fazem aí?
A = Ah:: [Pode pensar.] Tem uns exercícios de alguns professores mais dinâmicos assim pra (+),
tipo::: É::: aprender a lidar com as pessoas.
Conforme descrevem Dayrell e Carrano (2014) e como percebi nos enunciados acima, a
sociabilidade tende a ocorrer em um fluxo cotidiano no interior das instituições, na invenção de
espaços e de tempos intersticiais, recriando um momento próprio de expressão da condição juvenil
nos determinismos estruturais. A sociabilidade para os jovens parece responder às suas necessidades
de comunicação, de solidariedade, de democracia, de autonomia, de trocas afetivas e, principalmente,
de identidade (DAYRELL; CARRANO, 2014). O jovem, assim, acaba por se constituir como ator
plural, produto de experiências de socialização em contextos sociais diversos. Porém, percebo que a
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importância dada pelos jovens à sociabilidade e às interações com seus pares se fazem presentes mais
no dia-a-dia do que nas falas dos mesmos, pois apenas três dos vinte e quatro alunos fizeram
comentários a esse respeito.
É nessa fase também que os sujeitos começam a assumir responsabilidades, a buscar a
independência e a dar provas de autossuficiência, dentre outros sinais de autonomia cultural. Percebo
que estas características também fazem parte do ofício para alguns alunos, pois descreveram a
responsabilidade como uma das principais características de ser aluno:

E = ((P1)) Pra você LL, o que é ser aluno?
LL = A::h, ah você ter responsabilidade de estudar, de conseguir, e::: (+)
LL= Tem que ter responsabilidade::. [Tá] (++) é::::, (+++) eu sei lá, tem que dá o melhor na sala,
tentar buscar mais conhecimento. (+++)
LC = Ahn, uma pessoa responsável, que:: tá ciente do que tá fazendo, [Ahn] e assume com suas
responsabilidades.
E = Ok. ((P2)) O que que os estudos, os exercícios, os trabalhos da escola significam pra você?
ISA = É::: (+++) Pra ver se::, se::: você tem responsabilidade e é capaz de fazer. (++) É!
Vejo então que, a questão da responsabilidade assume papel de destaque na prática do ofício,
conforme disseram alguns alunos, e a falta dela retrata um aluno que não cumpre seu papel:
E = ((P1)) LM, o que que é ser aluno, pra você?
LM = (+++) Estudar. (++) [Hum] Como assim, ser aluno?
LM = Estudar, pra mim, estuda:::, pra:: ter alguma formação, ser alguém na vida.
E = Isso que é a função do aluno?
LM = É! Deveria ser. ((risadas))
E = E por que você acha que o povo não está estudando?
LM = Falta de responsabilidade.
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5.5. Ser aluno é “que respeita todo mundo”
Quando questionados sobre qual era o papel do aluno e posteriormente, do bom aluno, 13
alunos responderam, entre outros aspectos, que o aluno/bom aluno é aquele que tem respeito; respeito
e educação com os professores e demais funcionários da escola e com os colegas:
E = ((P1)) Isabela, o que que é ser aluno, pra você?
ISA = Ah, pra mim, ser aluno::: (+++) deixa eu ver, [Uhum] (+++++) aluno é::: cumprir seus deveres,
na escola.
E = Quais são os deveres de um aluno, na escola?
ISA = É::, fazer o que o professor pede, é::::: (+++++) hum:: (+++), respeito pelo outro assim, na
escola::. (++) Isso!
GUI = Ter respeito com os professores (+)
E = Tá. ((P3)) E o que que é um bom aluno?
AG = Um bom aluno o que faz tudo.
E = O que que é o tudo?
AG = Tudo é:::::, prestar atenção na sala de aula, saber fazer uma boa prova, saber fazer um bom
trabalho, é::, ter educação com os alunos, com os colegas, com os professores e com os demais
funcionários da escola, [Hum], é isso, o que eu acho.
C = Eu acho assim, (+) bom aluno, acho que, é::: que respeita assim, sabe?! /.../ Se não tiver respeito,
nem o professor explica e nem o aluno ouve o professor ou não entende o que ele fala. Então, acho
que, respeito assim, tem que vir primeiro.
CR = Ah (+++). Tipo assim, (+) aluno é:::, respeitar o professor, a sala de aula (+) e estudar.
D = (+++) O que é um bom aluno (++++). Uai, foi igual eu falei no primeiro. É:: (++++) um aluno
responsável, que tem boas notas, e que::: (++++++), que não faz bagunça, e que respeita todo mundo,
(++) é, isso aí.
GU = É aquele que::: respeita. (+) Respeita os outros e que faz as atividades. (+) Que comporta.
ISA = Acho que é aquele que respeita o professor, não responde::: (+) [Tá.] Que::: (++) sabe entender
as dificuldades dos outros, ajuda os outros que têm dificuldades na matéria. Só.
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LL = É. Ah, pra mim, um bom aluno é o que dedica, que respeita, que corre atrás de tentar fazer, de
tentar buscar um conhecimento. /.../
LF = Ahn, é um aluno que:: respeita a professora, a classe, que leva os estudos a sério e que dedica
na escola.
L = U::m bom aluno, ele tem que estudar, é::, respeitar os professores, não só respeitar aqui na escola,
mas também respeitar os pais em casa.
M = Ah, ele vai respeitar os professores, não vai atrapalhar os alunos interessados (++++++++)
R = Respeitar também dentro da escola, né, as outras pessoas, tantos alunos quantos os professores.
Essa característica apontada por grande parte deles me fizeram lembrar quem são os jovens
que estão dentro da escola, além de serem alunos ainda são jovens e aspectos de seu viver no mundo
se fazem presentes no interior da escola. Como aponta Teixeira (2014, p. 18), ali estão, diante de nós
e sob a nossa responsabilidade, não alunos, como nos acostumamos pensar e falar, mas jovens que
compartilham espaços e tempos de suas vidas juvenis estando no lugar, na função e no papel de
alunos. Encarando o aluno como sujeito, este é constituído nas relações com outros sujeitos. O homem
não pode, portanto, ser pensado fora de suas relações sociais, uma vez que é nas relações com outros
sujeitos que se constitui enquanto tal e também é um ser singular, que tem sua história, que interpreta
o mundo e dá-lhe seu sentido, assim como dá sentido à posição que ocupa, às suas relações com os
outros, à sua própria história e à sua singularidade.
Para Bakhtin, todo sujeito, cada sujeito, é ímpar, traz e deixa no mundo a ‘assinatura autoral’
dos atos que pratica em sua própria vida, da sucessão de atos ‘inter-ativos’ que constitui sua
vida, descobrindo e construindo sem cessar essa sua singularidade – uma estabilidade no
fluxo – no contato com outros sujeitos. (SOBRAL, 2009, p. 57)

