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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como o tema o perfil e as representações dos alunos do Ensino 

Médio público no interior. O objetivo foi conhecer o perfil sócio cultural e escolar e as 

representações desses jovens, analisados a partir da configuração da Escola Estadual 

Professor Basílio de Magalhães, no município de Nazareno, Minas Gerais. A abordagem 

metodológica foi quantitativa e qualitativa, tendo se caracterizado como um estudo de caso. A 

investigação teve um propósito censitário e entrevistou 223 alunos do Ensino Médio regular 

através de questionário com questões objetivas e abertas, aplicados fisicamente na escola nos 

turnos de estudo dos alunos, em dezembro de 2015. Este estudo apontou que o Ensino Médio 

público tem, historicamente, uma identidade dual quanto aos propósitos de ensino 

propedêutico e profissional, atendendo diferentemente às distintas frações sociais. Os dados 

da pesquisa em campo apontaram para um avanço gradativo de vagas no Ensino Médio, com 

democratização no acesso, inclusive para jovens de origem rural, maior equilíbrio no acesso e 

permanência dos alunos de ambos os sexos e percursos escolares mais lineares. O perfil 

desses jovens mostra que os alunos são preponderantemente pardos e oriundos principalmente 

de famílias nucleares. Entre seus antecedentes, nota-se um significativo avanço 

intergeracional de escolaridade e o deslocamento da ênfase em ocupações rurais para as 

urbanas, no caso dos avôs e pais, enquanto a maioria de avós e mães se ocupa das funções do 

lar. As famílias são apresentadas como frequentes na escola, sendo as mães as principais 

responsáveis pelo acompanhamento. As representações dos jovens são positivas quanto ao 

atendimento relativo à merenda, transporte, material didático e trabalho dos professores, 

entretanto suas perspectivas de continuidade da trajetória escolar são manifestadas 

assistematicamente e de modo impreciso. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ensino Médio público, Perfil sociocultural, Percurso Escolar, 
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ABSTRACT 

 

The present research has as theme the profile and the representations of the public high 

school’s students in the interior. The goal was to know the social, cultural and educational 

profile and the representations of these young people, analyzed from the configuration of the 

State School Teacher Basílio of Magalhães, in Nazareno’s city, Minas Gerais. The 

methodological approach was quantitative and qualitative and it was characterized as a case 

study. The investigation has had a census purpose and it has interviewed 223 regular high 

school’s students through a questionnaire with objective and open questions, applied 

physically at school in the studies’s shifts of students, in December, 2015. This study has 

pointed out that public high school has, historically, a dual identity regarding the purposes of 

propaedeutic and professional teaching, attending differently to the different social fractions. 

The datas of the field’s research haspointed to a gradual advance of vacancies in High School, 

with democratization in access, including for young people of rural origin, a greater balance 

in the access and permanence of students of both sexes and more linear school paths. The 

profile of these young people shows that students are predominantly brown and come mainly 

from nuclear families. Among their antecedents, it is possible to note a significant 

intergenerational advancement of schooling and the shift of emphasis from rural to urban 

occupations in the case of grandfathers and fathers, while most grandmothers and mothers 

take care of household functions. The families are presented as frequent in the school, 

especially the mothers, presented as the main responsible for the monitoring. The youngs’ 

representations are positive regarding the attendance concerning to the snack, transportation, 

didactic material and work of the teachers, however, their perspectives of continuity of the 

school trajectory are manifested asthmatically and in an imprecise way. 
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1. Introdução 

 

O objetivo desta pesquisa é realizar um estudo com enfoque sociológico sobre o perfil 

e as representações dos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Basílio de 

Magalhães, no município de Nazareno-MG. O interesse por esta temática surgiu das minhas 

experiências como educadora na referida escola. Durante minhas relações profissionais e 

pessoais com o Ensino Médio e seus sujeitos, enquanto Especialista da Educação Básica, 

pude perceber a especificidade deste nível de ensino, com a dificuldade de compreender o que 

os alunos esperam dele ou o que podem conseguir com ele.  

A construção do objeto de estudo surgiu durante meu trabalho como Especialista da 

Educação Básica da rede estadual de ensino. Em contato com os alunos, percebia neles a 

compreensão superficial das relações entre as possibilidades do Ensino Médio e suas 

aspirações e planos para a vida. Entre os professores, sentia a angústia nos constantes relatos 

da impossibilidade da construção efetiva das relações de ensino e aprendizagem. Sobre as 

famílias, acompanhei o gradativo afastamento das presenças na medida em que os alunos 

avançavam em anos de escolaridade. Essa percepção é apontada pela literatura acadêmica. O 

aluno das camadas populares, ao assumir sua própria escolaridade, ao que Portes (1993, p. 

190) chamou de “senhor do próprio nariz”, tendo analisado que, 

 

ao contrário do que ocorre com os jovens mais privilegiados, revela-se como 

importante estratégia na trajetória daqueles provenientes das camadas 

populares o fato de assumirem (em geral no momento da passagem do 1º 

para o 2º grau)
1
 o próprio destino, dada a autonomia relativa obtida com o 

trabalho remunerado e o afastamento gradativo dos pais quanto ao 

acompanhamento da escolaridade do filho. 

 

 

 Ao analisar a relação família e escola, Zago (2001) afirma que a problemática que 

envolve as relações família e escola está sempre presente no cotidiano da escola e tem-se 

destacado na pesquisa educacional. Nos últimos anos, tornou-se perceptível o interesse de 

órgãos responsáveis por políticas de educação que incentivem a aproximação entre escola e 

família. “Esse apelo faz parte de um movimento mais amplo pautado na ideologia que visa 

melhorar a rentabilidade escolar tendo os pais como parceiros” (ZAGO, 2011, p. 61). 

Com efeito, em cidade do interior, foi possível notar nos anos em que trabalhei na 

EEPBM, desde 2007 até atualmente, que entre os egressos: poucos buscam a continuidade 

                                                           
1
 As nomenclaturas dos níveis de ensino apresentados pelo autor correspondem, respectivamente: ensino de 1º 

grau, ao atual Ensino Fundamental e, ensino de 2º grau, ao atual Ensino Médio. 
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dos estudos e, nas suas relações com o trabalho, a conclusão deste nível de ensino não 

aparenta fazer diferença. 

Tais percepções, possibilitadas pela convivência diária por vários anos com os seus 

diversos atores, conduziram-me ao questionamento sobre o sentido do Ensino Médio para os 

alunos em uma cidade pequena, com suas características específicas, como a oferta deste nível 

de ensino em uma única instituição, bem como as oportunidades culturais e de trabalho 

próprias da localidade e, ainda, as limitações para a imigração em busca da continuidade dos 

estudos.  

De fato, a restrição nas possibilidades de continuar estudando não é nova. Não é sem 

razão que, já no final dos anos de 1930,de acordo com Portes (1993), August Hollinshead já 

apontava destinos sociais e escolares para as diferentes classes sociais. Só os filhos de 

famílias mais abastadas migravam do interior para dar continuidade aos estudos. No Brasil, 

vale citar o caso do Colégio do Caraça, localizado em montanhas mineiras, que recebia os 

filhos das melhores famílias, cuja educação representou a formação das elites dirigentes 

mineiras e brasileiras do período (ANDRADE, 2000).Outro estudo evidencia a imigração para 

fins de prosseguimento ao percurso escolar como mais restrita para jovens das camadas 

populares. Portes (1993), ao investigar universitários das camadas populares na UFMG, 

mostrou que, entre seus pesquisados, as chances dos jovens do interior foram 

significativamente menores: dentre os 37 estudantes que entrevistou, 73% deles concluíram o 

ensino médio na capital, enquanto os egressos de escolas do interior  constituíram 27%.  

Para além das condições objetivas dos sujeitos envolvidos, alunos, professores e 

famílias, bem como das repercussões sobre os temas específicos circunscritos neste nível de 

ensino, nutri recorrentemente meu desejo de conhecer o que é o Ensino Médio como 

possibilidade para os alunos e não como proposta, nesta determinada realidade. 

Diante disso, este trabalho tem o objetivo de evidenciar a discussão sobre a seguinte 

questão: qual o perfil e as representações dos alunos do Ensino Médio em uma escola pública 

de cidade do interior? A partir desse objeto de pesquisa, os objetivos para este trabalho são: a) 

estabelecer o perfil dos alunos do Ensino Médio matriculados na EEPBM, no ano de 2015; b) 

compreender as representações desses alunos, em relação ao Ensino Médio público a que têm 

acesso; c) conhecer a constituição histórica do Ensino Médio público no Brasil; d) 

compreender a configuração histórica do cenário escolar e seu contexto. 

Este problema está circunscrito à área da Sociologia da Educação, que se ocupa com o 

estudo dos aspectos sociais do processo educacional, sistematizando as conexões entre a 

escola e o meio social, obedecendo a um senso mais apurado da sua posição na estrutura da 
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sociedade. Cândido (1964, p. 12) destaca que a “análise da escola deve ser efetivamente 

considerada como ponto de reparo no estudo e na pesquisa de sociologia da educação”. Ele 

define escola, quanto ao seu aspecto estrutural interno: 

 

Ela é uma unidade social, determinando tipos específicos de comportamento, 

definindo posições e papeis, propiciando formas de associação. As suas 

relações com as instituições sociais, e a circunstância de receber estatuto, 

normas e valores da sociedade, não nos deve tornar incapazes de analisar o 

que nela se desenvolve como resultado da sua dinâmica própria. Os 

elementos que integram a vida escolar são em parte transpostos de fora; em 

parte redefinidos na passagem, para ajustar-se às condições grupais; em parte 

desenvolvidos internamente e devidos a estas condições (CÂNDIDO, 1964, 

p. 12 e 13). 

 

 

A partir dos anos de 1960, os sistemas de ensino passaram por uma agitação 

institucional e cultural, destacando a relação entre educação e cultura. Nesse contexto, 

questões relativas à pertinência dos conteúdos ensinados, bem como da sua utilidade e seus 

valores educativos ou culturais, constituíram motivo de inquietação. Para Forquin (1993), a 

relação entre educação e cultura é, incontestavelmente, íntima e orgânica, quando trata da 

função de transmissão cultural da educação. O autor atribui à palavra cultura o significado de 

um patrimônio de conhecimentos e de competências, de instituições, de valores e de símbolos 

constituídos ao longo de gerações e por comunidades humanas particulares. 

No que se refere à educação do tipo escolar, o debate sobre as funções e implicações 

culturais escolares, interessam aos pesquisadores, não somente pelas estruturas e pelos efeitos 

sociais da educação, mas por programas de ensino, tipos de conhecimento, significações e 

valores que constituem a substância do currículo (FORQUIN, 1993). 

 Para compreender a repercussão sobre o tema “Ensino Médio” no discurso acadêmico, 

realizei busca por artigos, dissertações e teses nos seguintes indexadores: Banco de Teses da 

Capes, Scielo e Fundação Carlos Chagas (FCC), sendo que nesta observei também a 

publicação de livros. Tal pesquisa foi realizada em janeiro de 2015 e considerou todos os 

títulos disponibilizados no ato da consulta. 

 Com o propósito de proceder à análise sistemática de todos os títulos relacionados à 

busca “Ensino Médio”. Sem delimitação cronológica das publicações, considerei para a 

análise todos os itens encontrados. Desse modo, providenciei a impressão das relações, tendo 

produzido calhamaços para cada indexador e analisado as respectivas quantidades de títulos, a 

saber: Banco de Teses da Capes, 11; Scielo, 163; artigos da FCC, 244; livros da FCC, 97. 

Desse modo, fiz a leitura atenta de todos os títulos e palavras-chave, a fim de identificar os 
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temas abordados, bem como de tabular as proporções e sob quais enfoques estes foram 

tratados em publicações nos indexadores já apresentados. Os principais enfoques estão 

organizados no Quadro I, excluídos os estudos em campo estrangeiro e os ordenamentos 

legais
2
. 

Em tempo, sinalizei todos os trabalhos que interessavam diretamente à proposta da 

pesquisa naquele momento, bem como os potenciais, dos quais realizei download e organizei 

arquivos. A partir de então, passei à leitura de resumos e trabalhos na íntegra, conforme a 

relevância aos propósitos da pesquisa que, primeiramente, visavam à revisão de literatura e, 

posteriormente, outros objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Publicações referentes a leis, resoluções, relatórios, pareceres, entre outros, oriundos de esferas executivas e 

legislativas. 
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QUADRO I- Distribuição dos enfoques dados às pesquisas sobre Ensino Médio, por 

indexador consultado: 

 

 Artigos 

(Scielo) 

 

Artigos 

(FCC) 

Livros 

(FCC) 

Teses e 

dissertações 

(Capes) 

Títulos observados 163 244 97 11 

Políticas Públicas e Reformas 16% 28% 25% 0% 

Questões didático-

metodológicas e outras 

abordagens sobre disciplinas 

curriculares 

54% 24.% 14% 55% 

Ensino 

Profissionalizante/Tecnológico 

Relação com emprego 

7% 11% 14% 0% 

Relação com o Ensino 

Superior /Vestibular/Enem 

3% 7.5% 4% 0% 

Formação, prática e 

representações de docentes 

4% 7.5% 9.5% 0% 

Questões raciais e, ou sociais *** 4.5% 6% 0% 

Outros enfoques mais 

específicos 

10% 15% 19% 45% 

Ensino Médio como etapa de 

escolarização pública 

6% 2.5% 8% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa bibliográfica. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

A seguir, abordarei brevemente os trabalhos que representam as questões agrupadas no 

Quadro I. 

De acordo com a análise realizada, o Ensino Médio foi tema privilegiado desde a 

década de 1960. O estudo pioneiro, com enfoque sociológico, sobre o Ensino Médio foi 

realizado nos anos de 1960, através de um convênio firmado entre o Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos (INEP) do Ministério da Educação e Cultura e o Centro de Educação 

Comparada da Universidade de Chicago, que proporcionou um relevante levantamento sobre 

o Ensino Médio naquele contexto social, tendo observado mais especificamente os alunos, em 
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cinco estados de diferentes regiões do país. O estudo mostrou quem eram os estudantes que 

chegavam ao fim dos cursos médios em diferentes regiões do Brasil, elucidando as posições 

que tais concluintes aspiravam e quais atitudes dispunham para realizar seus ideais e projetos 

de vida. O trabalho também cuidou de apresentar dados referentes ao nível e tipo de 

preparação dos ocupantes de posições intermediárias do emprego, em setores públicos e 

particulares, traçando um importante panorama da consolidação do Ensino Médio 

(GOUVEIA &HAVIGHURST, 1969). 

Nos anos de 1970, no enfoque dos trabalhos produzidos predominaram as críticas à 

LDB de número 5.692, de 1971, com destaque para o seu caráter de profissionalização 

compulsória. No contexto da redemocratização do país, a importância da educação pública, de 

qualidade e para todos, ganhou visibilidade nos anos de 1980, quando surgiram as primeiras 

pesquisas empíricas. A partir de então, uma diversidade de objetos circunscritos ao Ensino 

Médio passaram a ter prestígio, entretanto, o Ensino Médio, considerado como etapa de 

escolarização, observado como um nível de ensino com estrutura e características próprias, 

não é destaque entre as abordagens.   

Nas décadas de 1980 e 1990, o destaque das abordagens concentrou-se nas análises 

das políticas educacionais que empreenderam significativas mudanças no rumo do Ensino 

Médio público. Assim, no âmbito da América Latina, o Ensino Médio brasileiro foi objeto de 

comparações. Zibas (1993) comparou os processos de expansão do Ensino Médio no Brasil e 

no Chile, problematizando a tese de que há consenso entre os diversos setores da sociedade a 

respeito deste nível de ensino no desenvolvimento econômico e social da América Latina. A 

autora questionou a relação linear estabelecida entre o uso de novas tecnologias e a 

convergência de interesses de diferentes grupos sociais. Seus argumentos articulam dados de 

diversas pesquisas e estudos realizados nas áreas de educação, economia e sociologia do 

trabalho. Cunha (2000) analisou as políticas educacionais do Brasil, Argentina e Chile, nas 

décadas de 1980 e 1990, comparando-as em cada país com as décadas anteriores, bem como 

entre uns e outros. O objeto da análise do autor foi a educação intermediária, definida como 

aquela posicionada entre a etapa obrigatória e a educação superior, tendo ele examinado a 

persistência e, ou, a mudança da dualidade estrutural, marcada pela dicotomia entre ensino 

propedêutico e profissionalizante. 

A partir dos anos 2000, a expansão das vagas no Ensino Médio, trouxe ao debate as 

discussões sobre os desafios das novas políticas. Kuenzer (2000) propõe desvendar o caráter 

ideológico do discurso oficial que afirma que o novo Ensino Médio agora é para a vida, em 

substituição ao modelo que, ao integrar educação geral e profissional em uma mesma rede, 



21 
 

 

era para o trabalho, entendido como “não vida”. A autora mostra que, contrariamente ao 

discurso, a nova proposta atende aos interesses dos incluídos, na perspectivadas demandas da 

acumulação flexível, apresentando o interesse de uma classe como interesse universal. Ela 

defende uma proposta que permita a todos o acesso a todas as áreas do conhecimento, 

mostrando a possibilidade de a escola pública, ao usar diferentes mediações, minimizar os 

efeitos das desigualdades decorrentes da precarização cultural em face das diferenças de 

classe. 

Frigotto e Ciavatta (2011) trataram das perspectivas sociais e políticas da formação de 

nível médio, os avanços e os entraves as suas modalidades. Os autores abordaram as questões 

mais amplas que as determinam como totalidades sociais e, considerando os processos 

educativos como constituídos e constituintes da sociedade, mostraram particularidades da 

sociabilidade capitalista em países dependentes como os latino-americanos, em particular, o 

Brasil. Eles também apresentaram concepções teóricas e ideológicas em confronto nas 

propostas para tal nível de ensino no Brasil e algumas das principais disputas das políticas 

educacionais em curso.  

Com os trabalhos abordados anteriormente, anunciei as principais discussões 

acadêmicas sobre o Ensino Médio, a fim de apresentar um panorama dos principais enfoques 

identificados entre as publicações encontradas. Nos parágrafos seguintes, destacarei os 

trabalhos empíricos realizados em escolas públicas brasileiras, discorrendo resumidamente 

sobre os seus objetos e metodologias. 

Zibas (1992) analisou uma escola pública do estado de São Paulo com o interesse 

centrado no Ensino Médio regular, frequentado por trabalhadores, no momento em que a 

escola era confrontada com a reforma curricular e com outras inovações de gestão e avaliação 

introduzidas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

A mesma autora também estudou uma escola cearense para conhecer a experiência 

cearense sobre o ensino técnico de nível médio (ZIBAS, 2007), quando os números referentes 

a esta questão eram diferenciados da média brasileira em alguns aspectos importantes. O 

estado do Ceará antecipou-se à promulgação da LDB de número 9394, de 1996, delineando a 

reestruturação da sua Secretaria de Educação e órgãos intermediários e garantindo mais 

autonomia às unidades escolares. Com isso, outras iniciativas consideradas modernizadoras, 

tais como: organização de concursos públicos para a seleção de professores; escolha de 

dirigentes regionais por meio de critérios técnicos; preenchimento do cargo de direção por 

meio de processo eleitoral, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, 

combinado á realização de provas de conhecimento e comprovação de títulos; a construção de 
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18 Liceus-modelo, localizados em bairros periféricos de Fortaleza e em outras regiões 

pauperizadas do estado. “Diversas dessas inovações sacudiram velhas estruturas eivadas de 

clientelismo e confrontaram alguns procedimentos tradicionais” (ZIBAS, 2007, p.8). 

Andrade (2010) analisou características da oferta do Ensino Médio noturno em dez 

escolas que apresentaram experiências bem sucedidas em Minas Gerais, localizadas na região 

metropolitana de Belo Horizonte e em município com mais de 30 mil habitantes, tendo 

ouvido1.190 alunos por meio de questionários e analisado documentos legais. Ela discutiu o 

Ensino Médio diante das novidades apresentadas pela Emenda Constitucional de número 59, 

de 11 de novembro de 2009, que estabelece a obrigatoriedade e a gratuidade da educação 

básica para os indivíduos entre quatro e 17 anos de idade. A autora problematizou algumas 

questões próprias do Ensino Médio nas escolas públicas brasileiras, enfatizando sua 

modalidade noturna e identificando os desafios a serem enfrentados, tendo destacado que a 

ausência de políticas específicas para o atendimento das particularidades, requeridas pelo 

público que frequenta a escola noturna, tem comprometido a qualidade do ensino ofertado 

justamente aos mais pobres e os objetivos de democratização da educação e que a oferta no 

período noturno “é medida de grande importância para a democratização da educação por 

permitir que os jovens e adultos trabalhadores que não têm acesso à escola diurna possam 

cursá-la” (ANDRADE, 2010, p. 285). 

Neubauer, Davis e Tartuce (2011) analisaram os dados do estudo quali-quantitativo da 

pesquisa Melhores Práticas em Escolas de Ensino Médio no Brasil, desenvolvida pela FCC e 

pelo Instituto Protagonistés, com duplo objetivo de identificar os fatores responsáveis das 

práticas exitosas de 35 unidades escolares de Ensino Médio, localizadas nos Estados do Acre, 

Ceará, Paraná e São Paulo, bem como analisar alguns aspectos das políticas públicas para o 

Ensino Médio e a percepção dos atores com elas envolvidos. 

Após apresentar as pesquisas destacadas através da análise de todos os resultados 

encontrados pela busca detalhada no Quadro I e, pela ausência de trabalhos realizados sobre o 

Ensino Médio em cidade do interior publicados nos indexadores na data da consulta, é 

possível concluir que este tema constitui uma lacuna, um problema relevante para ser 

explorado. 

 Diante do exposto, justifica-se o desenvolvimento de um estudo que explore o Ensino 

Médio no interior, com o objetivo de conhecer o perfil e as representações de seus alunos. 

Esta abordagem é potencialmente significativa para oferecer contribuições ao campo da 

Sociologia da Educação. Além de o tema proposto constituir uma lacuna para o campo 

científico, o contexto das políticas públicas que implementam a progressiva oferta do Ensino 
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Médio, cuja obrigatoriedade prevista pela Emenda Constitucional nº 59, deve ser cumprida 

em 2016, instiga o debate acadêmico. Este momento histórico para o Ensino Médio contribui 

para a relevância da produção de conhecimento acerca do tema. Ainda é importante salientar 

que o fato de a EEPBM, como campo de pesquisa, por ser única no município, anuncia 

possibilidades ricas em diversidades, quais sejam: sujeitos das diferentes camadas sociais do 

município, residentes em áreas urbanas e rurais, estudantes do noturno e do diurno, 

trabalhadores remunerados ou não, propedêuticos ou não, entre outras possibilidades. 

O trabalho é um estudo de caso e visa contribuir para o entendimento da real 

efetivação do Ensino Médio na instituição escolar escolhida: Escola Estadual Professor 

Basílio de Magalhães (EEPBM), localizada em Nazareno, estado de Minas Gerais. Este 

estudo foi proposto em tempos da universalização deste nível de ensino e às vésperas da 

efetivação da sua obrigatoriedade, cujo prazo é 2016. 

Segundo Yin (2005), o estudo de caso é importante estratégia metodológica para a 

pesquisa em Ciências Humanas por permitir ao investigador um aprofundamento em relação 

ao fenômeno estudado, revelando nuances mais difíceis de serem percebidas. Além disso, 

favorece um entendimento geral sobre o acontecimento da vida real, destacando-se seu caráter 

de investigação empírica dos fenômenos contemporâneos. Para o autor, o estudo de caso deve 

ser entendido como um método rigoroso de pesquisa, através de uma abordagem sistêmica e 

sociológica e aponta as fontes documentais e as entrevistas como importantes recursos 

metodológicos. 

Os procedimentos metodológicos para esta pesquisa incluem estudo bibliográfico, 

análise de livros de registros e outros documentos, observação in loco, aplicação de 

questionários e análise de resultados. 

A análise de livros documentais da escola que, compreendidos como testemunho do 

que já aconteceu, são fonte “extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências 

sociais” (CELLARD, 2008, p. 295). São, ainda, um produto da atividade realizada na escola 

que fornece informações sobre a realidade da escola e do que nela se fez ou se faz, 

manifestada vivamente pela concretude não só dos objetos, mas das práticas 

empreendidas(ABREU JR, 2012). 

Para a compreensão dos espaços escolares e da dinâmica que neles se estabelecem, foi 

necessário proceder à observação in loco. Sobre esta técnica, Fonseca (1999, p.63) afirma que 

“é através desse prisma que a experiência pessoal de cada indivíduo assume sentido” e 

permite ao pesquisador compreender o campo sobre o qual busca conhecimento. 
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O questionário, considerado o apontamento de que sua construção deve ser guiada não 

apenas pela experiência e intuição, mas pela experimentação rigorosa (SIMÕES & PEREIRA, 

2007), foi o instrumento escolhido para compor o perfil e as representações dos alunos do 

Ensino Médio, na data da sua aplicação.  

No que se refere à aplicação, Brandão (2000) ressalta a necessidade de pré-testes para 

o seu aperfeiçoamento. Assim, seguindo tal recomendação, após a elaboração do instrumento, 

foi possível verificar o grau de entendimento e dúvidas suscitadas em determinadas questões. 

O pré-teste foi realizado com uma amostragem dentre o público pretendido: nove alunos, 

sendo três de cada série do Ensino Médio, cuja seleção deu-se por convite nas classes e 

considerou a livre manifestação dos voluntários.  

O processo foi realizado no refeitório da escola, ao qual dispensei atenta assistência. O 

objetivo foi verificar como os alunos entendiam as questões e identificar as dúvidas 

apresentadas ao longo do exercício de respostas, a fim de providenciar as correções e 

aprimoramentos necessários antes da aplicação censitária aos 301 alunos que constituíam o 

público pretendido, em dezembro de 2015. A definição deste cronograma considerou a 

relevância das questões sobre participação dos alunos no Enem e outros processos de seleção 

universitária. 

O pré-teste apontou necessidade de correção em algumas questões e anunciou a 

dificuldade dos alunos em relação às informações sobre seus avós, o que adiante apareceria na 

tabulação como uma significativa abstenção de respostas. Com o pré-teste foi também 

possível estimar o tempo médio de resposta, de 35 minutos, tendo favorecido o planejamento 

da aplicação, que contou com a colaboração da direção e equipe pedagógica da escola, 

professores e, sobretudo, da cortesia e generosidade dos alunos. Os voluntários que 

participaram deste processo, responderam novamente ao questionário (ANEXO I), durante a 

aplicação geral, cujos números estão detalhados no Quadro II. 
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QUADRO II: Dados da aplicação dos questionários por séries do Ensino Médio, 

turnos e turmas do Ensino Médio, na EEPBM. 

 

Identificação das turmas 

 

Turno 

 

Nº de alunos 

matriculados 

 

Questionários 

respondidos 

 

Alcance 

percentual da 

aplicação 

1º I Diurno 35 29 82,8  

1º II Diurno 35 34 97,1  

1º III Diurno 25 23 92,0  

Sub-total de aluno de 1º anos  95 86 90,5  

2º I Diurno 33 28 84,8 

2º II Diurno 36 35 97,2 

2º III Noturno 31 12 38,7 

Sub-total de aluno de 2º anos  100 75 75,0 

3º I Diurno 43 26 60,4 

3º II Noturno 33 18 54,5 

3º III Noturno 30 17 56,6 

Sub-total de aluno de 2º anos  106 61 57,4 

Total geral  301 223 74,0 

Fonte: Dados da aplicação dos questionários e do SIMADE da EEPBM, em dezembro de 2015. Elaborado 

por Marize Costa Pereira, 2016. 

Para o tratamento dos dados gerados pelas questões abertas do questionário, constando 

de 196 itens (ANEXO II),consideramos a perspectiva de Bardin (2009) para a análise de 

conteúdo, que a organiza em três etapas sequenciais: a) pré-análise, caracterizada pela fase de 

organização dos documentos; b) exploração do material, quando são concentradas as 

operações de codificação, decomposição ou enumeração, consideradas as questões 

previamente formuladas e c) o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, na qual o 

objetivo é dar significado e validade aos dados, compreendendo os processos de codificação e 

categorização.Já para as demais questões, optamos pelo programa Access
3
 para a organização 

dos dados em tabelas e gráficos, considerados os critérios anteriores para dar sentido aos 

dados. 

Com estas abordagens metodológicas, este estudo apresenta uma dimensão qualitativa 

e quantitativa, buscando compreender o fenômeno do Ensino Médio em perspectiva 

microssocial, já que objetiva conhecê-lo em uma determinada instituição escolar. Desse 

modo, é preciso considerar que tais conceitos, de quantidade e qualidade, não são totalmente 

dissociados, na medida em que, de um lado, a quantidade é uma interpretação, uma tradução, 

                                                           
3
Microssoft Office Access, versão 2013, é um sistema de gerenciamento de bancos de dados que permite a 

interação com outros dispositivos digitais por meio de elementos gráficos como ícones e outros indicadores 

visuais, capaz de permitir a manipulação das informações de forma a obter resultados práticos. 
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um significado que é atribuído à grandeza com que um fenômeno se manifesta e, de outro, ela 

precisa ser interpretada qualitativamente, pois sem relação com algum referencial não tem 

significação em si (GATTI, 2001).  

O desenvolvimento deste trabalho está organizado em quatro capítulos. No Capítulo I, 

“Breve Histórico do Ensino Médio no Brasil”, buscamos oferecer à história da constituição do 

ensino secundário público no Brasil, uma perspectiva sociológica, entendendo sua relação 

com a sociedade nos seus diferentes contextos, considerando os atos relevantes à sua contínua 

busca de identidade, enfatizando os períodos da sua consolidação como oferta pública, nas 

décadas de 1940 e 1950; sua relação com o desenvolvimento econômico, nos anos de 1960; 

expansão das matrículas e a condição compulsória do seu caráter profissionalizante, nos anos 

de 1970; a educação como ideário de reconstrução da nação democrática, a partir dos anos de 

1980 até a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de número 

9.394, em 1996, que inaugurou um novo conceito de educação pública no país; bem como os 

desafios da progressiva universalização e obrigatoriedade do Ensino Médio a todos os jovens 

brasileiros, cujo prazo de consolidação é o ano de 2016. 

No Capítulo II, “O Campo Empírico: Escola Estadual Professor Basílio de 

Magalhães”, está apresentado o cenário desta pesquisa, com o intuito não de caracterizá-lo 

apenas, mas de compreendê-lo como espaço socialmente configurado, considerando que a 

instituição escolhida se estabelece de maneira própria com sua comunidade, uma vez que 

sendo única, é a escola cujo atendimento se estende às várias gerações, inclusive tendo 

formado parte significativa dos seus professores. Diante disso, abordamos distintamente a 

constituição histórica e características do município de Nazareno, da EEPBM e do cenário 

estabelecido em 2015. 

No Capítulo III, “O Panorama do Ensino Médio na EEPBM nas três décadas do seu 

funcionamento”, buscamos compreender as características do Ensino Médio nesse espaço 

microssocial, desde o seu estabelecimento até o ano de 2014. Para isso, analisamos dados 

referentes às taxas de matrícula e a dinâmica do fluxo escolar; algumas características dos 

concluintes; as proporções da oferta do ensino noturno e diurno; e o atendimento aos alunos 

de zona rural. 

A partir do Capítulo IV, “Perfil socioeconômico e escolar dos alunos” apresentamos a 

análise dos dados provenientes dos questionários (ANEXO I). Nele contemplamos: 

informações sobre os antecedentes dos pesquisados, escolaridade e ocupação, por considerar a 

importância do capital cultural; dados que revelam a caracterização geral dos alunos, do seu 

percurso escolar e relações das famílias com a escola, suas posses e acessos culturais, bem 
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como procuramos abordar as especificidades entre as seguintes categorias: alunos do sexo 

masculino e feminino, residentes em área urbana ou rural, estudantes do noturno ou diurno. 

Já no Capítulo V, “Representações dos alunos”, buscamos compreender as 

representações dos alunos acerca dos seguintes temas: transporte e merenda escolar, uso do 

livro didático, trabalho dos professores, envolvimento das famílias, desempenho dos colegas e 

avaliação do próprio desempenho; a relação com o Ensino Técnico e Superior e das 

representações e perspectivas para depois da conclusão do Ensino Médio. 
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CAPÍTULO I 

BREVE HISTÓRICO DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

“O ensino médio brasileiro, no decurso de sua história, tem sido recorrentemente 

identificado como um espaço indefinido, ainda em busca de sua identidade”, conforme 

definição de Moehlecke (2012, p.40). Conhecer o percurso histórico da constituição deste 

nível de ensino, bem como compreender os contextos sociais em que se deram os embates e 

propostas, em que conquistas foram alcançadas, bem como os desafios que ainda resistem e 

os novos que se apresentam, torna-se essencial para compreender suas configurações.  

 

1.1 A constituição do Ensino Secundário Público 

 

Somente com implantação da República, em 1889, um acontecimento que marcou a 

necessidade de ações governamentais, a educação pública ganhou certa notoriedade. A partir 

de então, alguns políticos e intelectuais defendiam a superação do paradoxo entre o país ideal 

e o país real. Magaldi e Gondra afirmam que, 

dentre as principais tarefas que o poder público deveria enfrentar para 

instaurar o modelo de vida republicano em um país predominantemente 

rural, com a maioria da população analfabeta e vítima de endemias, 

figuravam, justamente, a tarefa de levar a educação ao povo e restabelecer a 

saúde da população. (MAGALDI e GONDRA, 2003, p. 10). 

 

Nas décadas seguintes, aconteceram sucessivas reformas educacionais. Os pontos 

relevantes das principais reformas serão, sinteticamente, abordados a seguir. 

Com a Reforma Rivadávia Correa, Decreto de número 8.659, de 1911, os privilégios 

dos estabelecimentos particulares foram abolidos e foi instituído o exame vestibular para 

acesso aos cursos superiores, extinguindo-se o exame de madureza. Assim, a equiparação e os 

exames parcelados perderam o sentido. A lei objetivou proporcionar uma cultura geral de 

caráter essencialmente prático, aplicável a todas as exigências da vida e difundir o ensino de 

letras e ciências, libertando os alunos da submissão ao curso preparatório. Contestada pela 

falta de intervenção federal no ensino, tal reforma durou menos de quatro anos CURY (2009, 

p. 717) estabeleceu o panorama da Reforma que defendia a desoficialização, sobretudo do 

Ensino Secundário e Superior: 
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Por meio dela, o governo do presidente Hermes da Fonseca, tendo como seu 

ministro da Justiça o jurista Rivadávia Corrêa, ambos seguidores da doutrina 

positivista, buscaram o fim do status oficial do ensino. Baseando-se em uma 

interpretação discutível de um artigo da Constituição de 1891, o governo, 

por meio de um decreto presidencial, apoiado pelos parlamentares, 

determinou que as escolas de ensino secundário e de ensino superior 

perderiam os seus status de oficial e passariam a ser entidades corporativas 

autônomas. Com isso, o Estado perde a titularidade do monopólio da 

validade oficial dos diplomas e certificados e tal prerrogativa passa a ser 

dessas entidades. O ensino livre seria o remédio para os considerados maus 

catedráticos, para a contenção desenfreada de diplomas, de fraudes e de 

instalações precárias dos estabelecimentos. Um conselho superior de ensino 

seria como uma espécie das atuais agências reguladoras, como órgão 

máximo da administração federal da educação. 

 

Em 1915, o Decreto de número 11.530 apresentou a Reforma Carlos Maximiliano com 

a reação oficializadora, retornando os privilégios aos estabelecimentos oficiais e restaurando o 

sistema de exames parcelados. Pretendeu ministrar aos estudantes sólida instrução 

fundamental, habilitando-os a prestar, em qualquer academia, rigoroso exame vestibular, 

cujas condições estão expressas nos artigos seguintes: 

 

Art. 77. Para requerer matrícula nos institutos de ensino superior os 

candidatos deverão provar: 

a) idade mínima de 16 anos; 

b) idoneidade moral; 

c)aprovação no exame vestibular. 

Parágrafo único. Em caso de exame vestibular verdadeiramente brilhante 

poderá a Congregação permitir a matrícula de candidatos que não hajam 

atingido a idade legal. 

Art. 78. O candidato a exame vestibular deve exibir: 

a)certificado de aprovação em todas as matérias que constituem o curso 

ginasial do Colégio Pedro II, conferido pelo mesmo colégio ou pelos 

institutos a ele equiparados, mantidos pelos governos dos Estados e 

inspecionados pelo Conselho Superior do Ensino; 

b)recibo da taxa estipulada no Regimento Interno. (BRASIL,1915) 

 

Com Luís Alves, o Decreto de número 16.782, de 1925, suprimiu-se o regime de 

exames parcelados, permitindo somente exames nas matérias de cada ano do curso seriado e 

facultando a formação de juntas examinadoras para cada série nos estabelecimentos 

particulares. Para esta Reforma, o ensino secundário devia ser base indispensável para a 

matrícula nos cursos superiores, além de garantir preparo fundamental e geral para a vida, 

fornecendo a cultura média geral do país. O objetivo da formação desejada por tal decreto está 

assim expresso: 

Art.5º O programa de ensino da instrução moral e cívica, no curso 

secundário, constará de ampliação do ensino primário (art. 55 paragrafo 2º) 

acrescido de noções positivas dos deveres do cidadão na família, na escola, 

na pátria e em todas as manifestações do sentimento de solidariedade 
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humana, comemorações das grandes datas nacionais, dos grandes fatos da 

história pátria e universal, homenagens aos grandes vultos representativos 

das nossas fases históricas e dos que influíram decisivamente no progresso 

humano. (BRASIL, 1925) 

 

Na Reforma Francisco Campos, Decreto de número 19.890, de 1931, o certificado de 

conclusão do curso secundário e a possibilidade de inscrição em vestibulares seriam 

concedidos somente com a frequência regular nos sete anos do curso e a submissão às provas 

parciais e finais de cada série. Desse modo, instituiu-se o sistema nacional de estudos 

secundários e sua efetiva expansão, tendo o curso fundamental como formação geral e o 

complementar para a formação propedêutica. Pretendia-se formar o estudante para os grandes 

setores da atividade nacional, construindo no seu espírito todo um sistema de hábitos, atitudes 

e comportamentos que o habilitem a viver por si mesmo e tomar em qualquer situação as 

decisões mais convenientes e mais seguras. A proposta rigorosa de inspeção, acerca da 

marcha em que devia dar-se o curso pode ser observada no artigo seguinte: 

Art. 56. Incumbe ao inspetor inteirar-se, por meio de visitas frequentes, da 

marcha dos trabalhos de sua secção devendo para isso, por série e disciplina: 

a)assistir a lições de exposições e demonstração pelo menos uma vez por 

mês; 

b)assistir igualmente, pelo menos uma vez por mês de exercícios escolares 

ou de trabalhos práticos dos alunos, cabendo-lhe designar quais destes 

devam ser arguidos e apreciar o critério de atribuição das notas; 

c)acompanhar a realização das provas parciais, que só poderão ser efetuada 

sob imediata fiscalização, cabendo-lhe ainda aprovar ou modificar as 

questões a serem propostas; 

d)assistir às provas finais, sendo-lhe facultado arguir e atribuir nota ao 

examinado.(BRASIL, 1931) 

 

Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova
4
 apresentou os ideais de um 

grupo de educadores em luta pela aprovação de um plano nacional de educação. Os 

escolanovistas defendiam que a “ação coordenadora do Estado sobre os assuntos educacionais 

seria capaz de evitar os desmandos dos poderes locais e garantir a distribuição nacional das 

oportunidades escolares a toda a população” (MAGALDI &GONDRA, 2003, p. 13). O 

sistema nacional de ensino pretendido baseava-se na escola pública, leiga, gratuita e de 

responsabilidade do Estado. 

Desde a Constituição de 1891, a competência de organizar o ensino primário, o ensino 

normal e o ensino técnico-profissional era dos estados, enquanto ao governo central cabia o 

dever de criar e manter o ensino secundário e o superior. Assim, a educação primária e a 

educação popular passam a ter um desenvolvimento muito desigual nas várias regiões do país. 

                                                           
4
Para saber mais sobre o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ver Magaldi & Gondra, 2003. 
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Isso contribuiu para as desigualdades econômicas, sociais e culturais existentes e divergências 

políticas sobre a importância e a necessidade de se educar a população de forma ampla. Neste 

cenário, 

somente a partir dos anos 40, e após a ditadura Vargas, a concepção de 

formação da escola média brasileira e o seu caráter essencialmente 

seletivo e academicista retornam ao debate nacional como parte da 

trama política em defesa dos interesses populares pela publicização da 

educação básica, em contraposição aos interesses privatistas. Do 

Império aos anos 40, o ensino médio de cunho mais popular estava, no 

entanto, sendo construído, ora à revelia do Estado, ora com sua 

participação direta, mas sempre complementar às iniciativas 

particulares (MAFRA, 1994, p. 91). 

 

A Lei Orgânica do Ensino Secundário, de 1942, estabeleceu os objetivos de formar a 

personalidade integral do alunado com o desenvolvimento da consciência patriótica e 

humanista e propiciando sua cultura geral, como base para estudos superiores. Contudo, 

 

a conversão progressiva do ensino secundário brasileiro num ensino 

não somente de classe privilegiada, suas possibilidades legais de 

articulação com os ensinos agrícola, comercial, industrial e outros 

cursos técnicos do mesmo grau, vem fazendo muito mais importante 

sua virtual capacidade de desenvolver e orientar aptidões do que a de 

preparação para estudos superiores. A escola secundária vem sendo 

uma crescente agência distributiva da adolescência brasileira. A crítica 

a fazer sobre o funcionamento da escola secundária nacional, em 

relação aos objetivos que lhe são legalmente postos, é que o conceito 

excede a realidade, o ideal institucional fica muito além de sua 

efetivação (ABREU, 1955 p.40). 

 

Na década de 1940, com a aprovação das Leis Orgânicas dos Ensinos Secundário, 

Industrial, Comercial, Normal e Agrícola
5
, eleva-se definitivamente o ensino profissional ao 

nível médio, estabelecendo, em plano legal, uma dicotomia para o Ensino Médio: o Ensino 

Secundário, “com a finalidade de formar as individualidades condutoras e o ensino 

profissionalizante para formar os trabalhadores.” (FRANCO, 1983, p. 21). 

Outra importante manifestação de educadores, desta vez por iniciativa da Associação 

Brasileira de Educação (ABE), surge no contexto da reorganização do país após o regime 

ditatorial do Estado Novo. A Carta Brasileira da Educação Democrática, de 1946, ressaltou a 

flexibilidade de cursos e ramos e insistiu na unidade de diretrizes fixadas para uma política 

                                                           
5
 Em 1942 foram regulamentados o Ensino Industrial, pelo Decreto de número 4.037; o Ensino Secundário de 

dois ciclos, pelo Decreto de número 4.244 e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), pelo 

Decreto de número 4.048. Em 1943, foi reformado o ensino comercial, Decreto de número 6.141. Em 1946, 

foram regulamentados: o Ensino Primário Nacional, pelo Decreto de número 8.529; o Ensino Normal, pelo 

Decreto de número 8.530; o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), pelos Decretos de número 

8.621 e 8.622; o Ensino Agrícola, pelo Decreto de número 9.613. 
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nacional de educação. O documento mostrou também preocupação em relação às diferenças 

individuais e às diversidades regionais (MAGALDI& GONDRA, 2003). 

Em 1959, outro Manifesto despontou no Momento de consolidação das liberdades de 

pensamento e de expressão. O “Mais Uma Vez Convocados” trouxe a bandeira da melhoria 

da educação das camadas populares, apresentando um plano de ação a ser executado 

imediatamente, ao contrário do Manifesto dos Pioneiros, em 1932, que foi considerado um 

plano para o futuro (MAGALDI& GONDRA, 2003).  

Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de número 4.024, de 1961, tanto 

em nível ginasial quanto colegial, foram compilados o curso secundário, o ensino técnico nos 

seus ramos industrial, agrícola e comercial, o curso de formação de professores para o ensino 

primário e pré-primário, além de outros cursos que fossem regulamentados nos diferentes 

sistemas de ensino. E a essa composição chamou-se de Ensino Médio
6
. Esta Lei foi 

considerada por Anísio Teixeira “uma meia vitória, em função do novo conceito que 

inaugurava de lei federal destinada a regulamentar a ação dos estados, dos municípios, da 

União e da iniciativa particular no campo educacional” (MAGALDI& GONDRA, 2003, p. 

21). 

Em 1971, com a LDBEN de número 5.692, os quatro primeiros anos do Ensino 

Médio, até então chamados de Ginasial, passaram a fazer parte, juntamente com o Ensino 

Primário, do Ensino de Primeiro Grau. Desse modo, foi constituído um tronco comum da 

educação oferecida no país, formada por oito anos de escolaridade. Com isso, o Ensino Médio 

que, até então era formado por sete anos letivos, passou a ser constituído por três ou quatro 

séries, chamado de 2º Grau. 

A Lei de número 9.394, de 1996, trouxe para o Ensino Médio a condição de etapa 

final da Educação Básica, cujos objetivos abarcam a formação para a continuidade dos 

estudos, o desenvolvimento da cidadania e do pensamento crítico, assim como a preparação 

técnica para o trabalho, assegurada à formação geral. Ressalta-se, nesse momento, a intenção 

de imprimir ao Ensino Médio uma identidade associada à formação básica que deve ser 

garantida a toda a população, no sentido de romper a dicotomia entre ensino 

profissionalizante ou preparatório para o Ensino Superior. 

O panorama legal do Ensino nas diferentes LDBs, com as mudanças de nomenclaturas 

adotadas em cada uma, suas diferenças e equivalências, as relações entre os diferentes níveis, 

                                                           
6
 A partir deste momento opto por usar apenas a nomenclatura Ensino Médio para todas as referências ao nível 

de ensino ora estudado. 
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entre outros detalhes, pode ser mais facilmente interpretado a partir do quadro comparativo a 

seguir: 

QUADRO III: Quadro Comparativo das três LBDs. 
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Exame de Admissão ao Ensino Superior Admissão: Exame Vestibular Admissão: Vários  

ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR 18 anos 

Fonte: CARVALHO (2012). 

 

O quadro apresenta as principais leis estruturantes do funcionamento da educação 

brasileira. Nele, a autora (CARVALHO, 2013) compara as nomenclaturas adotadas para os 

distintos níveis de ensino, bem como as idades às quais são destinados. Destacam-se a 

dualidade dos ensinos propedêutico e profissionalizantes na Lei de número 4.024, de 1961, a 

obrigatoriedade do ensino técnico na Lei 5.692, de 1971 e a inclusão do Ensino Médio na 

Educação Básica, com a opção do Ensino Técnico, garantida a formação geral, prevista da Lei 

de número 9.394, de 1996. 

Nos itens seguintes, serão abordados os contextos e os impactos de tais legislações na 

educação de nível médio brasileira. 
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1.2 Ensino Médio e desenvolvimento econômico 

 

A grande expansão das matrículas para o Ensino Médio pode ser justificada pelas 

significativas mudanças na economia, tais como os deslocamentos setoriais das forças de 

trabalho das atividades primárias para as secundárias e, principalmente, as terciárias e também 

a burocratização das empresas. Neste cenário, o problema do Ensino Médio colocava-se em 

termos de adequação da quantidade e qualidade das vagas oferecidas às necessidades da 

economia. 

A partir da tese de que um país requer, além da formação intelectual, a criação de uma 

força de trabalho capaz de absorver conhecimentos práticos nas diferentes atividades 

agrícolas, florestais, minerais, industriais, entre outras, Urquidi (1962) questiona a 

possibilidade de adoção de métodos relativamente abreviados que, convenientemente, 

ensinassem à população a trabalhar, em vez de empenhar-se em conduzir as crianças a altos 

níveis de cultura geral e detalha que: 

 

O economista sabe que para acelerar o desenvolvimento econômico é 

necessário efetuar não apenas inversões em equipamento produtivo, não 

apenas contar com mão de obra, mas, também, elevar constantemente o grau 

de qualificação dos trabalhadores (...) não se requer apenas mais escolas e 

mais professores, melhores escolas e melhores professores, mas, também 

uma orientação funcional da educação que permita, precisamente, ao sistema 

econômico incorporar seus resultados com a rapidez para que, em um futuro 

não muito distante, se possa garantir a proporções crescentes da população o 

acesso a formas de preparação e de cultura superiores (URQUIDI, 1962, 

p.380). 

 

Entre 1955 e 1964, o número de matrículas para o Ensino Médio mais do que 

duplicou, o que se explica também pela alteração da distribuição populacional da área rural 

para a urbana: em 1940, 31,24%doshabitantesencontravam-se nas cidades, já em 1959 o 

percentual sobe para 36,16% e alcança os 45,08% em 1960. O número de matrículas nos 

cursos médios correspondia a 11,5% da população na faixa etária de 12 a 18 anos. Dados de 

1965, de Gouveia e Havighurst (1968), comprovam que, destes estudantes, metade 

encontrava-se em estabelecimentos de ensinos particulares, enquanto o ensino público arcava 

principalmente com os cursos agrícolas, mantidos pelo governo federal e os cursos normais e 

industriais ofertados pelos estados. Neste contexto, “a escolarização da juventude brasileira é 

feita preponderantemente em cursos secundários que oferecem um currículo de cultura geral, 

sem destinação profissional específica” (GOUVEIA &HAVIGHURST, 1968, p.42). 
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Na década de 1960, um convênio firmado entre o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP) do Ministério da Educação e Cultura e o Centro de Educação Comparada 

da Universidade de Chicago, proporcionou um relevante estudo sobre a educação no Brasil, 

anteriormente restringindo-se ao Ensino Médio, mais especificamente aos alunos, a pesquisa 

também demonstra relações entre economia e educação no contexto daqueles anos, com 

enfoque sociológico. 

Neste cenário da educação brasileira já se estabelecia a equivalência entre os cursos 

propedêuticos e técnicos, o que garantia aos concluintes, o direito formal para o 

prosseguimento dos estudos em nível superior, legalizado desde 1961, “no entanto, essa 

normatização não foi suficiente para diminuir a diferença de status (e, na maior parte das 

vezes, de qualidade) entre os dois ramos de ensino” (ZIBAS & FRANCO, 1997, p.10). 

As oportunidades de acesso eram desiguais: pouco prováveis para alunos de zona 

rural, dada a relação entre o grau de urbanização e o índice de atendimento e, nos centros 

urbanos, chances menores para aqueles das cidades do interior. O complexo e sutil processo 

de seleção da população escolar de nível médio era também responsável pela seleção social. A 

constatação de ordem geral apontava que os estudantes de estrato médio eram cerca de 

metade dos matriculados na última série. A outra parte distribuía-se entre alunos provenientes 

de famílias mais bem situadas na escala social e os filhos de trabalhadores manuais, com 

ligeiro predomínio destes (GOUVEIA & HAVIGHURST, 1968). 

Mais da metade dos concluintes do primeiro ciclo do Ensino Médio
7
, chamado de 

Ginasial, alcançava escolaridade superior a de seus pais, proporção que era aumentada entre 

os que alcançam o segundo ciclo, chamado de Colegial. Tais índices eram possibilitados pela 

expansão da oportunidade de escolaridade no Ensino Médio e não à mobilidade social entre as 

gerações.  

Sobre a idade dos alunos, para aqueles que progredissem regularmente no percurso 

escolar, deveria ser de 14 ou 15 anos para os concluintes do Ginasial e de 17 ou 18 para o 

Colegial. Dos estudantes que alcançavam a última série do primeiro ciclo, dois terços já 

superavam a idade desejável, proporção equivalente também na série final do Ensino Médio. 

Assim, concluiu-se que, tanto sob o ponto de vista etário quanto à origem social, os alunos 

que chegavam ao segundo ciclo não eram mais selecionados que os do primeiro, segundo os 

apontamentos do estudo (GOUVEIA & HAVIGHURST, 1969). 