Assim, de acordo com Dayrell e Carrano (2014), os jovens transformam os espaços e tempos
escolares da/para participação. A participação permite o aprendizado da alteridade que implica um
indivíduo ser capaz de se colocar no lugar do outro e respeitá-lo, em uma relação baseada no diálogo
e no respeito pelas diferenças. O jovem torna-se capaz de refletir e de se ver como um indivíduo que
participa da sociedade, do exercício de inserção social e que o respeito às necessidades e limites do
outro são fundamentais.
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5.6. Ser aluno é “estudar pra ser alguma coisa na vida”, “pra ter um bom futuro”
No nosso cotidiano, é enorme a gama de imagens e representações que a sociedade tem a
respeito do que é ser jovem e do que é ser aluno; o que interfere direta ou indiretamente na maneira
como eles se veem e comportam e também na nossa maneira de vê-los e compreendê-los. Uma das
imagens mais arraigadas segundo Dayrell (2003) é a de ver o jovem e a juventude como fase
transitória – um “vir a ser”, tendo na passagem para a vida adulta o sentido de suas ações no presente.
E, como não poderia ser diferente, isto também se manifesta no seio da Escola. O ofício de aluno é
apenas uma componente do ofício de jovem nas sociedades em que esta fase da existência é definida,
antes de mais, como uma preparação.
E = ((P1)) O que é ser aluno pra você, G?
G = É (+) prestar atenção na aula, estudar e:::, pra você ter um futuro.
GU = Estudar pra ser alguma coisa na vida, né?!
LM = Estudar, pra mim, estuda:::, pra:: ter alguma formação, ser alguém na vida.
MI = Então, pra mim, o papel do aluno é esse. É você estar num lugar e você lá dentro desse lugar
desempenhar e dar o seu melhor. Sabe, você conseguir dentro de uma escola, se preparar pra enfrentar
o mundo lá fora, entendeu!?
R = É::, (++) prepa:, estudar pra ter um bom futuro. Aí, o que você é um aluno, você vai dedicar pro
futuro. É, tipo assim, a gente estuda é pra gente preparar pro futuro, né. (++++++)
O jovem é visto como o que ainda não é: uma espécie de pré-adulto. Nega-se assim o
presente vivido e nega-se a vida na escola. Durante a infância e a adolescência, os alunos passam na
escola durante doze, quinze ou vinte anos de suas vidas, mas na perspectiva dos adultos não se trata
de um verdadeiro trabalho, não é uma autêntica vida ativa. Na escola não vivem: se preparam para a
vida. Pensar assim destitui as suas identidades no presente em função das imagens que se projetam
para o futuro.
O ofício de aluno encontra-se, então, definido essencialmente pelo futuro e a escola faz com
que esse futuro seja suficiente para conferir sentido ao trabalho de cada dia. Mas persiste-se em
conceber as atividades e o trabalho escolar como um meio de acumular um capital de saberes e de
saber-fazer utilizáveis na vida adulta, ou no prosseguimento da escolaridade a que esta mesma
conduz. Ninguém pensa em negá-lo: a escola é um lugar de aprendizagem e uma parte daquilo que lá
se aprende tem aplicação na vida adulta.