                                                           
7
 Correspondente às séries finais do atual Ensino Fundamental; enquanto o segundo ciclo, então chamado de 

Colegial corresponde às séries do atual Ensino Médio. 
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Estudantes do sexo masculino e feminino, no conjunto do Ensino Médio, não 

apresentavam números significativamente diferentes, entretanto a porcentagem dos que 

frequentavam cursos noturnos era maior para rapazes do que para moças. Já entre os 

concluintes, encontravam-se mais estudantes femininos, 54,7% no primeiro ciclo e 52,2% no 

segundo, em 1964. Diferenças marcantes também na escolha dos cursos: o Agrícola, quase 

exclusivamente masculino, enquanto o Normal
8
, preponderantemente feminino; os rapazes, 

mais numerosos no Comercial, eram minoria no Clássico; para elas, a preferência era, além do 

magistério, os empregos de escritório que não dependessem de formação superior; para eles o 

desejo era engenharia e química, nos estados mais industrializados e profissões liberais, como 

Advocacia e Medicina, nos estados das regiões Norte e Nordeste (GOUVEIA & 

HAVIGHURST, 1968). 

Entre os alunos trabalhadores, notou-se que um número bem menor entre moças em 

todos os tipos de cursos; que a proporção era aumentada na direção dos mais jovens rumo aos 

mais velhos e das camadas sociais mais altas no sentido às mais modestas. Para os autores, 

“na maioria dos casos a situação parece ser antes a de trabalhador que estuda que a de 

estudante que trabalha” (GOUVEIA & HAVIGHURST, 1968, p.116). O trabalho era, para o 

estudante, um recurso temporário para manter-se na escola e a oportunidade de emprego 

melhor ao término do curso. 

Nas considerações sobre a educação em nível de Ensino Médio e a força de trabalho, 

tal pesquisa ponderou que o crescimento econômico não dependia então de aumento 

quantitativo devido à superabundância de trabalhadores não qualificados e apontam para a 

necessidade da elevação da qualidade e não da quantidade de recursos humanos. Em 1960, a 

Federação Nacional das Indústrias apresentou os principais obstáculos do desenvolvimento 

econômico relacionados ao sistema educacional do país, quais sejam: a) recursos 

desproporcionalmente baixos consignados à educação pelo governo; b) desníveis 

educacionais entre as várias regiões do país; c) desnível entre a educação das zonas rural e 

urbana; d) alto índice de analfabetismo nas áreas subdesenvolvidas; e) falhas nos programas 

escolares; f) inadequação da educação técnica às necessidades da agricultura e comércio e g) 

influência política na educação. 

Com o aumento das funções desempenhadas por mão de obra qualificada, podiam-se 

identificar no país quatro processos principais para suprir a demanda não abarcada pelo 

sistema educacional: a) aumento da expansão das matrículas em escolas de nível médio, 

                                                           
8
 Formação para o Magistério. 
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especialmente no primeiro ciclo; b) a imigração de técnicos estrangeiros, cuja ilustração é o 

dado de que, entre 1951 e 1963, chegaram ao Brasil 418 mil imigrantes economicamente 

ativos, dos quais oito mil foram classificados como técnicos, enquanto, no mesmo período, as 

escolas técnicas nacionais diplomaram 12 mil estudantes; c) treinamento no trabalho através 

de cursos organizados e administrados pelos serviços especiais SENAI e SENAC; d) 

utilização do trabalho de estudantes, o que constituía importante fonte de recrutamento. 

Este panorama do Ensino Médio na década de 1960, além de apresentar relações e 

características do estudante apontou também o contexto das condições da sociedade, 

mostrando diferenças entre estudantes de Estados mais ou menos desenvolvidos e a 

fragilidade da relação entre educação e economia, que estaria sendo freada pelos mecanismos 

institucionais. Aspectos como a seletividade social dos diferentes ramos e disparidade de 

tratamento por parte dos poderes públicos, anunciavam questionamentos acerca da adequação 

do Ensino Médio, cuja oferta do ensino profissional atendia clientela menos numerosa e 

menos exigente, bem como as frustrações das esperanças de acesso ao Ensino Superior, dado 

ao também insuficiente ensino propedêutico. 

 

1.3 Expansão das matrículas e o Tecnicismo 

 

 

Na década de 1970, a teoria do capital humano
9
 foi apresentada ao país como uma 

solução para o desenvolvimento econômico. A fórmula oferecida para solucionar os 

problemas nacionais centrou-se no investimento no sistema educacional, que percebia os 

indivíduos sob a perspectiva do mercado voltado para o setor produtivo e buscando a geração 

do crescimento econômico, bem como o desenvolvimento global e a mobilidade social 

(FRIGOTO apud FREITAS & BICCAS, 2009, p. 277 e 278). 

Em 1971, a LDBEN de número 5692 impôs mudanças radicais na educação que 

impactaram fortemente no Ensino Médio. Com ela, estabeleceu-se um tronco comum 

denominado Ensino de Primeiro Grau, com oito séries, incluindo o Ensino Primário e o Curso 

Ginasial. O chamado Ensino de Segundo Grau abarcou o curso Colegial, composto de três ou 

                                                           
9
Conceito, criado por Theodor Schultz em meados de 1950, que despontou como um conjunto de capacidades, 

habilidades e destrezas com valor econômico. Tais capacidades foram representadas como se produto de um 

investimento prévio realizado pelo indivíduo, pela família ou pela sociedade. Essas capacidades úteis conformam 

o Capital Humano de uma população, sendo para efeito do cálculo econômico os que mais interessam. Com a 

Teoria do Capital Humano, a educação ofertada era uma forma de investimento em capital humano, uma vez 

que, ao ser dada, passaria a fazer parte da pessoa que a recebia sendo pensada como um meio para formar a 

capacidade produtora, cuja prestação de serviço tinha um determinado valor. (FREITAS & BICCAS, 2009).  
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quatro séries, de caráter exclusivamente profissionalizante. Para Moehlecke (2012, p. 41),“tal 

iniciativa foi associada à necessidade de reduzir a pressão pela ampliação do ensino superior, 

estabelecendo-se uma terminalidade específica para o Ensino Médio”. 

A expansão quantitativa observada a partir desta Reforma contribuiu para o 

aparecimento de muitos problemas. No plano político, o aumento de oportunidades 

educacionais, paralelamente à existência de considerável parcela da população excluída de 

todo o acesso à educação, cria condições muito complexas no que diz respeito à vigência da 

ordem democrática (RAMA, 1978 apud FRANCO, 1983). Já no plano econômico, “acelera os 

processos de desvalorização dos diplomas de Primeiro Grau como condicionante para o 

ingresso no mercado de trabalho, mesmo para as ocupações manuais não especializadas” 

(FRANCO, 1983, p. 20). 

A imposição radical da LDB de número 5692, de 1971, para a profissionalização 

compulsória no Ensino Médio pode ser explicada pelo contexto da fase de aceleração da 

economia do país. Como consequência, a função de preparar recursos humanos para o 

mercado de trabalho foi atribuída ao sistema educacional. Para Franco (1983), os cursos 

técnicos tinham um duplo objetivo: um voltado à qualificação profissional do jovem e, outro, 

de favorecer a contenção da expansão das matrículas no Ensino Superior. 

As dificuldades, críticas e controvérsias desta Lei, muito debatidas nos discursos 

acadêmicos, apontam, recorrentemente, para os aspectos da qualidade do ensino oferecido e a 

desigualdade gerada no acesso ao ensino superior. O ônus financeiro da implantação eficiente, 

universal e compulsória do Ensino Técnico implicaria um aumento de 60% em relação ao 

custo de um aluno do Colegial comum e, se a comparação fosse feita em relação ao aluno do 

curso Agrícola, o aumento seria de 607% (LEITE & SAVI, 1981 apud FRANCO, 1983). 

Além disso, as classes médias e elite econômica, não estariam interessadas em preparar seus 

filhos para o exercício de atividades manuais ou nos setores de produção industrial, agrícola, 

comercial ou prestação de serviços (FRANCO, 1983).  

O impacto dessa educação tecnicista nas práticas escolares é assim descrito por Zibas: 

 

Os custos mais altos dos cursos técnicos e profissionalizantes inviabilizaram 

o dispositivo legal, que sofreu ainda resistência de setores das classes médias 

e altas às quais interessava apenas um Ensino Médio de caráter 

propedêutico. Instala-se, então, uma farsa com colégios particulares de elite 

procurando subterfúgios para burlar a lei e continuar apenas preparando os 

seus alunos para a universidade. Nas escolas públicas, a falta de recursos deu 

origem a improvisações curriculares pseudoprofissionalizantes, sem 

qualquer significado, resultando ainda em empobrecimento da educação 

geral (ZIBAS, 1993, p. 27 e 28). 
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Tal lei foi o principal alvo de questionamentos nas décadas de 1970 e 1980,devido às 

imposições que ordenou de maneira universal e compulsória (ZIBAS, 1992). A autora fez 

revisão crítica dos artigos sobre o Ensino Médio brasileiro, editados nos primeiros vinte anos 

de publicação dos Cadernos da Fundação Carlos Chagas e relacionou os diferentes enfoques 

dados à temática.  

Destacaram-se os discursos que associaram a falência da profissionalização à 

deficiente capacidade do sistema educacional, falta de recursos físicos, equipamentos, 

qualificação docente, bem como o desinteresse de muitas instituições de ensino.  Outros 

trabalhos marcaram novidades nos rumos da pesquisa educacional, com a busca empírica de 

informações que, analisadas teoricamente, permitiriam traçar outras perspectivas, tais como a 

possibilidade de superação da dicotomia relativa à teoria e prática, bem como do ensino 

propedêutico e do técnico. Abordagens aos ramos específicos do Ensino Médio subsidiaram o 

debate sobre a função social para a qual os jovens eram preparados. 

Com o objetivo de identificar detalhes da dinâmica do ensino que acontecia no interior 

das escolas e o que pensavam alguns de seus alunos, um estudo realizado na cidade de São 

Paulo (FRANCO, 1983), a partir de dados censitários e empíricos, apontou que os alunos, 

 

ao final da 3ª série, em geral,  estão decepcionados. Sentem-se 

despreparados para enfrentar o vestibular das universidades públicas e 

reconhecem não estar em condições de receber o “prêmio de consolação”, 

pois não poderão pagar uma faculdade particular (FRANCO, 1983, p. 24). 

 

 

A rede particular de ensino jamais incorporou as determinações curriculares para o 

Ensino Médio, durante os anos de vigência da LDB de número 5.692. Esta resistência dos 

proprietários das escolas privadas se juntou à dos estudantes e das próprias empresas, que não 

ofertavam suficientes oportunidades de estágio e, ainda, à falta de recursos nas redes públicas 

de ensino, pressionando mudanças. No entanto, em vez de revogar todo o aparato curricular 

da profissionalização universal e compulsória, ele permaneceu como uma das possibilidades, 

ao lado de um currículo exclusivamente propedêutico, conforme a Lei de número 7.044, de 

1982. Desde então, a função propedêutica do Ensino Médio foi restabelecida, no contexto do 

enfraquecimento da ditadura militar (CUNHA, 2000, p. 55). 

 É importante retomar que, nas décadas de 1950 e 1960, a legislação educacional 

produziu um sistema educacional dual, que oferecia uma escola primária para as camadas 

populares e uma escola secundária propedêutica para as elites. Contudo, apesar das críticas à 

função social de tal estrutura, ocorreu uma grande cobertura dos serviços escolares quando “a 
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História da Educação foi palco das sucessivas tentativas de superar aquela dualidade formal” 

(FREITAS & BICCAS, 2009, p. 182), momento em o Estado passou a responder demandas 

mais populares quanto à ampliação das vagas no ensino primário e à expansão do Ensino 

Médio. 

 A continuidade desse processo deu-se com a promulgação da Lei de número 5.672, de 

1971, que assegurou o acesso legal às oito séries do Ensino Fundamental. Segundo Freitas e 

Biccas (2009), Anísio Teixeira chegou a afirmar que o Brasil estava acompanhando os índices 

de desenvolvimento do mundo e caminhando para um grau de integração próprio e necessário 

à implantação da democracia, já que a educação passou a ser um dos direitos constitucionais 

do cidadão brasileiro. As crises e críticas a este período e os movimentos favoráveis à 

democracia e a busca da igualdade social através da igualdade das oportunidades educacionais 

anunciaram as importantes conquistas da década seguinte. 

 

1.4 Abertura política e a nova Constituição 

 

Em 1986, os cinco mil participantes da IV Conferência Brasileira de Educação 

destacaram propostas para a aplicação de verbas públicas em educação e ampliação do 

funcionamento democrático das instituições educacionais. O documento A Carta de Goiânia 

marcou um momento de convergência na mobilização popular em torno da educação pública 

na década de 1980.  

Para Cunha, Castro e Nascimento (1989), a nova Carta, influenciada pelo clima de 

aspiração democrática que tomava o país e pressionada pelos segmentos sociais representados 

no Congresso Nacional, que desejavam proporcionar ao país condições sociais mínimas para 

um desenvolvimento social digno, foi a que mais demonstrou uma efetiva preocupação com o 

Ensino Médio brasileiro, quando comparada às anteriores. A maior novidade foi a progressiva 

extensão da gratuidade para o Ensino Médio. 

A interpretação feita por estes autores, no contexto da recente promulgação, 

identificou como principais as seguintes inovações: a garantia da oferta do ensino noturno 

regular, a prioridade da distribuição dos recursos para o ensino obrigatório, a defesa do 

princípio de valorização dos profissionais de ensino e a formação para o trabalho que 

substituiu os ideais de qualificação ou preparação profissional (CUNHA, 

CASTRO&NASCIMENTO, 1989). 

A promulgação da Constituição Federal, em 1988, apresentou novos rumos para a 

educação nacional, mas, para Magaldi e Gondra (2003, p.25), “o longo processo de 
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formulação, negociação e aprovação da Lei de Diretrizes e Bases demonstrou que a luta ainda 

teria desdobramentos imprevistos”. Dagmar Zibas (2005, p.27) sinaliza que “o primeiro 

projeto da LDB, inspirado na Constituição de 1988 e construído de forma muito democrática, 

acabou sendo atropelado por uma outra formulação, elaborada nas esferas oficiais e oficiosas, 

e que se aproximava das recomendações das agências internacionais”. 

A LDB de número 9.394, promulgada em 1996, instaurou o conceito de Educação 

Básica como direito da cidadania e dever do Estado, cobrindo três etapas sequenciais da 

escolarização: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Tal conceito é 

assim definido por Cury (2002, p. 170): 

 

(...) original e amplo em nossa legislação educacional, fruto de muita luta e 

de muito esforço por parte de educadores que se esmeraram para que 

determinados anseios se formalizassem em lei. A ideia de desenvolvimento 

do educando nestas etapas que formam um conjunto orgânico e sequencial é 

o do reconhecimento da importância da educação escolar para os diferentes 

momentos destas fases da vida e da sua intencionalidade maior.  

 

 O Decreto de número 2.208, de 1997, promoveu uma reforma que mudou novamente 

os rumos da educação profissional, separando-a da educação geral. Para Oliveira (2010), essa 

mudança considerou outros fatores, tais como a necessidade de se responder à oferta do 

Ensino Médio para uma demanda crescente em razão da expansão do Ensino Fundamental e 

das políticas de ajustes de fluxo que resultaram em aumento significativo dos concluintes do 

Ensino Fundamental. As diversas críticas oriundas dos setores sociais organizados e das 

repercussões acadêmicas contribuiriam para outro arranjo da articulação entre ensino técnico 

e educação de nível Médio, em 2004. 

As mudanças que marcaram as características da educação profissional na virada do 

século, segundo Kuenzer (2006, p.878), “embora pautadas no discurso da inclusão dos 

trabalhadores no mundo do trabalho por meio da qualificação profissional, não só não 

surtiram o efeito anunciado como ainda tornaram mais precarizadas, as ofertas educativas.” 

Mafra (1994, p. 94) esclarece: 

 

As questões em torno da concepção de formação no ensino médio brasileiro 

permanecem sem solução durante o debate sobre o novo projeto de educação 

nacional, nos anos 80. Isso porque as discussões realizadas não chegaram a 

ultrapassar o nível da polarização ideológica circunscrita à política de 

profissionalização versus a de politecnia. Esse discurso, produzido no nível 

das ideias, e longe da realidade concreta das escolas e das necessidades 

postas pela sociedade, muito confundiu e pouco contribuiu para a superação 

das contradições apontadas no ensino médio brasileiro. Da mesma forma, 
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pouco se discutiu sobre as transformações na concepção de formação geral, 

básica, em contraposição à existente nas décadas e reformas anteriores. 

 

O currículo no Ensino Médio foi remodelado com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM), em 1998,que enfatizaram os conceitos de flexibilização, 

autonomia e descentralização do currículo. Moehlecke (2012) identificou as principais críticas 

às DCNEM, a saber: a) a subordinação da educação ao mercado, com o redimensionamento 

de conceitos como flexibilização, autonomia e descentralização; b) a permanência da 

separação entre formação geral e formação para o trabalho; c) o poder de indução 

relativamente limitado das diretrizes. Tais propósitos seriam atualizados pelo CNE em 2011. 

 

1.5 Os desafios da universalização 

 

Na virada do século, a pressão da demanda sobre o Ensino Médio aumentou de forma 

extraordinária. Os números relativos à matrícula deram um grande salto. Em 1994, eram 

pouco mais de cinco milhões de alunos e, em 2000, mais de oito milhões. Um crescimento 

superior a 50%, em apenas seis anos.  Em 2003, mais de nove milhões de jovens 

jáfrequentavam o Ensino Médio.Esses números mostrados por (ZIBAS, 2005 p. 25), “indicam 

maior democratização do acesso, com a matrícula de jovens cujos pais, em grande maioria, 

tiveram nenhuma ou muito pouca escolarização”. 

Com efeito, do Ensino Fundamental ao Superior, uma sequência de leis e decretos, 

promulgados desde 1995, acionou mudanças em aspectos variados, como financiamento, 

gestão, acesso, avaliação, currículo e carreira docente. Dentre elas, “a distinção compulsória 

entre o ensino médio e o ensino técnico é uma das mais polêmicas na estrutura da educação 

brasileira” (CUNHA, 2000, p. 53). Entretanto, Zibas sinaliza a manutenção de semelhanças: 

 

Os anos finais da década de 1990 e os anos iniciais ao novo século 

reservaram ao ensino médio uma grande turbulência estrutural e conceitual, 

sem que, no entanto, fossem delineadas perspectivas concretas de melhoria 

da qualidade. Assim, a intensidade do movimento reformista no nível oficial 

e a precariedade material e política dos processos de implementação 

parecem equiparar a reforma dos anos de 1990 à pretensiosa, contraditória, 

tumultuada e breve reforma de 1971, que instituiu a profissionalização 

compulsória no então denominado ensino de 2º grau (ZIBAS, 2005 p. 24). 

 

 As políticas de expansão do Ensino Médio respondem não somente às aspirações das 

camadas populares por mais escolarização, mas também à necessidade de tornar o país mais 

competitivo no cenário econômico internacional (KRAWCZYK, 2011). O progressivo 
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processo de implantação de tais propósitos apresenta muitos desafios. Um deles está 

relacionado ao fato de que a democratização do acesso implica em maior heterogeneidade do 

corpo discente. Tal mudança no perfil do alunado “trouxe consequências para o currículo, 

para os métodos pedagógicos e para a formação dos professores, que devem trabalhar com um 

público cada vez mais diverso e sem histórico familiar de frequência a esse nível de 

ensino”(NEUBAUER et al, 2011, p. 13). 

Em 2004, com o Decreto de número 5.154, o desenvolvimento da educação técnica de 

nível médio passou a ser oferecida de forma articulada ao Ensino Médio, podendo ser 

realizada em diferentes formas: a) integrada, oferecida pela mesma instituição de ensino, 

contando com matrícula única para cada aluno; b) concomitante, oferecida àqueles que 

estejam cursando o Ensino Médio, com matrículas distintas para os cursos, podendo ocorrer 

em uma mesma instituição de ensino, ou ainda, em instituições distintas, mediante convênios 

de intercomplementaridade; c) subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o 

Ensino Médio. 

A Emenda Constitucional de número 59, de 2009, apresentou significativa mudança 

para o cenário educacional ao prever a obrigatoriedade do ensino para crianças e jovens entre 

quatro e 17 anos de idade e a ampliação da abrangência dos programas suplementares para 

todas as etapas da Educação Básica. Cury (2002, p. 169) analisa o próprio conceito de 

educação básica, definindo-o como “avançado, pelo qual, o olhar sobre a educação, ganha 

uma nova significação”. 

Neste contexto, o Ensino Médio passa a agregar vários direitos, a fim de que os alunos 

sejam amplamente atendidos. Neste sentido, destacam-se importantes programas 

suplementares, sobre os quais Hofling (2000, p. 160) sintetiza: 

 

fornecer material didático, transporte, merenda escolar e assistência à saúde 

é uma forma obrigatória de cumprir com o dever do Estado em matéria de 

educação. O Estado deve assumir o compromisso de garantir o ensino 

fundamental gratuito e obrigatório e, ao mesmo tempo, o atendimento ao 

educando, através de programas suplementares. Nesses termos, a natureza 

dos programas de assistência ao estudante se altera: de caráter assistencial, 

conjuntural, adquirem pelo preceito constitucional, caráter universalizante, 

obrigatório, destinados e garantidos a todos aqueles que têm, igualmente, 

direito ao acesso à educação, pelo menos em termos legais.  

 

A ampliação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para o Ensino Médio 

pode ser entendida como parte de uma política mais ampla de expansão desta etapa da 

escolaridade, sendo que as ações para universalizar a distribuição desses livros marcaram a 

década de 2000. Em 2003 foi criado, a partir da Resolução FNDE, de número 38, o Programa 
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Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM). Entre 2005 e 2006, o PNLEM foi 

desenvolvido experimentalmente com a avaliação dos livros de Matemática e Língua 

Portuguesa, distribuídos inicialmente para alunos do Ensino Médio das regiões Norte e 

Nordeste e, em 2006, aos demais estudantes. Em 2007, foram avaliados e distribuídos os 

volumes de Biologia para escolas públicas de Ensino Médio de todo o país (ZAMBON 

&TERRAZZAN, 2013). 

A universalização do fornecimento dos livros ocorreu na edição do ano de 2008 do 

PNLEM, com a distribuição para as escolas no ano seguinte. Em 2009, o PNLEM foi 

incorporado ao PNLD, que passou a ser denominado PNLD para Educação Básica e 

contemplou todos os conteúdos curriculares. 

 Somente em 2009, com a Lei de número 11.947, que ampliou os programas do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PNE), os alunos do Ensino Médio passaram a ter o direito 

à merenda e ao transporte escolar. Isso se deu a partir da aprovação do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que incluiu o Ensino Médio entre os 

mecanismos de financiamento da Educação e estabeleceu legalmente a equidade de 

tratamento a todos os níveis da Educação Básica. 

 As ações de apoio ao transporte escolar foram incluídas nos principais instrumentos de 

planejamento orçamentário brasileiro, regulamentado por três leis: Lei do Plano Plurianual 

(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). “Desse 

modo o governo objetiva financiar uma ação que possa contribuir para alterar ou facilitar a 

implantação de um programa público e atingir um objetivo educacional” (RIBEIRO & 

JESUS, 2014, p. 699). 

Em 2009, o programa foi ampliado para toda a Educação Básica, beneficiando 

também os estudantes da Educação Infantil e do Ensino Médio residentes em áreas rurais. 

Com a regulamentação dos dois atuais programas de transporte escolar, o Programa Nacional 

de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
10

 e o Caminho da Escola
11

, foi apresentado maior 

incremento financeiro com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos 

                                                           
10

 Instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência, nos 

estabelecimentos escolares, dos estudantes do ensino fundamental público residentes em área rural que utilizam 

transporte escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios (BRASIL, 2004). 

 
11

 Criado pela Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, e visa à padronização dos veículos de transporte escolar, 

à redução dos preços dos veículos e ao aumento da transparência nas aquisições governamentais. O programa 

consiste na aquisição de veículos por meio de pregão eletrônico para registro nacional de preços, realizado pelo 

FNDE, com especificações exclusivas, próprias para o transporte de estudantes e adequadas às condições de 

trafegabilidade nas vias das áreas do campo (idem). 



45 
 

 

estabelecimentos escolares dos estudantes do Ensino Fundamental público, residentes em área 

rural e que utilizam transporte escolar. 

Em 2013, a Portaria de número 1.140, instituiu o Pacto Nacional pelo fortalecimento 

do Ensino Médio (PNEM), que representa a articulação e coordenação de ações e estratégias 

entre a União e os governos estaduais para a formulação e implantação de políticas para 

elevar o padrão de qualidade no Ensino Médio, orientado pela perspectiva de inclusão de 

todos que a ele têm direito. 

Postas estas considerações sobre o Ensino Médio enquanto direito público, 

abordaremos adiante a caracterização do campo de pesquisa, a fim de conhecer as 

particularidades históricas e sociais da EEPBM, no qual esta pesquisa foi desenvolvida. 
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CAPÍTULO II 

O CAMPO EMPÍRICO: ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR BASÍLIO DE 

MAGALHÃES 

 

O recorte desta pesquisa é o Ensino Médio público no interior, configurado na 

EEPBM. Para a realização deste trabalho e análise dos dados, é importante compreender o 

contexto em que este nível de ensino é realizado como processo histórico e social. Assim 

posto, abordaremos os aspectos relevantes ao campo da pesquisa. 

 

2.1 Considerações sobre o município de Nazareno, Minas Gerais 

 

 

 A EEPBM está situada em Nazareno, estado de Minas Gerais. As considerações a 

seguir oferecem alguma noção de como a localidade se constituiu e de como se estabelece sua 

população atual, cuja parcela jovem entre 11 e 17 anos de idade
12

 tem sua única oportunidade 

de escolarização pública na referida instituição. 

O município de Nazareno está localizado na região Sul de Minas, às margens do Rio 

Grande. Na sua história, indícios apontam que as primeiras ocupações se deram ainda no 

século XVIII, com a chegada de seus habitantes primitivos, paulistas e portugueses, atraídos 

pelo ouro.  Em 1725, quando foi erguida a Capela de Nossa Senhora de Nazaré, o arraial já 

formado contava com pequeno comércio e agricultura em pleno desenvolvimento. A 

povoação foi chamada de Ribeiro Fundo em 1734, depois Nossa Senhora de Nazaré e, 

finalmente, Nazareno. A elevação à categoria de município se deu em 1953, quando o então 

distrito foi desmembrado de São João del-Rei, ficando com a área territorial de 329.128Km2 

(IBGE, 2010). 

A localização da EEPBM na vista panorâmica da cidade (fig. 1) merece considerações, 

de acordo com a observação in loco, realizada em março de 2015. Embora esteja situada a 

poucos metros da praça principal da cidade de do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, o 

prédio não está situado em uma vizinhança essencialmente residencial. Em frente à entrada 

principal, está localizada a Igreja de Santo Antônio; posicionada em uma esquina, a entrada 

                                                           
12

 Apesar de essa faixa etária constituir o objetivo dos níveis de ensino, a escola atende alunos com distorção 

idade/série e Educação de Jovens e Adultos, modalidade prevista para aqueles que não puderam cumpri-la em 

tempo próprio, que não é objeto desta pesquisa. 
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pelos fundos, feita pelo portão de baixo
13

, é próxima à biblioteca do SESI, a um campo de 

futebol aberto e, mais à frente, o Campo Municipal encerra a ocupação urbana bem à margem 

do rio. Ao lado, faz divisa com o prédio da APAE e, além deste, uma praça pública erma que 

desperta o receio da comunidade em frequentá-la. Desse modo, em determinados horários e 

nos finais de semana, o prédio da escola é alvo de pequenas depredações, bem como 

arrombamentos recorrentes
14

. Além disso, fica muito distante dos bairros periféricos. 

 

Figura 1: Vista do município da cidade de Nazareno com destaque para a localização da 

EEPBM 

 

Fonte: Google Earth (2015) 

Características da população local (IBGE, 2010) esboçam alguns traços sociais: os 

7.954 habitantes são preponderantemente católicos, 90% deles declararam essa opção 

religiosa; os alfabetizados constituem 85,5%; a maioria da população, 76%, é residente na 

área urbana; quanto ao sexo, há um equilíbrio, com leve preponderância, 52%,para os 

indivíduos do sexo masculino. O índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
15

 é crescente nas 

                                                           
13

Conforme a expressão usada pelos funcionários, é a passagem usada para serviços e saídas dos alunos de 

educação física quando estes utilizam os espaços esportivos de propriedade pública municipal próximos; durante 

a observação que realizei, o portão era a única entrada utilizada pela escola, devido ao andamento da obra de 

reforma do prédio. 
14

 Conforme informações obtidas em conversas com membros do corpo diretivo. 
15

O relatório pioneiro das Nações Unidas de 1954 avançou com a ideia que a renda per capita não deveria ser 

encarada como único indicador para medir o nível de bem estar social. Assim, a ampla literatura que convergiu 

na formação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), apropriado no começo dos anos 1990 pelas Nações 

Unidas. O IDH reúne além do Produto Interno Bruto (PIB) per capita ajustado por diferenças de custo de vida, 
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últimas três décadas: o índice apurado em 1991 foi de 0,408, subindo para  0,588 em 2000 e, 

em 2010, alcançou o resultado de 0,690, que pode ser considerado médio. 

O município não tem distritos. Suas principais povoações rurais são as seguintes 

comunidades: Canjica, Coqueiros, Estação de Nazareno, Palmital e Jaguara
16

.  

 As manifestações religiosas são importantes referências na cultura local. São quatro 

os templos católicos na área urbana, sendo principal o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, 

cujo Jubileu atrai fiéis há um século e meio, sempre no mês de setembro, tendo, as últimas 

estimativas, calculado mais de dez mil romeiros por ano, o que equivale cerca de 150% dos 

habitantes. Os templos evangélicos são seis, para atender aos 0.8% da população que assim se 

declaram. 

Duas corporações constatam a tradição musical na cultura local: a Banda e Orquestra 

Municipal de Nazaré, registrada desde 1907, que atualmente reúne 50 músicos e 25 

aprendizes e a Banda da Associação dos Moradores do Bairro Rosário, fundada em dezembro 

de 2001, constituída por 35 músicos e 25 aprendizes.  Outras unidades, públicas e 

particulares, garantem a diversidade do ensino de música em diversos instrumentos. 

Sobre a oferta educacional, o município dispõe das seguintes instituições: Centro 

Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Elza Guimarães, que oferece creche e Educação 

Infantil; Escola Municipal Doutor Walfrido Silvino dos Mares Guia, instalada em dois 

prédios, oferecendo vagas para as séries iniciais do Ensino Fundamental; Escola Estadual 

Professor Basílio de Magalhães, responsável pela oferta das séries finais do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além da rede 

pública, as escolas Mundo Encantado, de Educação Infantil e Carvalho Chiarini, de ensino 

técnico
17

 em nível médio, complementam as possibilidades de escolarização.  

Ao atendimento educacional, estende-se a oferta de transporte escolar intermunicipal 

aos estudantes de cursos superiores e alunos que fazem cursos técnicos e preparatórios. 

                                                                                                                                                                                     
indicadores de saúde, como expectativa de vida e de educação, considerando a taxa de analfabetismo e de 

matrículas nos três níveis de ensino (NERI, 2008). 

 
16

 As comunidades Palmital e Jaguara foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares como remanescentes 

quilombos e intituladas Quilombolas, de acordo com informações da Confederação das Comunidades 

Quilombolas do Estado de Minas Gerais, disponíveis em 

http://www.cedefes.org.br/?p=afro_detalhe&id_afro=11173 

 
17

 O Parecer de número 17/97 do Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece que o certificado de 

conclusão do Curso Técnico somente será outorgado aos egressos que também tiverem concluído o Ensino 

Médio, anteriormente ou concomitantemente a este. 
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Quatro ônibus diários, com destino aos municípios de Lavras e São João del-Rei, transportam 

190 jovens. 

 

2.2 Histórico e configuração da Escola 

 

A história da Escola Estadual Professor Basílio de Magalhães remonta décadas 

anteriores à constituição do município de Nazareno, segundo os dados do seu atual Regimento 

Interno. 

Até 1930, as Escolas Combinadas de Nazaré funcionaram em um prédio juntamente 

com um Posto Médico. No ano seguinte, a instituição passou à categoria de Escolas Reunidas, 

tendo assumido sua direção, a professora Ruth Correa, escolhida pelo critério de maior tempo 

no exercício do magistério. Na ocasião, foram admitidas outras quatro professoras. Em 1943, 

a diretora passou a ser Nair Maria da Silva e, em 1944, foi substituída por Ana Flausina da 

Trindade Nacif, que permaneceu no cargo por 22 anos.  

A imagem histórica de uma sala de aula (fig. 2), cuja data não pôde ser precisada pelo 

colecionador que a cedeu, mas refere-se aos tempos das Escolas Reunidas. Pode-se observar a 

organização dos alunos, em que meninas e meninos estão separados. Quanto ao número 

inferior de meninos que aparecem, fica a dúvida da existência de uma terceira fila à direita, 

não enquadrada, na qual estivessem outros do sexo masculino, equilibrando-se a quantidade. 

Também é possível notar a presença de alunos pretos
18

, embora em menor proporção. 

                                                           
18

 De acordo com as categorias utilizadas pelo IBGE. 
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Figura 2: Sala de aula nos tempos das Escolas Reunidas

 

Fonte: Acervo Roque Rafael Ercolin.  

 

Já em 1978, por Ato de 24 de fevereiro de 1947, as Escolas Reunidas receberam a 

denominação de Professor Basílio de Magalhães. O nome homenageia o professor e político, 

por suas recorrentes intercessões em favor do município.  

Pelo Decreto 4.388, de 28 de dezembro de 1954, a instituição tornou-se Grupo Escolar 

Professor Basílio de Magalhães. Quatro anos mais tarde, a doação do terreno para construção 

de prédio próprio foi efetuada pela recém-instalada Prefeitura Municipal. O alicerce foi feito 

em tempos do Governo Bias Fortes, sendo o prédio construído apenas sete anos mais tarde, 

em 1964. As primeiras aulas foram ministradas no novo prédio, à Praça Santo Antônio, nº 48, 

há apenas 100 metros da praça principal. 

O Grupo foi autorizado pela Resolução 2.352, de dois de maio de 1977, para ministrar 

aulas de 5ª e 6ª séries, o que fora gradativamente ampliado até 1979, para a 8ª série. Neste 

período, o Decreto 19.472 de 17 de outubro de 1978 deu ao Grupo Escolar a nomenclatura de 

Escola Estadual Professor Basílio de Magalhães.  

Pelo Decreto 24.387, de 28 de março de 1985, e Autorização de Funcionamento na 

mesma data, foi autorizado o Ensino Médio da EEPBM. Até o final da década de 1990, a 

EEPBM funcionou em dois prédios, que eram chamados de Grupo e outro de Ginásio, 

alcunhas que, ocasionalmente, ainda são usados por atores da comunidade escolar. Com os 
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processos de Nucleação e Municipalização Escolar, efetivados em 1998, a Secretaria de 

Estado da Educação cedeu um dos prédios ao Município, que assumiria gradativamente as 

séries iniciais do Ensino Fundamental, permitindo o aumento de vagas para as séries finais e, 

consequentemente, o aumento da demanda para o acesso ao Ensino Médio. 

Uma característica marcante na configuração desta escola é a presença de diretores e 

auxiliares por longos períodos, desde o tempo em que o exercício da função era 

regulamentado por indicação política, bem como nas indicações democráticas feitas pela 

comunidade escolar, por meio da eleição de candidatos devidamente certificados pela 

Secretaria de Estado da Educação. No Regimento Escolar da EEPBM, o histórico da 

instituição é apresentado principalmente pela história da sucessão de seus diretores, que está 

descrita adiante. 

A primeira diretora foi a professora Ruth Correa, escolhida pelo critério de ser a 

professora de maior tempo no exercício do magistério, tendo permanecido por 14 anos na 

função. Nair Maria da Silva teve um breve exercício, entre 1943 e 1944, cuja sucessora foi 

Ana Flausina Trindade Nacif, que permaneceu por 22 anos, até se aposentar. Auxiliar de sua 

antecessora, Elza Guimarães de Carvalho, dirigiu a instituição na década seguinte, também 

tendo saído para se aposentar. Então assume Maria Andrade que, após um curto exercício de 

Tereza de Jesus Carvalho, retorna ao cargo no qual permaneceu por mais uma década, quando 

se aposentou. Maria de \Nazaré Teixeira foi a primeira professora a ser indicada 

democraticamente para a função, por dois mandatos, permanecendo até 1999, quando também 

se aposentou. A sucessora foi, então, sua auxiliar como vice-diretora, Regina Teixeira 

Barbosa, que permaneceu de 2000 a 2011, também tendo se aposentado nesta ocasião. 

Novamente um integrante da equipe gestora anterior assume a direção: Flávio Cesar de 

Carvalho, atual dirigente, no ano de 2015. 

Adiante, apresentamos um detalhamento das características do cenário da EEPBM, no 

ano de 2015, quando foi procedida a presente pesquisa. 

 

2.3 O cenário do campo de pesquisa em 2015 

 

Quanto ao aspecto físico, é importante ressaltar que o estabelecimento passou por uma 

reforma no ano de 2014 e aguarda a construção de um segundo pavimento, conforme 

informação disponibilizada à comunidade local. Durante observação in loco, realizada no mês 

de março de 2015, foi notada a situação descrita a seguir. 
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O prédio conta com 11 salas de aula. Cozinha e refeitório, contemplados por recente 

reforma, são espaçosos e mobiliados, embora não se possam acomodar todos os alunos 

durante a merenda. A quadra poliesportiva está degradada: a cobertura está estragada, não há 

telas de proteção nem arquibancadas, nem traves para futebol e os mastros para vôlei estão 

danificados.  Recorrentemente, os professores de Educação Física utilizam uma quadra 

municipal próxima à escola. O laboratório de informática fora desmontado e, no momento, 

está sendo usado como sala de aula. 

Não há qualquer laboratório para a área de ciências da natureza. Para driblar a falta da 

sala de vídeo, os professores montam o equipamento datashow nas salas de aula, mas só há 

um equipamento e, embora se faça o agendamento, ele não atende à demanda. 

A biblioteca é relatada como um espaço multifuncional, mas ainda não está disponível 

para qualquer uso, quais sejam: empréstimo de livros literários e outros volumes, uso dos 

equipamentos de vídeo, encontro para trabalhos em grupo,  realização de reuniões, exposição 

e apresentação de trabalhos diversos, entre outros. Seu acervo foi transferido durante as obras 

e está inacessível, contudo, os livros didáticos dos foram organizados em espaço alternativo e 

já foram distribuídos aos alunos. Neste ano, os alunos do Ensino Médio receberam livros 

novos para o quadriênio 2015 a 2018, entre os quais está incluído, pela primeira vez, o 

volume de Artes.  

Figura 3: No destaque, os 12 livros didáticos distribuídos pelo PNLEM 2014. 

 

Fonte: Dado da observação in loco da pesquisa. Fotografia de Marize Costa Pereira, 2015. 
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Há uma máquina copiadora disponível para a confecção das avaliações bimestrais e 

atividades de planejamento diário para as Turmas de Aceleração de Aprendizagem
19

. Outras 

cópias requeridas pelos professores dependem de autorização. 

A Proposta Político Pedagógica da Escola Estadual Professor Basílio de Magalhães, 

atualizada em 2012, explicita que a articulação do seu trabalho: 

 

Busca a formação integral dos alunos, resgatando e estimulando seus valores 

e desenvolvendo suas potencialidades cognitivas e afetivas, estabelecendo 

com eles princípios de igualdade, solidariedade, respeito e justiça. 

Visa oferecer o ensino de qualidade que objetiva atender as individualidades 

e as atuais exigências da sociedade, promovendo o aprendizado constante, 

através de uma gestão democrática e participativa e de um trabalho 

pedagógico desenvolvido coletivamente, que contemple a 

interdisciplinaridade, a fim de preparar permanentemente o aluno para sua 

vida cotidiana (EEPBM, 2012, p.3). 

 

 Os dados observados em março de 2015, quanto ao atendimento que a EEPBM 

realiza, possibilitam a sua organização quanto ao tempo e espaço de que dispõe. Os detalhes 

da distribuição das matrículas nos turnos de atendimento estão organizados na figura 1, 

adiante. 

GRÁFICO1: Distribuição das matrículas nas diferentes séries por turno de 

funcionamento escolar, no ano de 2015. 

 

Fonte: Dados do SIMADE
20

 da EEPBM, em março de 2015. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

                                                           
19

  Turmas que visam corrigir a distorção idade/série, nas quais os alunos cursam duas séries em um ano letivo. 
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 A EEPBM atende atualmente a 877 alunos distribuídos em 16 turmas de séries finais 

do Ensino Fundamental, sendo uma de Turma de Aceleração de Aprendizagem (TAA)
21

, nove 

de Ensino Médio, incluindo uma classe de EJA
22

, em três turnos de funcionamento. A oferta 

das vagas no turno da manhã é prioritária, em todas as séries, para usuários do transporte 

escolar. À tarde, encontram-se apenas alunos das séries finais do Ensino Fundamental, 

enquanto à noite distribuem-se os mais velhos e os trabalhadores que frequentam o Ensino 

Médio.  

 No gráfico 2, a seguir, estão organizados os dados relativos ao atendimento de alunos 

das áreas urbana e rural, no ano de 2015. 

 

GRÁFICO1: Distribuição das matrículas nas diferentes séries por área de residência 

dos alunos, no ano de 2015. 

 

Fonte: Dados do SIMADE da EEPBM, em março de 2015. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

Os alunos residentes em áreas rurais do município constituem 22% do total de 

matriculados na EEPBM. No entanto, o percentual dos oriundos de áreas rurais é menor no 

                                                                                                                                                                                     
20

 Banco de dados das informações sobre o sistema educacional de Minas Gerais, que centraliza as informações 

necessárias para a gestão nas escolas, garantindo a fidedignidade e qualidade dos dados coletados pelo sistema 

de gestão escolar. Mais detalhes podem ser observados em: http://www.gestao.caedufjf.net/sistemas-de-

gestao/simade/ 
21

 Trata-se de turma especial formada para atender alunos com distorção idade/série, na qual dois anos escolares 

são cursados no período de um ano letivo. No caso em questão, a turma corresponde a 8º e 9º anos.   
22

 Modalidade que objetiva atender alunos que não cursaram o Ensino Médio em tempo próprio e, 

facultativamente, maiores de 18 anos regularmente matriculados na escola. Nestas turmas, cada ano escolar é 

cursado em um semestre. 
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Ensino Médio, representando 17%. No 3º ano, o índice chega à sua menor proporção com 

13%, enquanto a maior é encontrada no 6º ano, que corresponde a 30%. O gráfico 2 sugere 

certo decréscimo da presença de alunos da zona rural na medida em que se avançam os anos 

escolares. 

 O transporte escolar é feito por 11 veículos e atende a 323 alunos, em todos os níveis 

da Educação Básica. Destes, 183 frequentam a EEPBM. A distância média percorrida é de 

81,8 Km, considerando ida e volta. O itinerário mais longo é de 100 km e, entre o primeiro 

embarque e o último desembarque, passam-se sete horas. A média geral dos itinerários é de 

seis horas e vinte minutos, desconsideradas as distâncias entre os pontos de embarque e 

desembarque e a moradia dos alunos, diferentes em cada caso.  Estes dados foram coletados 

em março de 2015, com o auxílio da Secretaria Municipal de Educação, por meio de 

entrevistas estruturadas com os motoristas responsáveis pelo transporte dos alunos.  

 Estabelecida esta caracterização atual da EEPBM, abordaremos no capítulo seguinte a 

configuração histórica do Ensino Médio nesta instituição. 
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CAPÍTULO III 

O PANORAMA HISTÓRICO DO ENSINO MÉDIO NA EEPBM, NAS SUAS TRÊS 

DÉCADAS DE FUNCIONAMENTO (1985- 2014). 

 

 A EEPBM oferece o Ensino Médio há trinta anos. Estas três décadas do seu 

funcionamento compreendem um significativo contexto histórico quanto à definição da 

educação pública no país, especialmente para tal nível de ensino. Contudo, cada uma delas 

guarda características distintas. Tal recorte temporal deu-se pelas seguintes considerações: 

1985 é o ano do início do Ensino Médio público nesta escola e no município de Nazareno, 

enquanto 2014 é o ano escolar que antecede o ano de 2015, em que os dados da pesquisa 

foram gerados. Enfim, 2015 é o ano letivo que encerra o desafio da ampliação e desvela o ano 

de 2016, quando o Ensino Médio passa a ser efetivamente obrigatório. 

 

3.1 O delineamento do período observado 

  

A autorização de funcionamento do Ensino Médio, em 1985, marca o início da sua 

primeira década (1985-1994). Com a abertura política e o processo de redemocratização do 

país, os ideais para a transformação da nação confiavam na educação, já que as estatísticas 

eram desanimadoras: naqueles anos, 33% da população eram de analfabetos, 14% havia 

completado a escolaridade equivalente ao Ensino Fundamental e, destes, somente a metade 

havia alcançado o Ensino Médio (FREITAS & BICAS, 2009). A Constituição de 1988 

garantiu importantes avanços e os anos seguintes foram marcados pelas negociações em torno 

da construção da LDBEN. 

A promulgação da LDBEN de número 9.394, em 1996, marcou a década seguinte 

(1995-2004), período de “grande turbulência estrutural e conceitual” (ZIBAS, 2005, p. 24). O 

aumento da oferta de vagas para o Ensino Médio proporcionou uma expansão do número de 

matrículas sem precedentes, ampliando a democratização das oportunidades de acesso. 

Com a efetiva ampliação do acesso, a terceira década observada (2005-2014) 

apresenta os desafios do novo cenário, no contexto do contínuo aumento da oferta das 

oportunidades, seguindo-se o caminho para a universalização do Ensino Médio. Entre 2010 e 

2015, as vagas devem ser oferecidas a todos os jovens que desejarem o curso, encerrando uma 

etapa histórica. A extensão da obrigatoriedade ao Ensino Médio está prevista desde a 

Constituição Federal de 1988, mas com o propósito da Emenda Constitucional de número 14, 
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de 1996, na qual a expressão obrigatoriedade foi substituída por progressiva universalização, 

esse direito foi adiado. Com a Emenda Constitucional de número 59, de 2009, recupera-se o 

caráter de obrigatoriedade e gratuidade do Ensino Médio, cujo prazo de cumprimento é o ano 

de 2016. “Para que tal política seja confirme, é necessário que sejam desenvolvidos 

mecanismos de distribuição dos recursos que forcem a colaboração efetiva entre os entes 

federados, de forma a garantir que as responsabilidades constitucionais sejam cumpridas” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 275). 

A partir de 2016, o Ensino Médio, como parte integrante da Educação Básica, passa a 

ser obrigatório, podendo os pais e o poder público serem responsabilizados nos casos em que 

jovens permanecerem fora da escola. 

Diante disso, ressaltamos que este período delineado compreende o contexto histórico 

que deu à Educação Básica contornos bastante complexos, cercados de contingências 

múltiplas determinadas por fatores que são objetos de leis, políticas e programas nacionais 

(CURY, 2002). Isso torna relevante nossa observação sobre a dinâmica do Ensino Médio, tal 

como ele se constrói no interior, cujos dados podem contribuir para uma compreensão do seu 

processo neste período. 

 

3.2 A evolução das matrículas e a dinâmica do fluxo 

 

O Ensino Médio na EEPBM teve seu início com o funcionamento de turma única de 1ª 

série, no período noturno, cujas matrículas eram em número de 27, sendo 14 alunos do sexo 

masculino e 13 do sexo feminino. Destes, sete foram reprovados. No ano seguinte, com outros 

alunos agregados
23

, as matrículas distribuíram-se em duas classes de 2ª série: a) “sem 

habilitação”
24

, com 26 alunos, dos quais dez desistiram, dez foram aprovados e seis 

reprovados; b) com habilitação para o Magistério, com 15 alunas, das quais 11 foram 

aprovadas. Em 1987, no 3º ano “sem habilitação”, dos 11 matriculados, todos foram 

aprovados, bem como na turma do Magistério, na qual as 17 alunas matriculadas também 

foram aprovadas.  

                                                           
23

 Funcionava na cidade o Ensino Médio de iniciativa privada, em escola denominada Cônego Heitor, cujos 

alunos foram gradativamente transferidos para o ensino público oferecido pela EEPBM, que logo se 

transformaria em opção única no município para este nível de ensino. 
24

 Nomenclatura utilizada nos livros de atas consultados. 
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Com efeito, as considerações apresentadas anteriormente são ilustrativas, não sendo 

nosso propósito investigar o percurso escolar dos alunos
25

. O que nos interessa é apresentar o 

panorama da dinâmica do Ensino Médio no período proposto. 

O primeiro triênio esboçou algumas tendências que se mantiveram nas três décadas 

seguintes, a saber: a) os menores índices de matrícula e reprovação se apresentarem no último 

ano escolar; b) os estudantes do sexo feminino, além de ser a maioria nas classes do curso de 

Magistério, estavam também significativamente representados nas classes de ensino geral, 

constituindo a maioria entre todos os alunos concluintes deste nível de ensino. 

Os números e nomes
26

 dos matriculados observados neste período sugerem também a 

descontinuidade das trajetórias escolares, com taxa expressiva de abandono e reprovação, bem 

como a retomada dos estudos ou a mudança de instituição. O que fica evidente é que a turma 

daqueles que começam o Ensino Médio é bem diferente da turma daqueles que o concluem. 

 

GRÁFICO2: Evolução dos números absolutos de matrículas por série do Ensino Médio 

da EEPBM, nos anos de 1986 a 2014. 

 

Fonte: Dados da pesquisa documental realizada nos Livros de Matrícula da EEPBM de 1986 a 2014. Elaborado 

por Marize Costa Pereira, 2016. 

                                                           
25

 Embora durante os procedimentos da análise documental esta questão tenha instigado o meu interesse. 
26

 Apesar de não ser propósito deste estudo, comparei longitudinalmente o fluxo dos alunos destes três primeiros 

anos, percebendo a descontinuidade da formação das turmas, sobretudo nas classes de ensino propedêutico. 
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Observados os números absolutos das matrículas
27

 em cada série do Ensino Médio é 

possível notar a evolução da oferta de vagas pela EEPBM, mantendo-se o afunilamento em 

direção à conclusão, como demonstrado na figura 3, na qual nota-se que o número de 

matrículas é decrescente do 1º ano para o 3º em, praticamente, todo o período observado.  

Gouveia e Havighurst (1968) demonstraram que a seleção dos alunos acontece em níveis e 

séries anteriores à de conclusão.  

Dados analisados por Zibas & Franco (1997), sobre a matrícula inicial no Brasil por 

dependência administrativa, demonstraram o crescimento da oferta do Ensino Médio nas 

redes estaduais entre 1985 e 1994, que foi mais acentuado entre 1991 e1994. Em contraste, foi 

verificado o declínio e estagnação da participação da iniciativa particular. A partir desta 

análise podemos interpretar que a autorização para o funcionamento do Ensino Médio no 

município de Nazareno aconteceu no primeiro ano que marca a expansão deste nível pelas 

redes estaduais. 

As causas para a mudança deste quadro no cenário nacional são múltiplas, mas “o 

acesso das camadas populares ao ensino noturno, público, dos grandes centros, pode ser o 

novo modelador do novo perfil da escola média” (ZIBAS & FRANCO, 1997, p. 20), bem 

como o empobrecimento da classe média, que contribuiu para a retração das matrículas nas 

instituições particulares. A distribuição das matrículas, em 1994, por dependência 

administrativa, era a seguinte: Estadual, 71,8%; Particular, 20,8%; Municipal, 5,3% e Federal, 

2,1%. 

Para analisar os índices de aumento das matrículas na EEPBM, agregamos os números 

de matrículas por décadas, em cada série do Ensino Médio, apresentados no gráfico4, adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Os números apresentados referem-se às matrículas realizadas durante todo o ano escolar. 
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GRÁFICO3: Número de matrículas da EEPBM agregadas por décadas, entre os anos de 

1985 a 2014. 

 

Fonte: Dados da pesquisa documental realizada nos Livros de Matrícula da EEPBM. Elaborado por Marize 

Costa Pereira, 2016. 

 O aumento nas matrículas na primeira série é linear, mas o número de alunos que dão 

continuidade aos estudos não segue o mesmo ritmo: as matrículas na segunda e terceira séries 

apresentam queda em relação à primeira série e revelam que o acesso e a permanência 

constituem desafios distintos. Os dados seguem uma tendência dos índices nacionais que se 

referem à progressiva universalização do Ensino Médio. “Apesar das inegáveis conquistas no 

acesso escolar e do muito que ainda é necessário avançar, a não permanência continua a ser 

um grave problema, que exige pensar mudanças que possam contribuir para a construção de 

qualidade da educação básica” (OLIVEIRA, 2010, p. 275). 