89

E = ((P2)) E o que que os estudos, exercícios, trabalhos escolares, eles significam pra você?
AG = Significam muita coisa. Sem estudos, sem trabalho, sem essas coisas aí, a gente não é nada na
vida.
CR = Ah, isso existe pra poder ensinar a gente, pra gente poder ter um futuro melhor, uma coisa
melhor, mais pra frente.
D = Pra (++), ter um bom futuro (+), pra aprender e:::::, é isso!
G = Pra você ter u:m:: [Hum] um aprendizado pra depois você usar no futuro.
GUI = Ter um::: aprendizado pra ser alguém na vida no futuro.
JP = Pra::: futuro, né. Estudo é um futuro. [Hãn] Sem estudo você não consegue arrumar emprego.
Trabalho e exercício, (+) acho que é só pra testar conhecimento mesmo.
R = É u::m teste pra gente melhorar, pra gente fazer uma boa faculdade e depois ter um bom emprego.
Mas não podemos reduzir a escolarização como uma gestação do ser adulto, por onde todos
deverão passar para ter direito a uma nova vida – o mundo adulto. Se visarmos isto, estamos
impossibilitados de compreender o que seja o ensino, o que seja o trabalho e a aprendizagem escolar.
A nossa sociedade colocou o domínio dos saberes no centro do seu sistema de valores, mas
não conseguiu dar-lhe outro sentido que não fosse o estratégico como trunfo na corrida para o sucesso
social. Assim sendo, o sentido dos saberes, das situações, das aprendizagens escolares tem múltiplas
fontes e varia de uma pessoa para outra. O sentido depende dos desejos, das necessidades, dos
projetos, conforme o aluno JP descreveu. Percebo que, outra questão está relacionada à posição que
ocupam no mundo e suas possibilidades de mudança em seus destinos pessoais; de romper com
barreiras impostas pelo meio social de origem, de superar situações de discriminação e de violência
(WELLER, 2014).
E = Vamos pensar, ó, (++) você falou que aluno era que estuda, num é isso!? [Oi?] Se você está
dentro da escola; foi o que você me falou assim, ó; “o que é ser aluno” e você disse assim, “a Bruna
é estudar e tal”, né!? Se você está dentro da escola, então você aqui dentro é um aluno, correto?
JP = É.
E = Beleza. Se um aluno estuda e você está dentro da escola e é um aluno, por que que você não
estuda?
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JP = Porque eu não tenho interesse. Aluno:::. (+) Tem uma diferença entre um aluno exemplar [Hum]
pra um aluno (+) [Hum] meia-boca, como eles falam, né.
E = E o que que é um aluno meia-boca?
JP = Aquele que tanto faz; tiro::u [Han] tirou seis valendo dez e nem preocupa, fala que tá bom a
nota, (++) nem procura melhorar.
E = Mas, e aí? O que que você acha que vai ser o futuro desse aluno meia-boca?
JP = Ah, nem sei. Depende, se ele tiver um talento, [Hum] ele pode ganhar bem com esse talento.
E = Então, não necessariamente a escola:::
JP = É necessária; não a escola é necessária mas, se a pessoa tiver talento, ela não precisa tanto da
escola igual quem não tem talento. Eu acho assim. (++)
JP = Agora, quem não tem talento, estuda, estuda, estuda, faz vestibular e se dá bem. Quando tem
talento, também. Agora, quando você não estuda e não tem talento...
E = O se dar bem, é o que quê é?
E = Que você acha assim. Uma pessoa se deu bem na vida, o que quê é?
JP = Uai, tem u:::m (+), ganhar um salário bom, tem família boa, que preocupa assim, amor, paixão.

CONCLUSÃO
Neste trabalho, propôs-se investigar o que é ser aluno do ensino médio e como os alunos
entendem, expressam e descrevem este ofício. Para tanto, observei a vida cotidiana de uma turma de
segundo ano do ensino médio regular de uma escola pública e realizei entrevistas com os estudantes.
A pesquisa constituiu um momento intenso de aprendizagens, mas não foi possível traduzir,
aqui, toda a riqueza dos dados levantados devido à necessidade de focalizarmos, no mestrado, uma
questão específica para tratar em uma dissertação. Ainda assim, considero que os dados e a análise
aqui apresentados não pretenderam esgotar as possibilidades e variações do que é ser aluno. Na
certeza disso, farei uma síntese das principais constatações desta investigação. Começarei
inicialmente levando em conta as observações em sala de aula e depois as entrevistas, destacando
algumas evidências.
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- Constatações decorrentes das observações em sala de aula:
Primeiramente, conforme afirma Perrenoud (1995), o indivíduo estando no papel e na função
de aluno passa a desempenhar um ofício. A palavra ofício vem do latim officium que significa
‘ocupação, função, mister’; ‘coisa necessária ou forçosa, obrigatória’6. Além disso, exercer um ofício,
ter uma ocupação, um trabalho, é uma forma do indivíduo ser reconhecido e valorizado pela
sociedade. Ademais, ser aluno é ser reconhecido como tal pela sociedade. É abster-se da difamação
e das adjeções de vagabundo, vadio, ocioso ou desocupado. O jovem, para aquém e para além das
idades previstas por lei, obrigatoriamente, devido a pressão familiar e social, deve estar frequentando
uma escola. Segundo Perrenoud (1995), “o aluno exerce um gênero de trabalho determinado,
reconhecido ou tolerado pela sociedade, do qual retira seus meios de sobrevivência”
(PERRENOUD, 1995, p. 15, grifos do autor). E espera-se que o sujeito inserido em uma escola
adquira gradativamente seus códigos e normas, sua cultura e significados. Assim sendo, o sujeito
escolar vai aprendendo a partilhar os objetivos da instituição e a apropriar-se dos mesmos, o que pode
ser chamado de “aculturação” – que pode ser entendido como sendo um processo que um indivíduo
ou grupo se adapta a outra cultura decorrente de contato continuado, como processo natural. Ser aluno
é então conhecer e reconhecer a cultura escolar e fazer parte dela; conforme observei os casos
dos alunos MI e L, que seguiam a lógica escolar, os costumes e hábitos sem revolta ou
descontentamento. Outros alunos, porém, ao invés da aculturação, expressaram o que se conhece por
“assimilação cultural”, processo pelo qual os indivíduos adquirem características culturais de outros
grupos sociais, no caso a escola, mas não se reconhecem inteiramente como sujeitos escolares e, às
vezes, rejeitam a aderência à nova cultura, como o caso do aluna ISA que não vê nenhum significado
da escola para sua vida e se sente avulsa dentro daquele local, dentro daquela cultura.
Destarte, o aluno passa diariamente quatro horas e meia na escola interagindo com os
conteúdos curriculares, professores, funcionários e com os seus próprios pares e durante esse tempo
aprende os conteúdos de cada disciplina, a manusear objetos (lápis, caneta, régua, etc.), a trabalhar, a
realizar atividades e exercícios de diversas naturezas propostas pelo professor, a ser avaliado e
julgado; ser aluno é também saber fazer o que foi proposto na hora certa, da forma que foi
solicitada. Assim, em diversas aulas, observei que os alunos ouviam as explicações na hora que era
para ouvir, copiavam a matéria que estava no quadro quando solicitados, analisavam algum gráfico
ou tabela do livro didático quando eram direcionados a fazerem, faziam perguntas quando era
estabelecido o momento para isto ou ficavam quietos quando não mais podiam se manifestar; e a