Os detalhes da dinâmica do fluxo escolar, que denunciam a escala de insucesso no 

percurso escolar dos alunos, no período observado, estão organizados no gráfico5. 
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GRÁFICO4: Taxas percentuais agregadas de abandono e reprovação por série do 

Ensino Médio da EEPBM, entre os anos de 1985 a 2014. 

 

Fonte: Dados da pesquisa documental realizada nos Livros de Atas de Promoção da EEPBM. Elaborado por 

Marize Costa Pereira, 2016. 

 

 As taxas de abandono e reprovação fazem o trajeto contrário à evolução do número de 

matrículas, apresentado no Gráfico5. O que pode ser percebida é a retração percentual 

daqueles que abandonaram ou foram reprovados entre 1995 e 2004, período que foi marcado 

por brusca expansão nas matrículas no Ensino Médio. 

Tal índice volta a elevar-se a partir de 2004, demonstrando o já mencionado período 

dos desafios referentes à permanência dos alunos e à regularidade dos percursos escolares. 

Contudo, apesar da diminuição da larga diferença entre as taxas de reprovação e abandono 

apresentadas até 1996, entre as duas primeiras séries e a última, os percentuais mantêm-se 

distintos quanto às séries, prevalecendo menor na série de conclusão e maior na série de 

ingresso no Ensino Médio. O maior equilíbrio é notado nos anos de 2013 e 2014, quando 1ª e 

2ª séries atingiram seus menores índices de reprovação e abandono agregados. Tal decréscimo 

pode ser justificado pelas políticas empreendidas para o combate à cultura da reprovação e 

correção do fluxo. 

 Para Krawckzyk (2011, p.756), o fato de a evasão se manter nos últimos anos “aponta 

para uma crise de legitimidade da escola, que resulta não apenas da crise econômica ou do 

declínio da utilidade social dos diplomas, mas também da falta de outras motivações para os 

alunos continuarem estudando.” 
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 Ao analisar dados de 1981 a 1992, Zibas e Franco (1997) apontaram a mesma 

dinâmica: os índices de abandono e reprovação são sempre mais elevados na série de ingresso 

decrescendo gradativamente até a série de conclusão, tal como observado na EEPBM. Para as 

autoras, “o crivo perverso do ensino médio está na 1ª série” (1997, p.34). No caso deste 

estudo, a interpretação é válida para, praticamente, todo o período observado, conforme 

mostrado no Gráfico 4. 

 

3.3Nucleação Escolar e as oportunidades dos alunos das localidades rurais 

 

 

A proposta de Nucleação Escolar é caracterizada pela reunião de escolas isoladas em 

um pólo com melhores estruturas físicas e de recursos humanos.  Para viabilizar esse 

agrupamento, é utilizado o transporte escolar, que conduz diariamente os alunos das 

localidades onde residem para participarem das aulas. Carvalho (2013) salienta que o estado 

de Minas Gerais foi o segundo a aderir à política da nucleação, no ano de 1983, depois apenas 

do Estado do Paraná, contudo, essa prática consolidou-se a partir da Emenda Constitucional 

de número 14, de 2009.  

Na década de 1990, o Ensino Médio constituía ainda uma rede essencialmente urbana. 

O índice de 1% de matrículas em escolas rurais não se alterou significativamente entre 1971 e 

1994, embora em termos absolutos, o crescimento do ensino nas zonas rurais tenha sido de 

340% no período. Para Zibas (2007), as escolas técnicas agrícolas são responsáveis pela 

absoluta maioria dessas matrículas.  

Em Nazareno, o processo da Nucleação Escolar foi efetivado em 1998, quando as 

Escolas Municipais rurais foram extintas e seus alunos encaminhados para a área urbana do 

município. Os impactos dessa mudança abarcaram diferentes aspectos.  

A EEPBM, que oferecia o Ensino Médio e todas as séries do Ensino Fundamental, 

passou a atender apenas as séries finais deste nível, dado o aumento da demanda, pressionada 

pela possibilidade de acesso dos alunos das localidades rurais, cujas oportunidades foram 

ampliadas com a implementação do programa de transporte escolar. 

Veja-se o panorama das escolas rurais no município de Nazareno, no contexto dos 

Processos de Municipalização e Nucleação Escolar, no quadro IV, adiante. 
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Quadro IV: Relação das escolas Rurais do município de Nazareno no contexto da Nucleação 

Escolar. 

 

Escola 

 

Endereço 

 

Funcionamento 

Distância 

do 

município 

Encerramento 

das atividades 

Escola Municipal Fazenda 

da Bocaina 

Fazenda da 

Chapada 

Resolução n 8101/74 publicada 

no MG de 06/07/1974 
 19/09/1997 

Escola Municipal Antônio 

Teodoro Teixeira 

Povoado 

Palmital de 

Baixo 

Parecer n 197/77 

12 km 05/11/1997 

Escola Municipal José 

Antônio da Costa 

Povoado 

Canjica 

Lei de criação n 01 de 

20/01/1981 - Autorização de 

Funcionamento: 020/80 de 

12/01/1980 

15 km 05/11/1997 

Escola Municipal Padre 

Antônio dos Santos 

Povoado do 

Palmital 

Lei de criação: Decreto n 9346 

de 03/02/1980 

Autorização de funcionamento: 

020/80 de 12/01/1980 

07 km 19/09/1997 

Escola Municipal dos 

Coqueiros 

Av. Barão dos 

Coqueiros  

Estação dos 

Coqueiros 

Portaria n 505/82 – MG – 

26/08/1982 - Parecer n 111/88 

aprovado em 19/02/1988 - Data 

de instalação: 01/02/1959 

Lei de municipalização 

Resolução SEE n 7237/94 MG 

05/02/1994 

18 km 05/11/1997 

Escola Municipal 

Professora Rosina de 

Paula 

Povoado da 

Várzea  

Lei de criação: n 76 de 

28/11/1961 - Autorização de 

funcionamento: 434/79 de 

14/12/1979 

02 km 05/11/1997 

Escola Municipal José 

Vespasiano de Abreu 

Rua Matheus 

Antônio Braga 

(Jaguara) 

Lei de criação: n 16 de 

31/12/1986 - Autorização de 

funcionamento: 020/80 de 

12/01/1980 

18 km 05/11/1997 

Escola Municipal Estação 

de Nazareno 

Povoado da 

Estação de 

Nazareno 

Lei de criação: n 9473 de 

25/02/1930 - Autorização de 

funcionamento: 020/80 de 

12/01/1980 

 05/11/1997 

Escola Municipal Fazenda 

dos Macacos 

Fazenda dos 

Macacos 

Resolução n 810/74 publicada 

no MG de 06/07/1974 -Ato de 

instalação: 27/06/1964 

Municipalização: 7237/94 e 

05/02/1994 

10 km 19/09/1997 

Escola Municipal 

Telésphoro Candido de 

Resende 

Rodovia BR 

265 Km 101 

Lei de criação: n 76 de 

28/11/1961 

Autorização de funcionamento: 

020/80 de 12/01/1980 

06 km 05/11/1997 

Escola Municipal da 

Chapada 

Fazenda da 

Chapada 

Ato de instalação: 06/02/1964 

SEE n 7239/94 MG 05/02/1994 

Aut. SEE n 855/1994 – 

28/07/1994 

25 km 05/11/1997 

Escola Municipal Sobrado 
Fazenda 

Sobrado 

Lei de criação: 547 de 

26/03/1987 
 

Fevereiro de 

1994 

Escola Municipal 

Quinzote 

Fazenda da 

Pitanga 

Lei de criação: 546 de 

26/03/1987 
 

Fevereiro de 

1992 

Escola Municipal Volta 

Grande  

Povoado 

Minas Brasil 

Portaria n 020/80 
18 km 05/11/1997 

Fonte: Dados da pesquisa documental realizada no acervo referente aos processos de Municipalização e 

Nucleação, na Escola Municipal Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia.  
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 A análise dos dados apresentados neste quadro, possibilita inferir sobre a falta de 

equidade no atendimento educacional às populações rurais, evidenciada pelas datas que 

indiciam o início do atendimento, podendo-se verificar entre estas escolas descritas, a 

quantidade delas que tiveram suas formalizações estabelecidas nas respectivas décadas: 1950, 

uma; 1960, duas; 1970, três e 1980, sete.  

 Além da disparidade nas datas das autorizações de criação e de funcionamento, foi 

possível verificar também as localidades rurais sem atendimento educacional. Esse dado 

confirma-se na observação do croqui do município de Nazareno, que estabelece a oferta de 

escolas, no contexto dos Processos de Municipalização e Nucleação Escolar, reproduzido na 

figura 6, adiante. 
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Figura4 : Croqui do atendimento escolar no município de Nazareno, no contexto dos 

Processo de Municipalização e  Nucleação Escolar. 

 

Fonte: Dado da pesquisa documental realizada no acervo referente aos processos de Municipalização e 

Nucleação, na Escola Municipal Dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia. 
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 Ao analisar o mapa da educação no município de Nazareno, conforme apresentado 

pelo croqui, é possível confirmar a falta de equidade abordada anteriormente. Com efeito, sete 

localidades rurais contavam com o atendimento escolar, enquanto cinco delas não dispunham 

de oportunidades escolares.  

 Com a consolidação dos processos de Municipalização e Nucleação Escolar, em 1997, 

o atendimento foi centralizado na sede do município e a oferta do transporte escolar rural 

possibilitou o acesso à educação pelos moradores das áreas rurais do município.  

Figuras 5 e 6: Transporte Escolar Rural no contexto do Processo de Nucleação e em 

2015. 

 

 

Fontes: Acervo Roque Rafael Ercolin (década de 1990) e dados da observação in loco da pesquisa, Marize Costa 

Pereira, 2016. 

A implementação do Transporte Escolar Rural impactou mudanças relevantes nas 

oportunidades de acesso às vagas nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

cuja ampliação do atendimento pode ser percebida na comparação do número de alunos 

transportados no contexto da centralização do atendimento no ano de 2015. 

O aumento do acesso ao Ensino Fundamental repercutiu também nas matrículas do 

Ensino Médio, cujos dados mostraram progressivo aumento, a partir de 2001. Embora o 

Programa Suplementar do transporte escolar, bem como o da merenda, só tenha sido 

formalmente garantido aos alunos do Ensino Médio no ano de 2009, a evolução das 

matrículas por séries, já mostrada anteriormente na figura 3, sugere o atendimento aos alunos 

da zona rural a partir de 2001, com significativo aumento das matrículas na 1ª e 2ª séries. 
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3.4 Características dos Concluintes 

 

 Já nos anos de 1960, o estudo de Gouveia e Havighurst (1968) assinalou que, entre os 

estudantes que concluíam o Ensino Médio, encontravam-se mais do sexo feminino que 

masculino, apesar de nas séries de ingresso, os estudantes do sexo masculino constituírem 

maioria. “As moças, porém, mais submissas em decorrência mesma dos processos de 

socialização familiar, mais facilmente resistiriam à rotina escolar e chegariam ao fim do 

curso. Haveria, assim, não taxas diferenciais de acesso, mas sim, taxas diferenciais de 

retenção” (GOUVEIA &HAVIGHURST, 1968, p. 60). 

 Em diferentes capitais e em diversas cidades de pequeno e médio porte, em escolas 

rurais ou urbanas, Carvalho (2013, p.67) afirma que em várias regiões do país “pesquisadoras 

concluíram que os tipos de comportamento valorizados pela escola são cultivados socialmente 

nas meninas e não nos meninos e que, de acordo com as professoras, esses valores e 

comportamentos advêm da família.” 

 A diferença entre os sexos é enfatizada quanto ao desempenho escolar. “No Brasil, 

pertencer ao gênero feminino aumenta as chances de a pessoa ir para a escola e nela 

permanecer por mais tempo” (SILVA, 1993 apud CARVALHO, 2013. Grifos da autora). 

Neste estudo, realizado com estudantes do Ensino Médio, a pesquisadora argumentou que o 

sucesso escolar feminino é baseado no próprio esforço e dedicação das mulheres, que é 

percebido como um mecanismo de conquista e de transformação social. 

 Outro apontamento pertinente é sobre a permanência dos jovens nas localidades rurais 

e nos municípios do interior. Zago (2013, p. 168) sinaliza que “além da intensificação global 

da migração, a migração seletiva, isto é, jovem e em maior proporção feminina”, podem 

interferir a escolarização e na questão social dos jovens no campo. A autora apresenta dados 

do INEP, mostrando que a escolaridade média da população jovem da zona rural, de 15 anos 

ou mais, corresponde aproximadamente a metade da estimada para os jovens urbanos. 

 Os dados referentes aos alunos dos sexos feminino e masculino, que concluíram o 

Ensino Médio na EEPBM, podem ser observados no gráfico 6, a seguir.  
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GRÁFICO 6: Percentuais de alunos dos sexos masculino e feminino, que concluíram o 

Ensino Médio na EEPBM, nos anos de 1986 a 2015. 

 

Fonte: Dados da pesquisa documental realizada nos Livros de Atas de Promoção da EEPBM. Elaborado por 

Marize Costa Pereira, 2016. 

 A preponderância feminina é constatada ao longo de, praticamente, todo o período 

observado, tendo sido variado o índice da diferença. 

É possível perceber a diminuição da diferença entre os alunos que concluíram o 

Ensino Médio a partir de 1998, quando o curso de Magistério, preponderantemente feminino, 

foi extinto. Com efeito, o ano de 1990 enfatiza, além da preferência das moças pelo 

Magistério, a questão da permanência: das 26 matrículas na turma única de Magistério, as 16 

alunas concluíram, enquanto 100% dos dez rapazes matriculados desistiram ou foram 

reprovados. 

 A partir de 2003, a diferença ficou mais discreta e, em 2004, estudantes dos sexos 

feminino e masculino, equipararam-se quanto à conclusão do Ensino Médio. Os alunos do 

sexo masculino constituíram maioria significativa apenas no ano de 2013, coincidindo com os 

menores índices de retenção e abandono observados desde 1996.  

 Inspiramo-nos em Zibas (2007) para definir intervalos de idades para organizar os 

dados dos concluintes do Ensino Médio. A este respeito, deste modo
28

: alunos com até 17 

                                                           
28

 Consideramos a idade completa em quaisquer datas ao longo do ano em que os estudantes cursavam 

a série observada. 
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anos, idade desejável; alunos entre 18 e 20 anos, com discreto atraso no percurso escolar; 

acima de 21 anos, com diferentes proporções de atraso. 

 Zibas e Franco (1997) observaram que, em 1985, no Brasil, o percentual dos alunos do 

Ensino Médio com idade até 17 anos era de 40.4% e, em 1994, 44.3%. Tendo considerado a 

região Sudeste, em 1994, o índice era de 48.4%. As autoras sinalizam que esses índices são 

indicativos de pequena melhoria no fluxo em todo o sistema, mas concretamente não 

diminuíram muito a distorção.  

 Entre as causas que podem explicar a presença de alunos mais velhos no Ensino 

Médio, Zibas e Franco (1997) destacaram estas duas: altos índices de retenção no Ensino 

Fundamental e precária situação econômica das famílias, o que pode ocasionar interrupção 

temporária dos estudos. Além destas, as autoras sinalizam que parece “haver no sistema uma 

tendência de beneficiar os estudantes com trajetória acadêmica menos perturbada por 

repetências ou interrupções de estudo” (ZIBAS & FRANCO, 1997, p. 29). 

 Vejamos os dados sobre a idade dos alunos da EEPBM, organizados no gráfico 7, 

adiante. 

Gráfico 7: Número absoluto de matrículas na EEPBM, no 3º ano do Ensino Médio, por 

faixa etária, entre os anos de 1985 a 2014.

 

Fonte: Dados da pesquisa documental realizada nos Livros de Matrícula da EEPBM. Elaborado por Marize 

Costa Pereira, 2016. 
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 Os dados da EEPBM mostram uma evolução significativa dos alunos com até 17 anos, 

matriculados no 3ª ano do Ensino Médio. Embora os números apresentados no gráfico 7 

sejam absolutos, é possível perceber o avanço percentual do intervalo até 17 anos e a retração 

do intervalo maior que 21 anos. A relativa manutenção dos índices do intervalo entre 18 e 20 

anos revela a permanência da distorção idade série, mesmo na última série, quando a seleção 

dos alunos já foi feita em séries e níveis anteriores, bem como já foram implementadas 

políticas de correção de fluxo. 

 

3.5 A oferta do Ensino Médio noturno 

 

 

Ao apontar que a realidade do Ensino Médio noturno contrasta fundamentalmente com 

o que pedagogicamente se faz nas escolas médias diurnas, onde estudam as camadas médias e 

grupos sociais mais favorecidos economicamente, Mafra (1994, p.93) caracterizou assim essa 

modalidade de ensino: 

 

A escola média noturna apresenta-se assim marcada por uma contradição 

básica: até o presente, é apontada como a principal via de continuidade 

educacional para as camadas populares, mas impõe a esse alunado propostas 

de formação, práticas de ensino e estratégias pedagógicas que acabam por 

expulsá-lo dessa escola. As inúmeras reprovações, repetências, evasões 

escolares, bem como o frequente retorno desse aluno à escola revelam que 

algo de muito complexo envolve a teia pedagógica dessa escola, colocando 

questões que vão além de simples justificativas, como a má qualificação e 

"proletarização" de seu corpo docente, o trabalho é o desinteresse do 

alunado, a crise econômica brasileira e, até mesmo, a ausência de um capital 

cultural supostamente necessário para "se ir bem na escola". 

 

A autora alerta para o fato de que esta realidade contribui para manter e ampliar as 

distâncias culturais e sociais que segregam os alunos trabalhadores os jovens de outras 

camadas sociais. A essa prática pedagógica atribui-se então a manutenção da dualidade social 

entre a escola das camadas médias e das elites e aquela das camadas populares (MAFRA, 

1994). A descrição a seguir caracteriza de forma mais concreta o cotidiano e as dificuldades 

presentes no ensino noturno, no contexto da década de 1990: 

 

(...) o distanciamento do mundo do trabalho, o empobrecimento dos 

conteúdos e o aligeiramento do ensino, a apatia e o descompromisso dos 

professores, as ausências e os atrasos sistemáticos dos alunos, a rotatividade 

constante dos professores, o adiantamento das aulas, os exercícios não 

executados, a avaliação superficial e simplificada, a ausência de um 
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planejamento individual ou coletivo das atividades escolares, a expectativa 

do fracasso dos alunos, a falsa profissionalização, a ausência de laboratórios, 

oficinas, bibliotecas, a inexistência de convênios com centros de treinamento 

profissional ou com empresas para estágios complementares da formação 

profissional são, dentre outras, as causas mais frequentemente apontadas 

(MAFRA, 1994, p. 94). 

 

 Diferenças entre o ensino noturno e diurno foram observadas também por Oliveira 

(2010), que pesquisou escolas públicas mineiras, escolhidas para compor a amostra pelas suas 

experiências bem sucedidas, seja por índices de qualidade ou por práticas exitosas 

reconhecidas. Nas escolas estudadas, as matrículas noturnas representavam 36%. Sobre a 

prática neste contexto, a pesquisadora observou que: 

 

(...) há, em muitos casos, menor carga horária escolar, os professores dão 

sinais de esgotamento por estarem, em geral, no seu segundo ou terceiro 

turno de trabalho e os alunos também chegam mais cansados à escola, 

vindos de outros turnos de trabalho. Além disso, esses alunos por suas 

próprias características (trabalhadores) têm menos tempo para se dedicarem 

a tarefas de pesquisa e estudos fora do horário escolar. Somado a esses 

fatores, observa-se ainda a ausência de serviços de apoio pedagógico, como 

a biblioteca escolar e os laboratórios no turno da noite, em muitas escolas 

pesquisadas (OLIVEIRA, 2010, p. 280). 

  

 A seguir, o Gráfico 8, revela a dinâmica da distribuição das matrículas no 3º ano do 

Ensino Médio, na EEPBM, por turno de funcionamento escolar.  

 

Gráfico 8: Números absolutos de matrículas no 3º ano do Ensino Médio na EEPM, entre 

os anos de 1987 a 2014. 

 

Fonte: Dados da pesquisa documental realizada nos Livros de Matrícula da EEPBM. Elaborado por Marize 

Costa Pereira, 2016. 
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O ensino noturno na EEPBM apresenta dois momentos distintos. Embora os números 

mostrados refiram-se exclusivamente às matrículas no 3º ano, vale afirmar que até 1998 as 

vagas em todas as séries do Ensino Médio eram oferecidas à noite. Zibas e Franco (1997, p. 

41) aventam 

a hipótese de que a predominância do ensino médio noturno, principalmente 

estadual e municipal, relaciona-se à disponibilidade da rede física. Ou seja, 

usando os mesmos prédios alocados para o ensino fundamental, o curso médio 

somente pode ser oferecido à noite. No entanto, pesquisas qualitativas têm 

reiteradamente constatado que a maioria dos jovens do noturno já está inserida 

no mercado de trabalho ou está em busca de emprego. Daí, a frequente disputa 

por uma vaga à noite e, em consequência, o funcionamento insatisfatório 

dessas classes, usualmente superlotadas, principalmente nas escolas de 

periferia dos centros urbanos mais desenvolvidos. 

 

 De fato, na EEPBM, a nucleação escolar e a municipalização das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, empreendidas em 1998, impactaram também no ensino noturno, com a 

redistribuição das vagas. A partir de 1999, as matrículas do Ensino Médio passaram a ser 

distribuídas entre os turnos da manhã e da noite, no caso do 3º ano, com certo equilíbrio. 

 Ora estabelecido um panorama histórico do Ensino Médio na EEPBM entre os anos de 

1985 e 2014, vejamos no capítulo IV o perfil dos alunos matriculados nesta instituição, no 

ano de 2015. 
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CAPÍTULO IV 

PERFIL SOCIOCULTURAL E PERCURSO ESCOLAR DOS SUJEITOS 

PESQUISADOS 

 

Esta pesquisa produziu seus dados, por meio de informações recebidas, por meio da 

aplicação de questionários, de 233 alunos das três séries do Ensino Médio da EEPBM, no ano 

de 2015. Neste capítulo, apresentamos uma análise do perfil sócio cultural e do percurso 

escolar dos sujeitos pesquisados, bem como de suas características gerais. A importância de 

conhecer o capital escolar e as condições de trabalho dos antecedentes dos jovens 

respondentes é relevante para a discussão das relações que estes têm com a escola e com suas 

perspectivas de futuro, vinculadas à continuidade da trajetória escolar e, ainda, compreender 

as condições gerais de existência das respectivas famílias.  

 Para o desenvolvimento desse propósito, é preciso considerar que o seu objeto, dado 

como fenômeno pertinente à Sociologia da Educação, não pode ser compreendido às margens 

do quadro teórico construído por Pierre Bourdieu, a partir dos anos de 1960. Os seus estudos 

se transformaram em um marco, não apenas da Sociologia da Educação, mas do pensamento e 

da prática educacional em todo o mundo. Até então, o entendimento era de que, por meio da 

escola, pública e gratuita, seria resolvido o problema do acesso à educação e, por meio dela, 

as oportunidades seriam igualmente oferecidas a todos os cidadãos, indistintamente. Os 

indivíduos competiriam dentro do sistema de ensino, em condições iguais, e aqueles que se 

destacassem por seus dons individuais seriam levados, por uma questão de justiça, a avançar 

em suas carreiras escolares e, posteriormente, a ocupar as posições superiores na hierarquia 

social. A escola seria, nessa perspectiva, uma instituição neutra, que difundiria um 

conhecimento racional e objetivo e que selecionaria seus alunos com base em critérios 

racionais.  Bourdieu e Passeron (2014) rompem com este paradigma ao afirmar que: 

 

De todos os fatores de diferenciação, a origem social é sem dúvida aquele 

cuja influência exerce-se mais fortemente sobre o meio estudantil, mais 

fortemente em todo o caso que o sexo e a idade e, sobretudo, mais do que 

um ou outro fator claramente percebido, como a afiliação religiosa por 

exemplo (BOURDIEU & PASSERON, 2014, p. 27). 

 

É possível dizer que as reflexões de Bourdieu sobre a escola partem da constatação de 

uma correlação entre as desigualdades sociais e escolares. As posições mais elevadas e 

prestigiadas dentro do sistema de ensino, definidas em termos de disciplinas, cursos, ramos do 

ensino, estabelecimentos, tendem a ser ocupadas pelos indivíduos pertencentes aos grupos 
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socialmente dominantes. Para Bourdieu, essa correlação nem é, obviamente, casual, nem se 

explica, exclusivamente, por diferenças objetivas, sobretudo econômicas, de oportunidade de 

acesso à escola. Segundo ele, por mais que se democratize o acesso ao ensino por meio da 

escola pública e gratuita, continuará existindo uma forte correlação entre as desigualdades 

sociais, sobretudo, culturais e as desigualdades ou hierarquias internas ao sistema de ensino. 

Essa correlação só pode ser explicada, na perspectiva de Bourdieu, quando se considera que a 

escola valoriza e exige dos alunos determinadas qualidades que são desigualmente 

distribuídas entre as classes sociais. Notadamente, o capital cultural e a naturalidade no trato 

com a cultura e o saber que, apenas aqueles que foram, desde a infância, socializados na 

cultura legítima, podem ter. Assim posto, a Sociologia da Educação de Bourdieu é um 

paradigma utilizado na interpretação sociológica da educação (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 

2002). 

 O quadro teórico acima abordado favorece a interpretação dos dados no contexto em 

que foram produzidos e torna possível a leitura capaz de estabelecer possíveis relações para a 

generalização dos resultados encontrados.  

 Neste sentido, conhecer a configuração social e familiar na qual estão inseridos os 

sujeitos pesquisados é de grande relevância, pois possibilita identificar em quais medidas suas 

condições sociais interferem nas suas relações com a escola e suas representações sobre o 

desempenho da escolaridade. 

 

4.1 Características gerais dos entrevistados 

 

4.1.1 Idade 

 

 A questão da evasão e repetência permeia a história da educação no Brasil. Em 1957, 

o presidente da república Juscelino Kubitschek, repercutiu as experiências estrangeiras que 

haviam adotado a promoção automática como uma estratégia importante para a obtenção do 

progresso educacional. Muitos educadores e pesquisadores mostraram-se otimistas a este 

respeito, mas faziam ressalvas quanto à implementação acrítica, que desconsiderassem as 

especificidades brasileiras (FREITAS & BICCAS, 2009). 