6

Fonte: Dicionário Aurélio, dicionário de grande divulgação no Brasil.
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realização de alguma dessas ações fora do momento determinado pelo professor fugiam às regras
estabelecidas.
Como de fato, os dados mostraram que ser aluno é obedecer regras e mandamentos, ter
atitudes e comportamentos condizentes com o ambiente escolar, aprender a comunicar-se do modo
esperado e no tempo certo, a conviver e respeitar outras pessoas, a limitar-se aos tempos e espaços
pré-estabelecidos; há hora para merendar, para ir pro recreio e há horário certo para ir ao banheiro.
Por exemplo, na aula de Biologia do dia 6 de maio, um grupo de meninos começou a comer
“escondido” durante a atividade que estava sendo realizado, revelando que aquele não era o horário
certo para fazer aquilo. Outro exemplo foi a aula de Matemática do dia 28 de abril, em que três alunos
chegarem atrasados vindos da aula de Educação Física e o professor não deixou que assistissem a
aula.
Porém, Perrenoud (1995) afirma que, dentre as aprendizagens ditas “oficiais”, o aluno
também aprende estratégias que lhe garantam um pouco de paz e sossego, a burlar as regras, a utilizar
o trabalho do outro para lhe economizar tempo e esforço, a comunicar-se clandestinamente, a
preparar-se momentaneamente para ser avaliado e a sobreviver nessa instituição. E desenvolver estas
estratégias também faz parte do ofício de aluno. Como evidência disso, saliento a aula de Biologia
do dia 6 de maio, na qual havia sido proposto aos alunos uma atividade e no decorrer, observei que
em um grupo de alunos apenas um deles realizava a atividade e iria colocar o nome do restante na
folha. De modo semelhante, o caso da aluna que manifestou mal estar para não realizá-la.
Mas, segundo minhas observações das aulas de Educação Física do dia 28 de abril, Inglês
do dia 30 de abril, Matemática do dia 07 de maio, Artes do dia 18 de maio, entre outras, o ofício
também se relaciona com ir para a escola para fazer amigos, conversar assuntos de interesse próprio,
paquerar, jogar futebol ou basquete, brincar, merendar, “zoar” durante as aulas, ser “maneiro”, fazer
piadinhas e gracinhas, rir, abraçar, contar fofocas, elogiar e receber elogios, ouvir músicas, contar
sobre algo que lhe aflige, exibir seu tênis novo, usar piercing, tirar self com as amigas; é demostrar e
viver seu mundo e seu modo de ser, e todos os aspectos pertencentes aos jovens se fazem presentes
na escola quando estes se transfiguram em alunos. Assim, ser aluno é participar do mundo juvenil
e fazer parte dele (DAYRELL; CARRANO, 2014).
Além de ser um lugar de estudo e aprendizagens, a escola é também lugar de uma vida
relacional e sentimental muito rica e diversificada entre os jovens, o que influencia e direciona os
sentidos e significados dados por eles aos afazeres e espaços escolares e a sociabilidade entre os pares
tende a ocorrer em fluxo natural. Por exemplo, o pátio da escola que, na hora do recreio, se torna
impregnado de emoções, de mais liberdade para ser e agir do seu modo, à sua maneira; lugar que as
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manifestações juvenis se fazem presentes de modo intenso, além de ser a hora e o local de ter a
companhia dos pares, encontrar com os amigos, com o namorado ou namorada, de poder interagir e
comunicar-se espontaneamente. Pude observar que as manifestações juvenis também afloraram
durante as aulas, espaço e momento estes que são mais inexoráveis e vigiados. Assim, o que às vezes
parece ser falta de interesse dos alunos pelas aulas, as brincadeirinhas e risadas durante as explicações,
a “zoação” que as vezes ocorre, são, na verdade, a tradução da importância que eles dão à
possibilidade de socialização com outros jovens naquele momento. Percebi então, que não se trata de
indisciplina ou empatia, mas de processos sociais que ocorrem durante as aulas, em que a
subjetividade tem um peso relevante para os jovens alunos. Ser aluno então, também é integrar uma
vida relacional rica e ativa.