 Na década de 1960, Gouveia e Havighurst (1968) salientaram o fato de que, apesar dos 

problemas de repetência e evasão serem amplamente percebidos, estudos e relatórios 

estatísticos oficiais a este respeito não eram encontrados. A abordagem feita àquele tempo 
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tratava a questão como desordem na matrícula, que expressava o fato de estarem presentes 

numa mesma classe alunos com idades variadas.  

No início da década de 1960, cerca de 40% das crianças ficavam de fora da escola do 

primeiro para o segundo ano primário e apenas 17,5% conseguiam concluí-lo, o equivalente 

às séries iniciais do Ensino Fundamental. Em relação ao Ensino Médio, apenas 8,6% 

conseguiam ingressar e somente 1,5% conseguiam concluir. Assim, menos de 1% daqueles 

que haviam ingressado na escola completavam o nível médio.  

Na década de 1970, a Lei de número 5.692 produziu uma das mais importantes 

reformas do ensino do país.  Uma das inovações apresentadas por esta legislação refere-se à 

extensão do ensino obrigatório, de quatro para oito anos, gratuito e em escolas públicas, 

atendendo crianças e adolescentes dos sete aos 14 anos de idade.  Segundo Freitas e Biccas 

(2009), a lei não resolveu problemas antigos e, para além disso, acumulou problemas novos. 

Com isso, os autores afirmam que tal lei teve uma implementação lenta e sujeita a 

incongruências de toda a espécie.  

Neste estudo, contemplamos este tema no capítulo III, analisando o panorama das 

idades dos alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio da EEPBM, ao longo dos anos de 

1986 até 2014. Ao lado da gradativa expansão das matrículas, foi observado o aumento da 

idade desejável para a conclusão deste nível de ensino, 17 anos. 

Em 1986, cujo acesso ao Ensino Médio podia ser considerado para um grupo já 

selecionado, o índice de concluintes até 17 anos, era de 17%; em 1994, todos os concluintes 

tinham mais de 18 anos, 54% entre 18 e 20 anos e 46% acima de 21 anos; em 2004, 33% 

concluíram aos 17 anos; em 2014, o percentual de concluintes do Ensino Médio aos 17 anos 

chegou aos 64%, sendo que 34% tinham entre 18 e 20 anos, o que pode ser considerada uma 

distorção idade-série discreta e apenas 1,5 % tinham mais de 21 anos de idade. Retomar tais 

dados, aqui, contextualiza o gráfico adiante, que apresenta a distribuição dos entrevistados por 

idade, em anos completos, em dezembro de 2015. 

O gráfico 9 apresenta as idades dos entrevistados matriculados nas três séries do 

Ensino Médio, o que permite a interpretação da correção do fluxo escolar, que correspondem 

a percursos escolares mais lineares, livres de reprovações e interrupções. 
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Gráfico9 :Distribuição dos entrevistados por idade. 

 

Fonte: Dados dos questionários da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 É notável a correção da idade-série no fluxo do Ensino Médio. Veja-se um razoável 

equilíbrio entre a distribuição das idades
29

,considerando que a entrevista foi realizada com 

alunos das três séries do Ensino Médio e que, devido a data base para a matrícula ser 

considerada para os nascidos até 30 de junho, a idade correspondente para as séries devem 

ser: no 1º ano , 15 a 16; no 2º ano, 16 a 17; no 3º ano, 17 a 18 anos.  

Considerando que há um equilíbrio por série entre os respondentes, a concentração 

nestas idades corresponde, em certa medida, à distribuição por séries. Logo, estes dados 

corroboram para o entendimento de que há uma linearidade no percurso escolar dos alunos 

nesta escola. 

 Esses dados convergem para políticas públicas de correção do fluxo escolar, quais 

sejam: o combate à cultura da reprovação escolar, com oportunidades diversas de recuperação 

da aprendizagem e Progressão Parcial
30

, das classes de aceleração de aprendizagem
31

 e as 

                                                           
29

 A idade dos alunos foi calculada pelas datas de nascimento informadas nos questionários de pesquisa, 

considerando os anos completos até 1º de dezembro de 2015, mês de aplicação dos questionários. 
30

 Modalidade de aprovação escolar, em que o aluno que não aprovado em até três conteúdos podem fazer 

estudos próprios para vencê-los concomitantemente à série seguinte, estabelecida pela resolução de número 521, 

de 2004, que previa até dois conteúdos disciplinares e a Resolução 2.197, de 2012, que ampliou a quantidade de 

conteúdos de dois para três e permitiu a modalidade entre o Ensino Fundamental e Médio, não previsto na 

resolução anterior. 
31

Implementadas inicialmente pela Resolução de número 1.033, de 2008, quando as classes de aceleração 

tratavam de um regime de projeto, Projeto Acelerar para Vencer – PAV, classes em que os alunos cursavam duas 

séries em um ano letivo, no Ensino Fundamental. Nas séries finais, eram PAV I para 6º e 7º ano e PAV II para 8º 
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Reclassificações por Faltas e por Idade
32

. É certo que tais políticas públicas surtiram aqui o 

efeito desejado, ressaltando-se que não é objeto deste estudo analisar aspectos qualitativos 

relativos à qualidade da educação. 

4.1.2. Sexo 

 

 Quanto ao sexo dos entrevistados, a preponderância foi discretamente feminina com 

uma diferença aproximada de 1%. De fato, considerando-se a listagem
33

 dos alunos 

regularmente matriculados na EEPBM, no período da aplicação dos questionários, o 

equilíbrio na distribuição dos alunos entre os sexos é notado: a diferença foi aproximadamente 

de 0,5%, majoritariamente para os rapazes, conforme mostrado no gráfico 10, adiante. 

Gráfico 10: Distribuição dos respondentes por sexo, comparativamente ao número total 

de alunos matriculados. 

 

Fonte: Dados dos questionários de pesquisa e das listas de matrículas do SIMADE. Elaborado por Marize Costa 

Pereira, 2016. 

 Com efeito, o equilíbrio na distribuição dos alunos do Ensino Médio por sexo, pode 

ser interpretado como um equilíbrio também nas oportunidades entre eles. No Capítulo III, ao 

analisarmos esta questão ao longo de três décadas, observamos a preponderância feminina nos 

                                                                                                                                                                                     
e 9º ano. Pela Resolução 2.197, de 2012, as classes de aceleração deixam de ser projeto e passam a ser chamadas 

de Turmas de Aceleração de Aprendizagem- TAA. 
32

 Reclassificação por faltas, como prevista pela Resolução 521, de 2004, dava direito ao aluno que tendo 

alcançado o percentual necessário de frequência para ser aprovado, pudesse desenvolver trabalhos para 

compensá-la, desde que tivesse alcançado o desempenho quantitativo previsto. Pelas alterações da Resolução 

2.197, de 2012, têm direito a esta modalidade, mesmo os alunos que não alcançaram as notas necessárias à 

aprovação, podendo desenvolver trabalhos para resolver ambas as situações. 
33
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índices de conclusão deste nível de ensino, no decorrer de, praticamente, todo o período. 

Desse modo, inferimos que as condições sociais dos rapazes podem ter contribuído para que 

seus destinos escolares tivessem menor êxito que o das moças. Um dos fatores que pode 

corroborar para tal diferença é a precoce inserção dos jovens do sexo masculino no mercado 

de trabalho. Entretanto o fato apontado por esta pesquisa, no ano de 2015, é que as 

oportunidades manifestam-se como mais equiparadas. Uma hipótese pode ser a possibilidade 

do exercício de atividades remuneradas em alternância com o turno escolar, bem como a 

valorização à importância do estudo, empreendidas pelos jovens, juntamente ou não com suas 

famílias. 

4.1.3 Cor 

 

 Quanto à cor, os entrevistados se definiram conforme o que se apresenta no gráfico 11, 

adiante. 

Gráfico 11: Distribuição dos entrevistados de acordo com a cor autodeclarada. 

 

Fonte: Dados dos questionários da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 Sobre a cor da pele, os entrevistados declararam-se: pardos, 46%; brancos, 26%; 

pretos, 18%; outras expressões como “negra” e “morena”, somaram 4%.  Os pretos aparecem 

como minoria, mas se agregarmos os valores para pardos e negros, 64%, nota-se que a 

maioria dos entrevistados seria beneficiada com as Ações Afirmativas, que são políticas 

amplas, de grande alcance, que visam ao desenvolvimento sociocultural, econômico e político 

de um determinado grupo. Elas podem acontecer em diferentes espaços sociais, como por 
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exemplo, no Ensino Superior, que podem envolver ações de: pré-ingresso, como cursos 

preparatórios para o vestibular e isenção da taxa de inscrição. Ações pós o ingresso, com o 

estabelecimento de programas de permanência e assistência; e até acompanhamento da 

inserção dos egressos no mercado de trabalho, entre outras ações (SOUZA, 2013). Estas ações 

visam promover grupos que são minorias e não incluem somente questões raciais. 

 

4.1.4 Características das famílias 

 

Apesar de as questões acerca de família permearem as pesquisas nas áreas de 

Sociologia e Antropologia, bem como interessarem também os ramos da Psicologia, 

Psicanálise, História e Demografia, não há um consenso quanto ao conceito para a instituição 

familiar. O que se nota é uma ênfase na dimensão empírica da família, vale dizer, na forma de 

seus arranjos, que são diversos e se modificam influenciados por muitos determinantes. 

Quanto às condições de existência das famílias dos jovens pesquisados, de forma mais 

geral, é possível perceber: 72% delas possuem casa própria, além de um capital físico 

significativo no que se refere à geladeira, fogão à gás, banheiro interno, acesso à água 

encanada e tratada, bem como à energia elétrica; para 50% destas famílias, a posse de 

veículos também é uma realidade, caracterizada principalmente por carros populares e motos; 

relevante também é o fato de 80% terem acesso à internet e participação significativa de idas 

a museus, práticas esportivas e oportunidades de aprendizagem musical; outro fato que 

também chama a atenção é a característica jovem destas famílias, considerando que a idade 

etária de pais e mães está concentrada na faixa entre 40 e 50 anos. Observamos de forma geral 

que os jovens pesquisados são alunos cujas condições de existência oferecem circunstâncias 

básicas necessárias para o ato de escolarização. 

Ao repercutir os fatores que contribuem para o surgimento de novas configurações 

domésticas, o autor identifica alguns modelos de arranjos familiares: família nuclear, 

composta pelo casal e filhos; famílias ampliadas, nos quais parentes agregam-se ao modelo 

nuclear; famílias recompostas, em que um, ou ambos os cônjuges, que têm filhos de união 

anterior e constituem um novo arranjo; famílias patricofais, nas quais os pais têm a guarda dos 

filhos e vivem com eles. A expansão de tais arranjos torna evidente que, no plano empírico, 

não há família, mas famílias organizadas de modos distintos e o conhecimento de sua 

composição e de seu modo de vida são relevantes para a análise das relações entre elas e a 

escola (ROMANELLI, 2013). 
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Tomaremos esses conceitos para analisar os dados desta pesquisa referentes aos 

arranjos familiares dos entrevistados, organizados no gráfico 12, a seguir. 

Gráfico 12: Arranjos da constituição familiar. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 

 O modelo preponderante que se apresenta entre as famílias dos entrevistados é 

nuclear: este arranjo constitui 65,5% dos casos. Pai, mãe e filhos também estão reunidos em 

aproximadamente 7% das famílias, juntamente com outros parentes, preponderantemente 

identificados como avós, caracterizando-se assim como famílias ampliadas. Também 

considerado como arranjo nuclear, as famílias chefiadas pelas mulheres são a segunda maior 

representatividade: cerca de 13% dos entrevistados informaram a composição familiar como 

sendo de mãe e filhos.  

 As famílias recompostas constituem proporção de, aproximadamente, 8%. Entre estas, 

a maioria é constituída pelo arranjo “mãe, padrasto e filhos” (83%), enquanto para “pai, 

madrasta e filhos”, a proporção é de 17%.  O arranjo denominado patrifocal, no qual os filhos 

vivem com os pais, o percentual informado foi de 1,7%, correspondente a quatro casos. Esses 

dados apontam para o fato de que a maioria dos filhos permanece sob a guarda das mães. 

Outros casos constituíram 1,3%. 

 Os dados recebidos pela pesquisa apontam ainda que apenas 2,7% dos entrevistados 

informaram possuir filhos, mesmo índice para aqueles que se declararam casados. Outros 
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1,8% informaram viver em união estável. A maioria se identificou como solteiros, 68%, 

enquanto 22,4% afirmaram estar namorando. 

 

4.2 Os antecedentes dos entrevistados 

 

O conceito de capital cultural, desenvolvido por Pierre Bourdieu, representou uma 

importante mudança de paradigmas para a explicação das desigualdades existentes nas 

trajetórias escolares de estudantes de origens sociais distintas. O teórico desviou o peso do 

capital econômico para o fator cultural. Desse modo, as diferenças observadas no desempenho 

escolar dos diferentes sujeitos estariam ligadas à posse do capital cultural e não 

exclusivamente às condições econômicas ou às aptidões, tidas como naturais (BOURDIEU, 

2014).  

O capital cultural, segundo Bourdieu, pode se manifestar sob três formas distintas: 

sendo uma delas o estado incorporado, que pode ser obtido de maneira dissimulada e passa a 

fazer parte da própria pessoa; no estado objetivado, é representado pela posse de bens 

culturais, como quadros e livros. E, por fim, pode ser visto sob o estado institucionalizado, 

como os diplomas e certificações de competência escolar. A disponibilização desse capital 

cultural pelas famílias aos seus antecedentes repercute diferentemente no sucesso escolar dos 

seus herdeiros.  

Tais diferenças no capital cultural possuído pela família podem ser explicadas pela 

precocidade do início do empreendimento de transmissão e de acumulação, tendo por limite a 

plena utilização da totalidade do tempo biologicamente disponível. Além disso, o tempo livre 

é aproveitado em serviço do capital cultural máximo, bem como pelo conhecimento sobre o 

sistema de ensino se constituiria em um importante diferencial para que os pais formulem 

estratégias de forma a orientar as trajetórias de sucesso dos seus filhos (NOGUEIRA, 2002). 

 

4.2.1 A escolaridade 

 

A investigação da escolaridade dos ancestrais desses entrevistados tem relevante 

importância para o estudo das trajetórias escolares e que, assim como Portes (1993, p.23) 

mostrou, as informações sobre escolaridade são uma “forma reconhecida de verificação da 

herança cultural.” Entretanto, em relação à escolaridade, aproximadamente 70% dos 

entrevistados que participaram deste estudo desconhecem ou não responderam aos dados 

sobre o grau de estudos dos seus avós.  
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Os dados dos questionários não dão um retorno preciso sobre o porquê da dificuldade 

de informações sobre os avós, contudo, é possível cogitar algumas interpretações: ainda no 

pré teste do questionário, os itens que geraram maior dúvida nos respondentes foram acerca 

da escolaridade dos avós, oportunidade em que foram feitas alegações de desconhecimento 

desta informação ou mesmo dos referidos parentes. A justificativa da não convivência com os 

avós, manifestada durante o teste, também foi alegada por número expressivo de alunos 

durante a aplicação do instrumento. Segundo Portes (1993, p. 24), a ausência de 

conhecimento da escolaridade dos avós em biografias escolares pode estar relacionada a 

fatores como: “1) o falecimento precoce dos avós; 2) o modo de união ou separação conjugal 

dos pais; 3) e o não cultivo da memória da família.” Contudo, acredita-se que os dados 

relacionados à escolaridade dos antecedentes daqueles que conseguiram responder a esta 

questão foram suficientes para mostrar a configuração e a carência de títulos escolares de seus 

avós. 

 A investigação a respeito do capital escolar dos familiares revelou, principalmente 

pela escolaridade dos avós, a ausência da posse de títulos e diplomas, constituindo dessa 

maneira, uma fraca herança cultural a ser legada aos descendentes. Considerando a 

importância de situar os sujeitos pesquisados em uma configuração familiar, sua 

caracterização começará pela escolarização dos avôs e avós como segue no quadro V, adiante. 
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Quadro V: Quadro de escolaridade dos avós paternos e maternos dos respondentes. 

 

Nível escolar 
 

Paternos 

 

Maternos 

Avôs e 

Avós 

(maternos 

e paternos) Avô Avó Avô Avó 

N. % N. % N. % N. % N. % 

 

Ensino 

Fundamental 

Séries Iniciais Incompletas 19 8,5 22 10 17 7,5 21 9,5 79 9 

Séries Iniciais Completas 19 8,5 18 8 13 6 12 5,5 62 7 

Séries Finais Incompletas 5 2 3 1,5 8 3,5 6 2,5 22 2 

Séries Finais Completas 6 2,5 7 3 9 4 9 4 31 3,5 

Ensino 

Médio 

Ensino Médio Incompleto 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0 3 0,5 

Ensino Médio Completo 10 4,5 11 5 11 5 12 5,5 44 5 

Ensino 

Técnico 

Ensino Técnico Incompleto 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 4 0,5 

Ensino Técnico Completo 2 1 2 1 1 0,5 0 0 5 0,5 

Ensino 

Superior 

Superior Incompleto 3 1,5 4 2 2 1 2 1 11 1,5 

Superior Completo 3 1,5 2 1 2 1 3 1,5 10 1 

Sem resposta 154 69 152 68 158 70 157 70 621 69,5 

NÚMERO TOTAL 223 100 223 100 223 100 223 100 892 100 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 

No quadro que trata da escolaridade dos antecedentes, nota-se que entre avôs e avós as 

diferenças são discretas, em cujas proporções mantêm-se semelhantes em todos os níveis de 

ensino. É possível observar que o índice de acesso ao nível equivalente à atual etapa das séries 

iniciais do Ensino Fundamental, apresenta a maior concentração entre os níveis de 

escolaridade: o valor percentual agregado para aqueles que ingressaram nesta etapa, tendo 

concluindo ou não, é de aproximadamente18% para os avôs paternos e de 15% para maternos, 

sendo importante salientar que a maioria deles não concluiu tal etapa de ensino.  

Para as séries finais do Ensino Fundamental, as proporções são maiores entre os avós 

maternos, média de 6%, que os paternos, média de 4.5%. Neste caso, aqueles que concluíram 

o nível, são ligeiramente preponderantes. De fato, ao interpretar dados sobre alunos de nível 

médio na década de 1960, Gouveia e Havighurst (1968) discutem a questão de repetência e 

interrupção dos estudos, inferindo que o fato de ingressar em uma etapa de escolaridade 

subsequente, dá a tais estudantes uma condição de grupo selecionado, em certa medida. Isso 

explicaria a elevação das taxas de sucesso em comparação à etapa anterior. 

Quanto ao Ensino Médio, a média de avós incluídos neste nível é de 5% de média para 

os paternos e 5,5% para os maternos, sendo que entre estes, 100% das informações apontam 

para a conclusão de tal etapa de escolaridade. Quanto à formação técnica, a média entre todos 
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os avós é inferior a 1%, não sendo possível mensurar, neste caso, o índice dos níveis 

escolarização correspondentes para a formação técnica que, na nesta geração dos avós, podia-

se dar em nível fundamental ou médio. Para o Ensino Superior, o índice médio apresenta-se 

também em 1%. 

 A seguir, é possível proceder às análises sobre a escolaridade dos pais e mães dos 

entrevistados, a partir das informações detalhadas quadro adiante: 

 

Quadro VI: Escolaridade dos pais e mães dos respondentes. 

Nível escolar 
Mãe Pai Mães e Pais 

N. % N. % N. % 

 

Ensino 

Fundamental 

Séries Iniciais Incompletas 12 5,5 9 4 21 5 

Séries Iniciais Completas 45 20,5 51 23 96 21,5 

Séries Finais Incompletas 32 14 23 10,5 55 12 

Séries Finais Completas 17 7,5 27 12 44 10 

Ensino Médio 
Ensino Médio Incompleto 7 3 6 2,5 13 3 

Ensino Médio Completo 27 12 28 12,5 55 12 

Ensino 

Técnico 

Ensino Técnico Incompleto 0 0 0 0 0 0 

Ensino Técnico Completo 11 5 5 2 16 4 

Ensino 

Superior 

Superior Incompleto 6 2,5 1 0,5 7 1,5 

Superior Completo 15 7 7 3 22 5 

Sem resposta 51 23 66 30 117 26 

NÚMERO TOTAL 223 100 223 100 446 100 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 

 De acordo com as informações sobre a escolaridade dos pais e mães dos entrevistados, 

nota-se que o ponto médio de concentração está no Ensino Fundamental, com uma taxa de 

48,5 % para o acesso à etapa, sendo que a maior parcela encontra-se nas séries iniciais, bem 

como no caso dos avós.  As diferenças entre a escolaridade de pais e mães são discretas nas 

séries iniciais, mas nas séries finais a preponderância é masculina para aqueles que 

concluíram o Ensino Fundamental. 

Quanto ao Ensino Médio, o alcance aparece como 15% dos acessos, com destaque 

significativo para aqueles que o concluíram, 12%, contra 3% de abandono.  O índice é 

semelhante para ambos os sexos. Na formação técnica, as mães são maioria: 5% delas 

concluíram um curso técnico, enquanto entre os pais, o índice é de 2%. Proporção semelhante 

acontece em relação ao Ensino Superior, as mães são destaque: 7% delas concluíram o curso, 
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enquanto os pais aparecem com um percentual inferior à metade delas. Neste caso, a 

informação para superior incompleto sugere a interpretação de um estudo em curso e não de 

interrupção, sendo que 2,5% delas e 0,5% deles parecem estar se qualificando. 

A partir das análises feitas, torna-se relevante traçar um quadro do desempenho 

intergeracional quanto às taxas de escolarização. No gráfico8, adiante, estão organizados os 

índices médios de desempenho, por etapas de escolaridade, para as gerações de avós, pais e 

entrevistados. 

 

Gráfico 13: Posicionamento dos entrevistados quanto às taxas de escolarização em 

relação às suas gerações antecedentes. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 

 Ao comparar as taxas de escolarização entres as gerações dos avós e dos pais dos 

entrevistados, é notável o significativo aumento da escolaridade: enquanto a média dos avôs e 

avós apresentou-se em 16% para aqueles que alcançaram as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, o índice médio subiu para, aproximadamente, 26,5% no caso da geração dos 

pais. Para os cálculos, foram considerados os números gerais de acesso, agregando-se as 

situações de cursos completos e incompletos.  

Em relação ao acesso às séries finais do Ensino Fundamental, agregando-se casos de 

conclusão e de abandono, um avanço também foi apontado: de 5,5%, entre os avôs e avós, o 

percentual subiu para, aproximadamente, 22% no caso de pais e mães.  
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Já no Ensino Médio, os acessos dos avós, que eram proporção de 5,5%, aproximados, 

foi triplicado na geração dos pais, que alcançou a média de 15%. O aumento percentual é 

ainda maior quando se observa o caso do Ensino Superior, que salta de 1% entre os avôs e 

avós para 6,5% entre pais e mães. 

Com efeito, os dados apontam uma discrepância acentuada quando as taxas de 

escolarização dos avós e dos pais são comparadas à dos entrevistados. Se, entre a primeira e a 

segunda gerações analisadas, a diferença aponta um avanço em todos os níveis mais altos de 

escolaridade alcançados pelos ancestrais, o alcance da terceira geração é destaque: os 

entrevistados já superaram plenamente o Ensino Fundamental e encontram-se na última etapa 

da Educação Básica, com probabilidade aproximada a 100% de concluí-la, conforme os dados 

tratados no Capítulo III, que apresentaram a consecutiva queda dos índices de retenção e 

abandono. Contudo, apesar da impossibilidade de prever sobre a continuidade dos estudos 

desses jovens no Ensino Superior, é certo afirmar que o Ensino Médio não representa a 

terminalidade escolar deles. 

 Vale ressaltar que, para compreender as mudanças intergeracionais, de acordo com 

Mannheim (1990, apud Tomizak, 2013), os processos sociais que estruturam e possibilitam a 

formação de novas gerações não pode ser interpretada apenas a partir do ritmo biológico da 

existência humana, mas também em relação ao fenômeno qualitativamente específico. Desse 

modo, a noção de geração não deve ser fundada exclusivamente no âmbito familiar, nem o 

critério etário deve constituir elemento importante na definição do fenômeno geracional. 

Assim, evidencia-se que é preciso ter nascido na mesma comunidade de vida social e 

histórica. Nesta perspectiva, percebe-se que o avanço da escolaridade nas gerações analisadas 

acompanha o ritmo de um contexto sociocultural e político, no qual as vagas no ensino 

público foram ampliadas e, especificamente, na configuração da EEPBM, que proporcionou o 

significativo aumento do acesso à escolaridade, conforme os dados amplamente discutidos no 

capítulo anterior. 

 Nesse sentido, a configuração social aponta para uma representação positiva em 

relação à importância da escolarização de jovens, dada pela progressiva expansão das 

matrículas, já tratada neste estudo, em tempos de progressiva expansão da oferta para aqueles 

que demandassem vagas. Desse modo, até 2015, o fator principal para o aumento da procura 

pelo Ensino Médio é questão da configuração social, na qual os significados e a importância 

da escolarização estimulam a busca dos jovens pelo estudo, antecedendo a obrigatoriedade 

legal prevista para ser consolidada em 2016. 
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Procedendo a comparação entre as gerações de avós e de pais, a questão do sexo 

aponta diferentes desempenhos escolares. A diferença discreta, vista no caso dos avôs e avós, 

não é reproduzida pela geração seguinte. As mães dos entrevistados destacam-se na conclusão 

de cursos técnicos, cuja proporção é de 2% para os pais e 5,5% para as mães e, no caso do 

Ensino Superior, a preponderância feminina também pode ser observada: sendo observados 

3,5% para os pais e 9,5% para as mães.  

Tal resultado confirma que a questão de gênero é relevante na compreensão de 

desempenho escolar: no Brasil, pertencer ao gênero feminino aumenta as chances de a pessoa 

ir para a escola e nela permanecer por mais tempo (SILVA, 1993), embora o sucesso escolar 

do sexo feminino seja transversal às classes sociais e às regiões do país, suas explicações 

podem ser diferentes em cada contexto específico, conforme Carvalho (2013). 

 

4.2.2 Ocupação profissional 

 

 Neste item, consideramos a importância da abordagem sobre a inserção no mundo do 

trabalho dos antecedentes dos entrevistados, bem como as condições gerais de existência 

dessas famílias. Tais condições de vida destas famílias dependem do trabalho dos 

responsáveis pela geração de renda, o que tem estrita relação com a ocupação profissional. 

 Como mostrado no item anterior, a escolaridade dos avôs demonstra a frágil condição 

de capital escolar e, consequentemente, o comprometimento das possibilidades de 

qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho do interior. Apesar de as 

informações fornecidas pelos entrevistados não possam esclarecer suficientemente as 

especificidades da ocupação de seus antecedentes, o quadro estabelecido contribui para o 

entendimento do objeto deste estudo, fornecendo pistas para a compreensão das famílias das 

quais os respondentes provêm. 

Para analisar as informações dos entrevistados quanto às ocupações profissionais dos 

seus avós e pais, ao exemplo das categorias desenvolvidas por Portes (1993), os dados estão 

apresentados no quadro VII, adiante.   
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QUADRO VII: Categorias socioprofissionais dos avôs maternos e paternos dos entrevistados. 

Categorias Descrição  Número % 

Renda Aposentado(29) 29 6,5 

Trabalhadores autônomos 

Açougueiro(2) 

Empresário(2) 

Comerciante(3) 

Negociante(4) 

Garimpeiro(1) 

12 3 

Trabalhadores manuais sem 

qualificação  

Carvoeiro(1) 
1 0,2 

Motorista  

Caminhoneiro(1) 

Carreteiro(1) 

Taxista(1) 

Motorista(3) 

6 1,3 

Trabalhadores qualificados 

/semiqualificados ou ligados à 

construção civil 

Carpinteiro(1) 

Eletricista(5) 

Operador(1) 

Maquinista(1) 

Marceneiro(1) 

Mecânico(2) 

Minerador(2) 

Padeiro(4) 

Pedreiro(2) 

Serralheiro(1) 

Topógrafo(2) 

Segurança (1) 

Servente(1) 

24 5 

Trabalhadores não manuais de 

nível médio ou superior 

Enfermeiro(1) 

Engenheiro(2) 

Gerente de fábrica(1) 

4 1 

Trabalhadores rurais 

Lavrador(12) 

Retireiro(5) 

Trabalhadores rurais(20) 

Caseiro(1) 

38 8,5 

Proprietários rurais 

Produtores rurais(8) 

Fazendeiro(6) 

Sitiante(1) 

Agricultor(8) 

Agropecuarista(1) 

Pecuarista(1) 

27 6 

Outros  

Militar(1) 

Piloto(1) 

Político(2) 

Prestador de serviços(1) 

5 1 

Número de respondentes 146 32,5 

Informaram desconhecimento 87 19,5 

Não respondidas 213 48 

Total  446
34

 100 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

                                                           
34

 O total das repostas consideradas neste caso correspondem ao dobro dos questionários recebidos, tendo em 

vista que os respondentes informaram sobre as profissões de avôs paternos e maternos.  
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 Os dados apontam as ocupações dos avôs dos entrevistados estão inseridas nas 

categorias de atividades rurais, que perfazem um percentual de 14,5%. Entretanto, a maioria 

destes é apresentada como trabalhadores rurais, 8,5%, enquanto 6% enquadram-se na 

condição de proprietários de terra. O setor de prestação de serviços abarca outros 5% das 

ocupações dos avôs, enquanto os autônomos representam 3% e motoristas, cujas as 

especificidades não foram aferidas, 1,3%. As profissões não manuais, de nível médio ou 

superior, correspondem a aproximadamente 1% dos casos informados. As informações sobre 

a ocupação profissional dos avôs são congruentes com as análises a cerca da posse de títulos 

escolares desses antecedentes. Outros 6% foram declarados como aposentados. 

Adiante, os dados referem-se às categorias socioprofissionais das avós dos 

entrevistados. 
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QUADRO VIII: Categorias Socioprofissionais das avós maternas e paternas dos 

entrevistados. 

Categorias Descrição Número % 

Donas de Casa 

 

Trabalho doméstico (102) 

 

102 23 

Renda  

 

Aposentada (30) 

 

30 7 

Trabalhadoras autônomas  

 

Comerciante (1) 

Costureira (4) 

Lojista(1) 

Empresária (2) 

Corretora (2) 

 

10 2 

Trabalhadoras manuais sem 

qualificação ou semiqualificadas  

 

Empregada doméstica (8) 

Servente (2) 

Cozinheira (2) 

Cuidadora de idoso (1) 

 

13 3 

Trabalhadoras não manuais de nível 

médio ou superior 

 

Enfermeira (3) 

Marinheira (1) 

Professora (4) 

Professora de música (1) 

 

9 2 

Trabalhadoras rurais 

 

Lavradora (2) 

Trabalhadora rural (4) 

Agricultora (1) 

Fazendeira (1) 

 

 

8 2 

Número de respondentes 172 39 

Não respondidas  201 45 

Informaram desconhecimento 73 16 

Total 446 100 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 

 Os dados apresentam as avós preponderantemente como donas de casa: 23% delas 

foram apontadas como as responsáveis pelo serviço doméstico no lar e os cuidados com a 

família. No instrumento de pesquisa, a questão que visava à a informação sobre a ocupação 

dos antecedentes foi aberta para a livre expressão dos entrevistados e, nas respostas 

apresentadas como “aposentadas” não é possível aferir se tratam de aposentadoria 

profissional, pensão ou benefícios sociais, portando, as 7% das avós aposentadas forma 

incluídas na categoria de Renda. As trabalhadoras autônomas e aquelas sem qualificação ou 

semiqualificadas apresentaram percentuais aproximados de 2%, índice equivalente aos 2% 
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das trabalhadoras de nível médio ou superior, bem como das trabalhadoras rurais. Assim 

posto, agregando-se as categorias socioprofissionais das avós com atividades remuneradas, o 

índice alcança o percentual de 9% delas.    

 A seguir, analisaremos as informações sobre a geração dos pais dos entrevistados. Se 

nesta geração foi percebido um aumento ao acesso de títulos escolares, vejamos se o mesmo 

acontece em relação às ocupações profissionais. A seguir, apresentam-se os dados referentes 

às ocupações dos pais dos entrevistados.  
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QUADRO IX: Categorias Socioprofissionais dos pais dos entrevistados. 

Categorias Descrição  Número % 

Renda Aposentado(3) 3 1 

Trabalhadores autônomos 

Açougueiro(1) 
Autônomo(1) 

Comerciante(3) 

Construtor civil(1) 
Empreiteiro(1) 

Empresário(1) 

8 3,5 

Trabalhadores manuais sem 

qualificação  

Auxiliar de serviços gerais(2) 

Servente (2) 
 

4 2 

Motorista  

Caminhoneiro(6) 

Carreteiro(1) 
Taxista(1) 

Motorista(9) 

Caminhoneiro autônomo (1) 

18 9 

Trabalhadores qualificados ou 

semiqualificados do setor de 

serviços 

Carpinteiro(1) 
Eletricista(1) 

Operador de máquina(5) 

Mecânico(3) 
Pedreiro(15) 

Topógrafo(2) 

Apontador(2) 
Blater cabo de forja(1) 

Bombeiro(1) 
Encarregado(1) 

Garçom(1) 

Lanterneiro(1) 
Mecânico de bicicleta(1) 

Metalúrgico(1) 

Motoboy(1) 
Operador de produção(1) 

Operador de usina de asfalto(1) 

Queijeiro(2) 
Tratorista(1) 

Vendedor(1) 

Segurança(3) 
Vigia(2) 

48 21,5 

Trabalhadores não manuais de 

nível médio ou superior 

Enfermeiro(1) 

Engenheiro de produção(1) 

Agrônomo(1) 
Almoxarife(2) 

Chefe de almoxarifado(1) 

Contador(1) 
Técnico de laboratório(1) 

8 3,5 

Trabalhadores rurais 

Lavrador(3) 

Retireiro(5) 
Trabalhadores rurais(10) 

Caseiro(5) 

Administrador(2) 
Operador de máquina agrícola(1) 

Verdureiro (1) 

27 12 

Proprietários rurais 

Produtores rurais(6) 
Fazendeiro(2) 

Agricultor(4) 

Agropecuarista(1) 
Pecuarista(3) 

16 7 

Outros  
Funcionário publico(2) 

Militar(1) 

Professor de música e pedreiro(1) 
4 1,5 

Número de respondentes 136 61 

Não respondidas 87 39 

Total  223 100 
Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 
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 No quadro que se ocupa com as categorias socioprofissionais dos pais, a concentração 

se dá no grupo de trabalhadores qualificados ou semiqualificados do setor de serviços, cuja 

representatividade é de 21,5%. As ocupações rurais somam 19%, destacando-se 12% para os 

trabalhadores rurais e 7% para os proprietários de terra. Os pais que exercem atividades não 

manuais de nível médio ou superior constituem um percentual de 3,5%, enquanto os 

ocupantes de atividades manuais sem qualificação representam 2%.  

Ao comparar as ocupações de avôs e pais, é possível notar o deslocamento da 

concentração das atividades do setor rural para o urbano. Enquanto os avôs ocupavam-se 

principalmente de atividades rurais, 14,5%, contra 5% dos ocupantes da categoria de serviços, 

na geração dos pais há uma inversão neste sentido: 21,5% são representantes do setor de 

serviços, contra 19% para as atividades rurais. Entretanto, a concentração destes dados, 

relativos às categorias mais representadas, não permitem uma inferência acerca do impacto do 

aumento da escolaridade entre as gerações quanto às ocupações profissionais.  

O deslocamento identificado sugere apresentar mais a migração das áreas rurais para o 

centro urbano, já que as atividades desempenhadas pelos pais não demandam títulos 

escolares. Vale destacar também o discreto aumento das representações para os autônomos, 

de 3% para 3,5%; dos motoristas, de 1,3% para 9% e dos não manuais, de 1% para 3,5%, caso 

nos quais o aumento da escolaridade pode ter repercutido. 

Adiante, buscamos analisar os dados relativos às ocupações socioprofissionais das 

mães dos entrevistados, cujas informações estão organizadas no quadro a seguir. 
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QUADRO X: Categorias Socioprofissionais das mães dos entrevistados. 

Categorias Descrição Número % 

Do Lar 

 

Trabalho doméstico(74) 

 

74 33 

Trabalhadoras autônomas  

 

Comerciante(5) 

Costureira (2) 

Cabelereira(1) 

Esteticista(1) 

Pescadora profissional(1) 

Vendedora(2) 

 

12 5 

Trabalhadoras manuais sem 

qualificação ou semiqualificadas  

 

Empregada doméstica(13) 

Cozinheira(3) 

Cuidadora (1) 

Auxiliar de serviços gerais(4) 

Balconista(4) 

Faxineira(5) 

Recepcionista(1) 

 

31 14 

Trabalhadoras não manuais de 

nível médio ou superior 

 

Professora(7) 

Agente de saúde(4) 

Auxiliar administrativo(1) 

Contador(1) 

Monitora Infantil(2) 

Técnica em química(1) 

Administradora (1) 

Funcionária pública (2) 

Secretária (2) 

 

21 9,5 

Trabalhadoras rurais 

 

Lavradora(3) 

Trabalhadora rural(3) 

 

6 3 

Outros  

 

Funcionária de laticínios(1) 

 

1 0,5 

Número de respondentes 145 65 

 

Não respondidas 

 

78 35 

 

Total  

 

223 100 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 
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 De acordo com estes dados é notável que as atividades das mães ainda concentram-se 

no trabalho doméstico, relativos aos cuidados da casa e dos filhos. A representatividade para 

tal categoria é de 33%. Em seguida, o destaque se dá para as mães sem qualificação ou 

semiqualificadas, com o percentual de 14%, enquanto as autônomas constituem 5%. As 

ocupantes dos postos não manuais, que representam 9,5%, enquanto as trabalhadoras rurais, 

são 3% dos casos. 

 Entre as avós e as mães, é possível perceber algumas relações. As mães constituem 

maior proporção na categoria do trabalho doméstico, bem como as avós, mas deixam se ser 

minoria quando se trata da qualificação ou semiqualificação profissional. Respectivamente 

para avós e mães, o aumento da representatividade também é observado na categoria das 

autônomas, de 3% para 5%; das trabalhadoras rurais, de 1% para 3%; das não manuais, de 2% 

para 9,5%. 

 Ao comparar as variações relativas às gerações de avós e mães, o aumento da 

escolaridade entre as gerações, analisado anteriormente, repercute sobre as ocupações 

profissionais. Isso pode ser observado na categoria das ocupações não manuais de nível médio 

ou superior, cuja qualificação depende de títulos escolares. 

 Desse modo, considerando o aumento da escolaridade dessas mães em relação às avós, 

bem como a presença delas nos lares, em cerca de um terço dos casos, pode corroborar para 

os estudos dos entrevistados, já que podem fazer um acompanhamento sistematizado na 

escolarização dos filhos, como participar de reuniões e outros chamados escolares, bem como 

acompanhar as tarefas escolares (Portes, 1993). Verificaremos tais possibilidades no item 

seguinte. 

 

 4.3 O percurso escolar dos entrevistados 

 

 

 Neste item, abordaremos dados referentes ao percurso escolar dos entrevistados, 

considerando as diversas etapas com o objetivo de construir um panorama geral das trajetórias 

desses jovens. De fato, o entendimento das representações, relacionadas a tais trajetórias, são 

relevantes para a compreensão do perfil dos alunos do Ensino Médio público, no interior.  
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4.3.1 Educação Infantil 

 

 Portes (1993) afirma que os níveis mais elementares da escolaridade são etapas em um 

processo de socialização, desenvolvimento intelectual e preparação para um período escolar 

posterior. O tema da educação de crianças de 0 a 6 anos, nas suas diversas modalidades, foi 

objeto de debate em todo o país, impulsionado pela busca de melhores condições de vida para 

as mulheres, destacando-se o direito a instituições seguras para a educação dos filhos como 

prerrogativa para o exercício do trabalho. Assim, creche e pré-escola foram reconhecidas 

como direito na Constituição de 1988 (FREITAS & BICCAS, 2009).  

 No gráfico adiante, estão apresentados o índice de frequência a esta etapa de 

escolaridade, bem como a escola escolhida pelas famílias dos entrevistados. 

Gráfico14: Frequência em Educação Infantil e tipo da instituição escolhida. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 

 É possível observar que 190 entrevistados frequentaram a Educação Infantil, um 

percentual de 85%, sendo também expressivo o número de famílias que optaram pela pública 

de ensino, 83%. Portes (1993, p. 105) afirma que isso demonstra “o grau de investimento 

escolar de cada família que, de posse de um mínimo de informação sobre o funcionamento 
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escolar, demanda para seus filhos os níveis de escolaridade disponíveis nas redes escolares, 

principalmente a pública, de acordo com suas possibilidades materiais”. 

 

4.3.2 As mudanças de município 

 

 Ao considerar o “signo da alta rotatividade” nas condições de trabalho das famílias de 

estudantes, segundo Portes (1993, p.47), esta pesquisa buscou investigar a incidência desta 

perspectiva no interior e seus possíveis impactos no percurso escolar dos entrevistados. No 

gráfico adiante, notam-se os índices de frequência exclusiva no município de Nazareno-MG. 

Gráfico 15: Distribuição da frequência escolar dos entrevistados no município de 

Nazareno nas diferentes etapas da Educação Básica. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 Os dados apontam que 14% dos entrevistados informaram não ter frequentado as 

séries iniciais do Ensino Fundamental exclusivamente no município de Nazareno-MG, 8% as 

séries finais e, 9%,o Ensino Médio. A média para o índice das mudanças anunciadas pelos 

jovens é de 10%.  

Ao indagar sobre a quantidade de mudanças, a pesquisa recebeu os seguintes dados, 

apresentados no gráfico adiante. 

 

0

50

100

150

200

250

Séries iniciais do Ensino
Fundamental

Séries finais do Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Sim

Não

Não respondidas



98 
 

 

Gráfico16: Quantidade de mudanças de município informadas pelos entrevistados. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016.  

Dos 223 entrevistados, 28% apontaram ter mudado de município durante o percurso 

escolar até o Ensino Médio pelo menos uma vez, correspondente a 12,5%. Outros 12 

indicaram duas mudanças, aproximadamente 5%, mudaram duas vezes, 0,5% quatro vezes e 

3,5% informaram ter mudado cinco vezes ou mais.  

 A alta rotatividade relativa ao local de trabalho ou à atividade desempenhada, 

apontada por Portes (1993), é justificada pela busca de melhores condições de vida, bem 

como à necessidade de adaptação às condições impostas pelo mercado de trabalho, dificultada 

em razão do baixo nível de escolaridade e da desqualificação profissional. Desse modo, as 

características gerais da economia limitam as possibilidades de escolha. Nesta pesquisa, os 

motivos apresentados para as mudanças convergem para a análise desse autor. 

 Ao categorizar os dados, a preponderância dos motivos de fato foi em torno das 

questões sobre as condições de trabalho das famílias, conforme o detalhamento no quadro 

seguinte. 
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QUADRO XI: Motivos atribuídos à mudança de cidade durante o percurso escolar. 

 

Motivo  

 

  

Número 

% 

Doenças  

 

“Porque minha avó adoeceu.” 

 

3 5 

Questões familiares  

 

“Primeiro para morar com meu pai e depois 

para morar com minha mãe.” 

 

“Brigas familiares.” 

 

12 21 

Trabalho 

 

“Quando meu pai tinha que trabalhar na 

queima de carvão em outra cidade.” 

 

“Acompanhar o pai no local de trabalho.” 

 

“Falta de serviço.” 

 

“Meus pais mudaram por motivo de ter 

arrumado um emprego em outra cidade.” 

 

15 26,5 

Estudo  

 

“Estudar.” 

 

“Porque a escola não estava em situação boa 

e pelo falecimento do meu pai.” 

 

2 3,5 

Outros  

 

“À toa.” 

 

“O motivo foi a casa do terreno que estava 

alugando. Pediram a casa.” 

 

6 10,5 

 

Não respondidas 

 

 

19 33,5 

 

Número de entrevistados que informaram ter mudado de cidade durante o percurso 

escolar 

 

57 100 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016.  

 A maioria dos respondentes que afirmaram ter mudado de município ao longo do 

percurso escolar, aproximadamente 26%, apontou a questão do trabalho como o principal 

motivo. Questões relacionadas à família alcançaram 21% das justificativas, enquanto as 

doenças que acometeram familiares constituíram 5% das respostas e outros motivos, 
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representaram 10,5%. O estudo foi citado apenas duas vezes como motivo das mudanças, um 

percentual de, aproximadamente, 3,5%.  

 É possível inferir que as condições de existência das famílias, dadas como prioridades, 

marcam as possibilidades de escolhas dessas famílias. Desse modo estratégias de 

investimento escolar dos filhos não são viáveis e suas trajetórias ficam à própria sorte. Nesse 

sentido, Cavaliere, Coelho e Maurício (2013, p. 275) afirmam que “a maior parte das famílias 

brasileiras que frequentam os sistemas públicos de educação têm poucas possibilidades de 

escolha da escola em função das estratégias que tracem na busca dos melhores caminhos para 

seus filhos”.  

 

4.3.3 Interação família e escola 

 

 

Como o detalhamento das interações entre família e escola não são objeto principal 

desta pesquisa e sim parte constituinte do perfil dos alunos, este estudo limitou-se a 

compreender questões relativas à frequência das famílias à escola, o que é relevante para 

revelar as representações quanto à importância da participação das famílias na vida escolar 

dos filhos. No gráfico adiante, apresentam-se as proporções da frequência informada pelos 

entrevistados. 

Gráfico17: Índice de frequência da família à escola. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 
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 Os dados apontam que 72% dos entrevistados afirmaram que suas famílias frequentam 

reuniões e atendem os chamados da escola. Outros 8% informaram que a frequência acontece 

às vezes e, apenas 4% não participa dessas relações. Essas proporções mostram que as 

famílias atribuem importância à presença da família na escola e que essa ação é condição 

necessária para o desempenho desses alunos.  

 Sobre a responsabilidade de acompanhamento escolar dos alunos, a tarefa é 

preponderantemente das mães, como se pode observar no gráfico a seguir.  

Gráfico 18: Distribuição dos responsáveis pelo acompanhamento escolar dos entrevistados. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

  

 As mães foram apresentadas como únicas responsáveis pelo acompanhamento escolar 

dos entrevistados em uma proporção de 70%, enquanto os pais representaram apenas 5%. 

Agregando-se os casos em que as mães dividem esta tarefa com outros familiares, elas se 

apresentam em 83% dos casos para interagir com a escola. Mãe e pai, juntos, são 6%; mãe, 

juntamente com outras pessoas, parentes ou não, representam 2%; irmãos mais velhos, 2%; 

vizinhos e outros parentes, 3%; avó, 1%. 

 Portes (1993) ressalta que as mães são responsáveis pelas estratégias de busca de 

estabelecimentos escolares, no incentivo e auxílio ao aprendizado, nos cuidados diversos 

necessários à manutenção dos filhos, em casa e na escola. 
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 Outra perspectiva de análise que interessa à compreensão do percurso escolar desses 

alunos é acerca da ênfase nas interações das famílias com a escola, nas diferentes etapas da 

escolarização básica. 

Gráfico 19 : Ênfase da frequência das famílias na escola por etapas de escolarização. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 Os dados convergem para o estudo de Silveira (2007), que afirma haver um 

enfraquecimento no papel da família ao longo da trajetória escolar do aluno, que chega à 

lassidão no ensino médio: na medida em que os alunos progridem na escola, a família 

participa e os acompanha menos. Se a relação tende a enfraquecer conforme as crianças e os 

adolescentes evoluem na escola, no ensino médio temos uma perspectiva de maior 

afastamento entre família e escola. 

 De fato, as informações “sempre” caem gradativamente: 70%, nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental; 60%, nas séries finais do Ensino Fundamental e 47,5%, no Ensino 

Médio. Vale ressaltar que a queda no Ensino Médio é mais acentuada do que entre as séries 

do Ensino Fundamental. A inversão entre a queda da frequência dessas famílias ocorre em 

relação à categoria “às vezes”, que aumenta, a saber: 20% nas séries iniciais; 33%, nas séries 

finais; 40% no Ensino Médio. A categoria “nunca” atinge seu maior percentual justamente no 

Ensino Médio, com 6%. 

 Apesar da relação inversamente proporcional para as categorias “sempre” e às 

“vezes”, é importante chamar a atenção para o fato de que a frequência “sempre” é 
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preponderante em todas as etapas, com índices de 70% para as séries iniciais e 60% para as 

séries finais do Ensino Fundamental e 47% para o Ensino Médio. Entretanto, esta análise 

contradiz o estudo de Silveira (2007), no que tange à lassidão para a interação família e 

escolar no nível do Ensino Médio. Ao considerar que as famílias estão sempre presentes em 

47% e frequentam às vezes em 40% dos casos, o que não configuraria a lassidão. 

 Outro aspecto que diz respeito à participação das famílias no acompanhamento escolar 

dos filhos é o dever de casa. Visto que entre escolas e famílias estão envolvidas muitas 

interações, nas quais diversos procedimentos podem ser acionados, como reuniões, bilhetes, 

boletins, entre outros. Nesse conjunto, o dever de casa é destaque pelos seguintes aspectos: 

constitui tarefa do aluno, é passado pelos professores e sua realização deve acontecer no 

período extraescolar, geralmente em casa, e sob a supervisão dos pais. Isso o caracteriza como 

um dos principais meios de interação entre família e escola (CARVALHO, 2004). 

 Ao realizar pesquisa sobre os deveres de casa, Resende (2012) selecionou diferenças e 

desigualdades de diversas ordens, espelhadas na prática social e realização dos deveres de 

casa, tanto no âmbito da família quanto no das escolas. Dessa forma, a autora articulou 

temáticas relevantes na Sociologia da Educação pertinentes às relações entre desigualdades 

escolares e sociais, o currículo escolar e a relação família e escola e considerou que, se o 

dever de casa é considerado favorecedor do desempenho escolar e se o acompanhamento 

parental a ele é visto como um dos fatores de sua eficácia, “isso objetivamente coloca as 

diferentes famílias em posições desiguais diante do mercado escolar, já que elas não dispõem 

de condições materiais e culturais idênticas para fazer face esse papel” (RESENDE, 2012, p. 

163). 
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Gráfico 20: Frequência da realização e acompanhamento dos deveres de casa. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

  

O gráfico contribui para a compreensão de que, conforme as informações recebidas 

pela pesquisa, os entrevistados estão mais comprometidos com o exercício do dever de casa 

do que seus familiares. O hábito de fazer dever foi confirmado por 53% dos entrevistados, 

enquanto 42% declararam que as famílias têm o hábito de acompanhar tal atividade. Quanto 

ao índice de acompanhamento do dever em aulas particulares, 26%, não é possível aferir a 

origem da escolha. É possível que pais e mães que trabalhem optem por terceirizar esta tarefa 

de acompanhamento, como também as respostas podem referir às oportunidades de 

frequência no extra turno, que podem não significar uma preocupação objetiva das famílias 

nesse sentido. 

 A seguir, abordaremos a distribuição dos responsáveis pela tarefa de acompanhar os 

deveres de casa. 
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Gráfico 21: Responsável pelo acompanhamento do dever de casa. 

 

Fonte: Dados do questionário pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

  

 Os dados sobre o acompanhamento dos deveres de casa acompanham as proporções da 

frequência à escola. As mães foram apontadas como únicas responsáveis por esta tarefa pela 

maioria dos entrevistados, uma representatividade de 45%. Agregando-se os casos em que 

elas dividiam esta responsabilidade com outras pessoas, 11%, o percentual alcança 56%. Os 

pais foram indicados como acompanhantes aos deveres em 5% dos casos, cerca de metade do 

índice representativo de “vizinhos, irmãos, amigos e outros”, cujo percentual é de, 

aproximadamente, 9%. As taxas agregadas para “pais” e “pais e outros” somam 18%. 

 Essas informações convergem para o fato de que, aproximadamente, um terço das 

mães se ocupa do trabalho doméstico, cuja especificidade é cuidar da casa e dos filhos. 