O Ensino Médio representa uma etapa de formação intelectual, mas também de formação
humana. Os jovens ali não estão apenas aprendendo um saber externo, objetivo e sistemático; estão
também interagindo e aprendendo sobre si e os outros, constituindo um saber interno, subjetivo. Ser
aluno é também construir uma identidade, conforme esclarece Dayrell e Carrano (2014). Isto nos
revela que o jovem não é um dado, mas uma construção e é na relação com a alteridade que eles se
constituem, processo que se consolida socialmente, através das interações. Além disso, o jovem tornase capaz de se ver como um indivíduo que participa de uma sociedade, que recebe e exerce
influências, fazendo com que esse momento da juventude seja, por excelência, do exercício de
inserção social.
- Constatações decorrentes das entrevistas:
Em relação ao modo como o ofício foi descrito pelos estudantes na escola, alguns
elementos das constatações realizadas anteriormente se repetiram nas entrevistas, outros são novos,
mas não antagônicos aos mencionados. Para alguns, ser aluno foi visto como aquele que vai para
escola e estuda, revelando uma visão romântica do ofício enraizada na sociedade. Também
vincularam o ofício de aluno aos afazeres e regras escolares. Assim, ser aluno para alguns
entrevistados é ser aquele que encaixa no ritmo e nas normas da instituição. Para outros, ser aluno foi
expresso como um “mal necessário”, uma obrigação enfadonha, mas primordial para se ter sucesso
na vida. Para estes jovens, o sentido dado é mais pragmático, cujo objetivo máximo se concretiza na
aquisição da certificação escolar, que pode garantir um emprego/futuro melhor, “ser alguém na vida”.
Para outros ainda, o sentido do ofício revelou-se mais associado às vontades e desejos momentâneos,
vigentes naquele dia, naquela semana ou ano como, por exemplo, o aluno JP que comentou durante
a entrevista que frequentava a escola não por obrigação, mas por sua vontade própria e a escola, para
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ele, também era um lugar para ir jogar futebol e paquerar. O sentido dos saberes, das situações, das
aprendizagens escolares também foi relacionado às possibilidades de mudança em seus destinos
pessoais; de romper com barreiras impostas pelo meio social de origem, de superar situações de
discriminação e de violência.
Ainda em conformidade como os dados das entrevistas, uma aluna reconheceu a importância
da sociabilidade que existe no cotidiano escolar e apontou esta como sendo a principal característica
de ser aluno. Além desses sentidos, descreveram que ser aluno implica ter responsabilidades e assumilas, o que está diretamente relacionado à condição juvenil, pois é nessa fase que os sujeitos começam
a adquirir responsabilidades, a buscar a independência e dar provas de autossuficiência, dentre outros
sinais de autonomia cultural.
Vejo que, por mais que o ofício de aluno seja dado a priori, de acordo com a cultura, valores
e representações que cada um carrega, não possui forma e formato rígidos; é algo em constante
(re)construção e (re)estruturação, que vai sendo moldado pelas relações de alteridade que os sujeitos
estabelecem com outros sujeitos dentro e fora da escola. Além disso, independente da sua origem,
formação e vontades, percebi que o indivíduo forma em si um hábito e uma rotina de como ser aluno,
que é regada a todo momento pela cultura, valores e representações. Assim, o jovem acaba por se
constituir como ator plural, produto de experiências diversas, e diante dos vários comportamentos e
atitudes que devem ser assumidas, cada qual tempera a seu gosto e modo o ofício que desempenha.
O ofício de aluno carrega a identidade do jovem ao mesmo tempo que ajuda a construí-la. Sendo
assim, percebi que ser jovem e ser aluno são duas dimensões distintas que se aproximam e se
distanciam ao compor uma relação paradoxal entre polos simultaneamente complementares e
excludentes, e a escola (professores e gestores) ainda tem dificuldade de enxergar, entender e lidar
com isso.
Nesse sentido, se desejamos contribuir para a formação humana das parcelas das juventudes
que se encontram no ensino médio, faz-se necessário levar em conta a realidade desses jovens.
Estamos sugerindo que é necessário reconhecer os alunos como jovens reais, na sua especificidade
social, sexual, étnica, racial e que ampliem sua base de conhecimento sobre o modo como operam as
culturas juvenis, reconhecendo e compreendendo melhor seus códigos e seus conceitos próprios ao
invés de ficarem buscando o “aluno ideal”. Somente a partir do momento que os professores e todos
seus partícipes reconhecerem a importância de estabelecermos objetivos centrados nos ALUNOS e,
dessa forma, partilhar mais seus interesses e necessidades e se fazerem pertencentes ao mundo deles,
partilhando dos mesmos signos e significados, é que teremos maior legitimidade.
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Com este trabalho, espero ter contribuído para ampliar a compreensão tanto para pais,
professores, gestores, demais funcionários e dos próprios estudantes sobre o que é ser aluno e o que
é viver essa fase da vida; da necessidade de buscarem a compreensão de quem são os alunos, suas
realidades, demandas e necessidades, buscando adequar a organização e currículo escolar nesse
contexto. Diante das análises apresentadas nesta dissertação, pode-se verificar que ALUNO abrange
todas as atitudes e comportamentos estudados por Perrenoud (1995), mas também todas as
características e situações mencionados por Dayrell e Carrano (2014) constituindo-se uma fase
complexa para eles e ao mesmo tempo simples, se buscarmos conhecê-los. Assim, a busca pela
superação das desigualdades escolares passa, dentre outros fatores, pela construção de uma nova
postura dos professores e da escola para com os seus alunos, reconhecendo-os como sujeitos
pertencentes a uma fase da vida que tem culturas e necessidades próprias.
Termino, expondo meu sentimento geral sobre o trabalho. A pesquisa direcionou-se para um
caminho em que me identifique e adorei trabalhar. Estar próxima aos estudantes, não como
professora, mas como amiga, conviver com eles, ver e viver as experiências de sala de aula como
pesquisadora me fizeram ter outro tipo de visão sobre ALUNO além das visões que tinha, como
professora e aluna de ensino médio. Me fez entender e ampliar meus conhecimentos de quem são
estes sujeitos e foi isto que tentei demonstrar aqui. Minha inserção durante dois meses na sala
pesquisada proporcionou contato direto e íntimo com a vida daqueles alunos. Proporcionou também
confiança em relação a mim e ao meu trabalho e, acredito que por isso obtive sinceridade e
espontaneidade dos alunos durante as observações e entrevistas. Reconheço também que houve
falhas, como ter deixado de presenciar o resultado final da performance que os graduandos do curso
de teatro estavam desenvolvendo com os alunos, uma vez que o tema ia ao encontro do que eu estava
pesquisando. No mais, reconheço e admiro o ofício de professor, mas para mim foi fascinante
conhecer a fundo e reconhecer o ofício de aluno como um modo de compreendê-los.
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APÊNDICE A
ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS ESTUDANTES

1.

O que é ser aluno?

2.

O que os estudos, exercícios e trabalhos escolares significam pra você?

3.

O que é um bom aluno?

4.

Como um aluno deve ser para se dar bem?

5.

Na folha a seguir, estão presentes algumas definições. Defina para mim o que é Química.

6.

O que você acha das aulas de química?

7.

Como você reage às aulas de química?

8.

O que você acha de estudar química?

9.

Qual é a utilidade de estudar química para a sua vida?

10.

“Aprender química não é só importante para passar no ENEM ou no Vestibular”.
Comente esta afirmativa.

11.

Como você estuda química?

12.

Como você aprende química?

13.

Como você é aluno de química?

14.

Como é que é essa coisa de provas, notas, passar ou ser reprovado na matéria? [Como
assim?] Como funciona isso tudo pra você?

15.

Como você gostaria que fossem as aulas, as tarefas e a avaliação em química?

103