Entretanto, é possível notar que o índice das mães que acompanham os deveres avança para 

além das responsáveis pelo lar, sendo possível perceber que, mesmo as mães que exercem 

atividades remuneradas, também se responsabilizam preponderantemente pelo 

acompanhamento escolar dos filhos. 
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4.3.4As interações com as possibilidades do Ensino Médio 

 

 Historicamente, o Ensino Médio público brasileiro apresentou-se como um nível de 

educação dual, que reservou o ensino propedêutico para as elites e pretendeu oferecer 

qualificação profissional às massas populares. Em contraposição à esta dualidade, com as 

inovações da LDB de número 9.394, de 1996,   a articulação de uma proposta educacional que 

atenda a formação geral para a vida, a formação propedêutica e formação técnica, integrada, 

foi estabelecida pelo Decreto de número 5.154, de 2004. Este dispositivo visou a encerrar esta 

dualidade, regulamentando que o Ensino Médio fosse condição para a formação técnica. 

Assim posto, o aluno do Ensino Médio deve ser preparado para a continuidade dos 

estudos em nível Superior, receber uma formação geral para a vida e o mundo do trabalho e 

ter a oportunidade deformação técnica, opcionalmente. Tal formação técnica pode acontecer: 

concomitantemente, em instituições distintas; integrada, numa mesma instituição; 

subsequente, após a conclusão do Ensino Médio.  

Desse modo, para construir o perfil da população investigada, buscou-se conhecer as 

relações dos entrevistados com as possibilidades deste nível de ensino, quanto à continuidade 

dos estudos em nível superior e formação profissional técnica.  

Vale ressaltar que no município encontra-se a Escola Técnica Carvalho Chiarini e que, 

diariamente, o Executivo Municipal disponibiliza quatro ônibus escolares, sendo dois para o 

município de São João del-Rei e dois para Lavras, que atendem alunos de Cursos Técnicos e 

preparatórios para Enem e outros processos seletivos para o Ensino Superior, bem como para 

realização de provas do Enem e PAS. 

Adiante, os dados organizados no gráfico17, identificam as interações dos 

entrevistados com as oportunidades relacionadas ao ensino propedêutico e a continuidade dos 

estudos, bem como a formação técnica, concomitantemente, em outras instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

Gráfico 22: Participação dos entrevistados em cursos técnicos, preparatórios e processos 

de seleção. 

 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

  Observa-se que os índices de participação dos respondentes são baixos em relação à 

participação em cursos técnicos e preparatórios para seleção no Ensino Superior. Estas 

informações sugerem desconhecimento dessas possibilidades pelos jovens ou a falta de 

perspectiva deles em relação a tais oportunidades. Em relação à frequência em cursos técnicos 

concomitantemente ao Ensino Médio, 22 respondentes, percentual de 10% da população 

pesquisada, afirmaram a opção pela formação técnica. Os que buscam uma preparação além 

da oferecida pela EEPBM para o ingresso em cursos de Ensino Superior, representam uma 

proporção de 3,5%. Sobre a participação no ENEM e no PAS (Processo de Avaliação 

Seriada), os índices são mais expressivos, mas constituem menos de um terço dos jovens 

entrevistados: 30% para o Enem e 28% para o PAS. 

 Para compreender melhor as representações em relação ao ENEM e ao PAS, 

verificamos entre os respondentes estas ações ao longo do percurso no Ensino Médio. Como 

as notas do ENEM interessam, para fins de seleção, exclusivamente aos alunos do 3º ano, a 

indagação sobre a participação em todas as séries do Ensino Médio possibilitou a 

compreensão da prática da estratégia de treineiros
35

 pelos alunos. No caso do PAS, como se 
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trata de um processo realizado em um triênio, interessa averiguar o planejamento e a 

continuidade desta escolha. No gráfico adiante, vejam-se os dados organizados.  

 

Gráfico 23: Ênfase das participações no ENEM e PAS ao longo das séries do Ensino Médio 

 

Fonte: Dados dos questionários de pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 Primeiramente, a análise refere-se ao Enem. O gráfico revela uma descontinuidade da 

participação no referido exame. Os entrevistados participantes somente no primeiro ano, não 

se equiparam ao grupo daqueles que participaram no 1º e 2º anos, enquanto o número 

daqueles que realizaram o exame somente no 2º sugerem significativa descontinuidade na 

estratégia de treineiro. Enfim, os treineiros que participaram no 1º, 2º e 3º ano, correspondem 

a, aproximadamente, 2% dos entrevistados. A participação que interessa de fato, no 3º ano, 

atraiu apenas 25 entrevistados, correspondente a, aproximados, 9% dos jovens ouvidos. 

 Quanto ao PAS, os 63 alunos que afirmaram ter participado, informaram que o 

fizeram na UFLA. O que se observa é a gradativa desistência ao longo do processo: para 

aqueles que iniciaram a participação ainda no 1º ano, 11,5%, 5% deram continuidade no 2º e 

apenas três deles, correspondente a 1,3% da população pesquisada, concluiu o triênio. Para 

aqueles que iniciaram o processo no 2º ano, 5%, apenas dois continuaram no 3º ano, o 

corresponde a menos de 1% dos entrevistados. Apenas três jovens realizaram o processo com 

linearidade, um percentual de 1,3%. 

 Portes (1993; 2001) sinaliza para o fato de que jovens das camadas populares 

desconhecem as estratégias de longevidade do percurso escolar, sendo que muitos deles 
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descobrem o vestibular e outros processos de seleção apenas no Ensino Médio, através dos 

colegas. A análise dos dados converge para o apontamento do autor, ao mostrar que apenas 

uma pequena minoria conclui estrategicamente o processo. 

 

 

4.4O exercício de atividades remuneradas 

 

 

 Segundo Lobato e Labrea (2013), a pobreza e a exclusão social são as principais 

razões pelas quais a juventude brasileira não vive plenamente a sua cidadania, sendo a 

qualidade de sua inserção no mercado de trabalho, um dos principais fatores. Os autores 

apontam que esta inserção está fortemente marcada pelas características sociais estruturantes 

das desigualdades sociais, sejam elas o sexo, a idade, a cor e o território.  

 As condições materiais de existência são preponderantes em obrigar os jovens, 

inclusive estudantes, a ingressar precocemente no mercado de trabalho, como forma de suprir 

suas necessidades básicas e auxiliar na manutenção da família. Portes (1993) aponta que, 

mesmo em casos nos quais predominam no discurso dos jovens as questões relacionadas à 

independência da família, por meio da entrada no mercado de trabalho, eles se mantem 

ligados à moradia familiar e, desse modo, têm suas rendas comprometidas com despesas da 

casa. O autor identificou entre os entrevistados do seu estudo, a memória de “infância 

perdida” e a sensação de exploração, não só por parte dos empregadores, mas também pelos 

pais.  

Em estudo realizado sobre as representações dos estudantes do Ensino Médio 

(FRANCO, 2001), a percepção sobre o trabalho sugere uma absorção do discurso ideológico 

que dissimula a realidade, sendo tratado como algo abstrato. A autora identificou que entre os 

sujeitos pesquisados, 36% representam o trabalho como uma atividade que dignifica o 

homem, sendo um aspecto necessário para o crescimento individual e social, bem como uma 

obrigação e uma forma de aprendizagem. Outros 30%, entendem o trabalho como uma 

atividade remunerada que garante a sobrevivência. Num mesmo sentido, mas em perspectiva 

menos imediatista, 8% acreditam que o trabalho é um meio de ascensão social.  

Apesar da significação idealizada sobre o trabalho, a pesquisadora constatou os 

aspectos negativos destacados, principalmente pelos estudantes trabalhadores: 65% apontam a 

exploração, a sobrecarga e a má· remuneração; 31% explicitam o fato de que as tarefas 

executadas são exaustivas; 28% sinalizaram sobre a existência de dificuldades no 
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relacionamento com colegas e clientes; 15% acreditam que o salário recebido é muito baixo, 

incapaz de garantir a sobrevivência; 12,5% identificam a rotina do trabalho com o sentimento 

de monotonia e solidão; e 9% expressaram a falta de valorização do trabalho desenvolvido. 

 Os dados recebidos desta pesquisa apontam que cerca de um terço dos alunos, 31%, 

declararam exercer algum tipo de atividade remunerada. Destes, 29% declararam ter entrado 

no mundo do trabalho com idades entre oito e 13 anos de idade. Parcela maior, 71%, declarou 

ter iniciado suas atividades remuneradas entre 14 e 17 anos. Quanto à carga horária de 

trabalho, 29% declararam trabalhar até quatro horas diárias, 54% entre cinco e oito horas 

diárias e 14% afirmaram trabalhar entre oito e dez horas diárias. Quanto à natureza do 

vínculo, 30% declararam trabalhar em contrato temporário, 16% com carteira assinada e os 

demais, 7%, em negócios familiares.  

No quadro adiante, veja-se a distribuição das atividades exercidas pelos respondentes. 
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QUADRO XII: Atividades exercidas pelos jovens pesquisados. 

 

Categorias 

 

 

Descrição 

 

Número 

 

% 

Atividades não qualificadas  

 

Ajudantes(3) 

Ajudantes de marceneiro(1) 

Atendente/balconista(14) 

Auxiliar de limpeza(1) 

Babá(8) 

Caseiro(1) 

Cuidador(1) 

Embalador de supermercado(1) 

Etiquetador(1) 

Lavador de carros(1) 

Servente de pedreiro(6) 

Servente de pintor(1) 

Empregada doméstica(2) 

 

41 59,5 

Atividades semiqualificadas e 

qualificadas 

 

Costureiro(a)(3) 

Lanterneiro(1) 

Mecânico soldador(1) 

Pintor(1) 

Auxiliar administrativo(1) 

Trabalha com informática(1) 

 

8 12 

Atividades rurais 

 

Lavrador(1) 

Retireiro(6) 

Ajudante de caseiro(1) 

Criador de animais(1) 

Um pouco de tudo no trabalho da roça(1) 

 

10 14,5 

Motorista  

 

Motorista(3) 

 

3 4 

Outros 

 

De tudo(5) 

De tudo um pouco(1) 

Operador(1) 

 

7 10 

 

Número de entrevistados que informaram exercer atividades remuneradas 

 

69 100 

 Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

A maior concentração das atividades exercidas está na categoria das não qualificadas, 

representando 59,5% dos entrevistados que trabalham; no exercício de atividades rurais, 

14,5%; semiqualificadas a qualificadas, 12%; motoristas, 4% e outras ocupações, 10%. 
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 Ao proceder ao cruzamento dos dados, relacionando a questão sobre o exercício de 

atividades remuneradas com as categorias sexo, local de residência e turno de estudo, conclui-

se que os jovens trabalhadores são preponderantemente: a) masculinos (71%); b) urbanos 

(58%); c) estudantes do diurno (68%).  

Entre os que declararam ter a carteira assinada, aferiu-se o seguinte: a) quanto ao sexo, 

a maioria é de rapazes (11,5%) enquanto as moças têm representatividade de 4,3%; b) quanto 

ao local de residência, a maior proporção está entre os jovens da área urbana (13%), enquanto 

o índice para os da zona rural é de 1,4%;c) quanto ao turno de estudo, os alunos do turno 

noturno representam 11,5%, enquanto os do diurno constituem uma proporção de 4,3%. 

 De fato, a inserção desses jovens no mercado de trabalho é precoce e estes não têm 

escolha sobre a atividade, já que eles exercem atividades que não exigem qualificação e são as 

oportunidades que o mundo do trabalho local oferece. Essa realidade compromete os direitos 

dos jovens como cidadãos, uma vez que as características dos vínculos, sobretudo a 

informalidade, não conformam com as garantias trabalhistas, bem como podem dificultar ou 

inviabilizar o adequado desenvolvimento escolar e, assim, compromete também a 

possibilidade de qualificação. 

 Com efeito, a realidade do trabalho infantil está evidenciada nas informações prestadas 

pelos respondentes que, apesar de permanecerem na escola, tiveram seus percursos escolares 

comprometidos pelo exercício do trabalho, bem como foram privados do exercício livre da 

cidadania e dos direitos que não lhes foram assegurados.  

 Neste capítulo, observamos que as características gerais dos entrevistados apontam 

para a maior equidade no acesso e permanência no Ensino Médio, com a presença de pardos, 

brancos e negros, jovens do sexo masculino e feminino em proporções de equilíbrio, bem 

como a oportunidade dos jovens oriundos de áreas rurais. Suas famílias são 

preponderantemente nucleares, formadas por pai, mãe e filhos, cuja principal 

representatividade no cuidado com o desempenho escolar dos filhos é a mãe. Outro destaque 

que marca estas análises é o significativo avanço intergeracional quanto à escolaridade que 

privilegia a geração dos entrevistados. Entretanto, cerca de um terço deles estão inseridos no 

mundo do trabalho, sobretudo em ocupações não qualificadas. Este é um fator preponderante, 

aliado a outros entraves, que compromete a plena interação dos jovens com o Ensino Médio e 

as oportunidades a que têm direito. 
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CAPÍTULO V 

REPRESENTAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

  

Neste Capítulo, abordaremos as representações dos jovens entrevistados em relação ao 

Ensino Médio público a que têm direito, consideradas as configurações nas quais estão 

inseridos. Para tanto, destaca-se como pertinente, o seguinte referencial teórico. 

Roger Chartier (1991) formulou proposições, cujo enfoque é pertinente a esta 

pesquisa, articulando de maneira nova, as representações coletivas e identidades sociais, 

destacam o seguinte sobre os recortes sociais e as práticas culturais, cujo destaque está em 

levantar os falsos debates em torno da divisão, dada como universal, entre as objetividades 

das estruturas, que seria o território da história mais segura, que, ao manipular documentos 

maciços, seriais, quantificáveis, reconstrói as sociedades tais como verdadeiramente eram; e a 

subjetividade das representações, que se ligaria a outra história dedicada aos discursos e 

situada à distância do real. As reflexões do autor contribuem para a reformulação da “maneira 

de ajustar a compreensão das obras, das representações e das práticas às divisões do mundo 

social que, conjuntamente, significam e constroem (CHARTIER, 1991, p. 188). 

Uma clivagem atravessou profundamente as ciências sociais, como a Sociologia ou a 

Etnologia, opondo abordagens estruturalistas e procedimentos fenomenológicos, as primeiras 

trabalhando em grande escala sobre as posições e as relações dos diferentes grupos, muitas 

vezes identificadas a classes, os segundos privilegiando o estudo dos valores e dos 

comportamentos de comunidade mais restritas, muitas vezes tidos como homogêneos. Neste 

contexto, as contribuições de Chartier corroboram para o ajuste às maneiras de compreensão 

das obras, das representações e das práticas às divisões do mundo social que, conjuntamente, 

significam e constroem. 

Para Chartier (1991) representações dizem respeito ao modo como em diferentes 

lugares e tempos a realidade social é construída por meio de classificações, divisões e 

delimitações. Esses esquemas intelectuais criam figuras as quais dotam o presente de sentido. 

Assim, pode-se pensar uma história cultural do social, que tome por objeto as representações 

do mundo social. O autor sinaliza que esses códigos, padrões e sentidos são compartilhados e, 

apesar de poderem ser naturalizados, seus sentidos podem mudar, pois são historicamente 

construídos nas relações estabelecidas. Desse modo, as representações são então os reflexos 

das práticas que atribuem sentidos ao mundo. 
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Segundo o autor, as representações do mundo social, embora aspirem à universalidade 

de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que 

as forjam. As percepções do social não produzem discursos neutros, mas estratégias e 

práticas, sociais, escolares, políticas, que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, 

por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios 

indivíduos, as suas escolhas e condutas.  

Ao afirmar as representações dessa maneira, Chartier elaborou a ideia de 

representação enquanto instrumento teórico-metodológico capaz de apreender em um campo 

histórico particular, a internalização simbólica entre os indivíduos representantes de um 

determinado grupo, a partir de relações externas objetivas entre os mesmos e que existem 

independentemente das consciências e vontades individuais que as produziram dentro de 

determinado campo social. 

Assim posto, este trabalho toma o sentido de representações tal como o conceito 

forjado por Roger Chartier. 

 

5.1 Os direitos no Ensino Médio 

 

 O Ensino Médio público foi constituído desde os primórdios da República até os dias 

atuais, em campos marcados por lutas políticas e sociais, por debates acadêmicos e ideais 

políticos e pelos contextos históricos, em cada tempo e espaço, que foram influenciados por 

questões diversas em muitos aspectos. Em 2016, o Ensino Médio é direito público de todos os 

jovens, dever do estado e responsabilidade das famílias, cujo não atendimento deve levar a 

procedimentos judiciais. Sua missão é oferecer formação abrangente, desde a propedêutica, 

passando formação técnica, até alcançar amplamente a formação para a vida. Seus alunos têm 

direito à escola, ao trabalho docente capacitado, ao transporte, à merenda e aos livros 

didáticos.  

 

5.1.1 A merenda escolar 

 

 

A alimentação escolar é um dos fundamentos para uma educação de qualidade, de 

acordo com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), cuja função é oferecer 

alimentos adequados, em quantidade e qualidade, para satisfazer as necessidades nutricionais 

do aluno pelo tempo em que ele permanecer na escola, além de contribuir com hábitos 
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alimentares saudáveis. Este atendimento desempenha um papel fundamental no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento do aluno, ao mesmo tempo em que também garante um 

suprimento mínimo de alimentos às populações carentes. Dentro desse contexto, o PNAE 

pode ser considerado um importante programa de garantia à segurança alimentar no Brasil. 

O MEC define como fundamentais, os seguintes princípios para a alimentação escolar: 

a universalidade do atendimento da alimentação gratuita; o respeito aos hábitos alimentares; a 

equidade no atendimento; a descentralização das ações e a participação social no controle e 

acompanhamento das ações.  

Estudo realizado por Bezerra (2009) sobre as representações sobre a merenda escolar 

pelos atores da comunidade escolar anuncia os diferentes significados que são atribuídos à 

alimentação escolar. Segundo o autor, a merenda se manifesta como um instrumento que 

possibilita abrandar a fome de muitas pessoas, além dos alunos. Existem outros atores 

consumidores que usufruem dela: diariamente, a maioria dos professores e funcionários 

administrativos, os seguranças e os prestadores de serviços comunitários, apenados da justiça; 

esporadicamente, os prestadores de serviço remunerado à escola, como pintores, pedreiros, 

agentes sanitários, entre outros. Veja-se a seguir as representações identificadas pela pesquisa. 

Para o grupo gestor da escola, a merenda escolar é definida como uma atividade 

essencial para a escola, tanto quanto as atividades de ensino e aprendizagem, priorizando a 

imagem dos estudantes como carentes e famintos. Para os professores, a merenda escolar é 

uma atividade essencial na escola, um importante complemento com as funções de ajudar a 

recuperar a deficiência alimentar do aluno, determinar a frequência do aluno à escola e 

contribuir para melhor aprendizagem.  

As falas dos alunos e das mães evidencia que a frequência à escola se dá pela 

escolarização em si e não para comer. As representações elaboradas pelas merendeiras 

também partem da concepção de aluno carente, nas quais o comer significaria uma atividade 

muito importante para a ida do aluno à escola, tanto quanto a importância dada ao estudo e a 

vontade de aprender.  

Entre as mães, o enfoque oscila entre os aspectos negativos e positivos e a ênfase na 

forma de como deveria ser. Elas gostariam que os filhos comessem na escola, sobretudo 

comidas diferentes daquelas consumidas em casa e daquelas servidas na escola. Os aspectos 

negativos da merenda estão relacionados à sua composição, considerada fraca, sem sustância 

e servida em pouca quantidade. 
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Para os alunos, as representações se dão a partir de um enfoque diferente: à 

semelhança do recreio, a merenda é algo de que eles podem gostar na escola. Um gostar 

dependente do cardápio, do tipo de alimento servido, da forma, do cheiro, do gosto e da 

higiene, ressaltando-se o predomínio da sopa, o descuido na feitura de alguns alimentos e a 

ausência daquilo que eles gostariam de comer. Assim, os estudantes representam a merenda 

como o alimento que não corresponde aos gostos deles. Eles a representam como repetitiva, 

cujo gosto é inadequado e a feitura e a distribuição, descuidadas.  

Vejamos, a seguir, as representações dos entrevistados desta pesquisa em relação à 

merenda escolar, conforme as categorias estabelecidas no quadro adiante. 

 

QUADRO XIII: Avaliações sobre a merenda escolar. 

 

Categoria 

 

Avaliações Número % 

Muito boa 

 

“Gostosa.”  

“Ótima, muito bem feita.” 

 

19 8,5 

Boa 

 

“Boa, mas poderia ter mais variedades.” 

“Não muito boa, misturadas demais.” 

“Boa, mas precisa melhorar.” 

 

109 49 

Regular 

 

“Mais ou menos, porque não podemos repetir.” 

“Razoável. Dão sopa nesse calor.” 

 

76 34 

Ruim  

 

“Péssima na maioria das vezes e, às vezes, boa. 

Os alimentos deveriam ser preparados com amor e 

dedicação.” 

“Mal cozida.” 

 

5 2,5 

Número de respondentes 209 94 

 

Não respondidas 

 

14 6 

Total 223 100 
Fonte: Dados dos questionários da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

  

A merenda foi considerada como “muito boa” por uma parcela de 8,5% dos 

entrevistados. As respostas para esta categoria revelam plena satisfação com a merenda, cujas 

representações centravam-se no sabor dos alimentos oferecidos e no zelo apresentado pela 

confecção dos cardápios. 
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Aproximadamente metade dos entrevistados, 49%, atribuiu à merenda valores que 

permitiram a categorização como “boa”, em cujas respostas foi possível perceber um índice 

significativo de ressalvas. Nestas considerações apresentadas pelos respondentes, aparecem 

justificativas e sugestões sobre as representações que fazem de uma merenda de qualidade. As 

representações, neste caso, sugerem a necessidade ou a possibilidade de melhoria do serviço 

prestado, baseando-se em dois argumentos principais referem-se: às questões do cardápio, que 

poderia oferecer mais variedades; a pouca quantidade servida e a impossibilidade de repetir. 

Entre aqueles que significam a merenda escolar como “mais ou menos”, cujas 

respostas foram categorizadas como “regular” e “média”, uma representatividade de 34%. 

Estes também justificaram suas percepções com base em critérios sobre o cardápio e a 

quantidade servida. As representações aparecem nesse caso, preponderantemente, registradas 

em primeira pessoa, ao contrário do observado nas categorias tratadas anteriormente: “não 

podemos repetir”, “só gosto na quinta e sexta-feira, que é arroz com feijão”, ou “eu não gosto 

de sopa”.  

Um índice menor, de 2,5% dos entrevistados, fez referências à merenda como algo 

que, além de não atender as expectativas, causa repugnância. Neste caso, as representações 

negativas apontam para as práticas de confecção dos alimentos. 

Essas representações que caracterizamos convergem para os resultados encontrados 

por Bezerra (2009), em que os sujeitos pesquisados representaram a merenda como repetitiva, 

em que a sopa aparece como justificativa, bem como a pouca quantidade servida e à falta de 

zelo e dedicação no preparo. Ressalta-se, entretanto, que nenhuma menção dos entrevistados 

apontou descuidos em relação aos utensílios usados para preparar e servir a merenda, como 

observado no estudo citado. Observamos que os respondentes consideraram a merenda como 

“muito boa” ou “boa”, em 57,5% dos casos, “regular”, 34%, e “ruim”, 2,5%. Outros 6% dos 

sujeitos não responderam a esta indagação. 

 

5.1.2. O transporte escolar 

 

O transporte escolar é o meio pelo qual ocorre a possibilidade de escolarização de 

pessoas residentes em áreas distantes, com ausência de redes educacionais. Assim, ele 

constitui elemento essencial para a democratização da educação, garantindo o acesso a todos 

os alunos da Educação Básica. Contudo, o serviço pode apresentar características que 
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prejudiquem o seu funcionamento adequado e deve, portanto, ser alvo de fiscalizações, uma 

vez que se trata de uma política pública.  

O próprio MEC admite que a complexa realidade do Brasil, por sua dimensão 

continental e sua diversidade cultural, dificulta a elaboração e execução de tais políticas 

públicas, condizentes com a realidade de cada local. Desse modo, oferecer a todos o acesso à 

educação escolar é um dos grandes desafios enfrentados pelo poder público, sobretudo no 

âmbito do Ministério da Educação. 

O FNDE é o órgão responsável pela normatização e assistência financeira em caráter 

suplementar, que visa a garantir a oferta de transporte escolar. Fundamental para o acesso e 

permanência dos alunos das escolas da Educação Básica pública, preferencialmente os 

residentes em áreas rurais, essa oferta é feita pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (PNATE) e pelo Programa Caminho da Escola. 

Martins (2010) identificou variáveis aplicáveis à qualidade do transporte escolar rural. 

A pesquisa, realizada no interior do estado de Goiás, considerou os seguintes aspectos 

relevantes à qualidade do transporte público de alunos: a) quanto à rota, modo de transporte 

utilizado até o ponto de embarque, tempo gasto no deslocamento até o ponto de embarque, 

distância percorrida até o ponto de embarque, tipo e condições do pavimento existente entre a 

residência e o ponto de embarque, tempo de viagem, distância percorrida no transporte 

escolar, tipo e condições do pavimento existente entre o ponto de embarque e a escola, 

assiduidade e pontualidade; b) quanto ao estado e conservação do veículo, modelo e tipologia 

do veículo, idade média do veículo; c) quanto à segurança, inspeção do veículo, manutenção e 

cintos de segurança; d) quanto ao conforto, temperatura interna do veículo, taxa de ocupação, 

condições de ventilação e limpeza do veículo, ruído, comportamento do condutor e monitor.  

  As variáveis apresentadas pela autora sinalizam para a complexidade de fatores que 

interferem na qualidade do atendimento, cuja percepção pode ser diferente entre os usuários. 

Martins (2010, p. 10) aponta que o uso do transporte escolar rural “se faz necessário não 

apenas para fins educacionais, mas também para a realização de diversas outras atividades 

cotidianas, como trabalho, lazer, saúde,” entre outras necessidades. 

 Tomaremos estas variáveis como referências auxiliares para a compreensão das 

representações dos entrevistados deste estudo em relação à prestação dos serviços de 

transporte escolar rural, no campo em que se procedeu a pesquisa. No quadro adiante, estão 

categorizadas as representações manifestadas pelos entrevistados. 
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QUADRO XIV: Avaliações do transporte escolar. 

Categoria 

 

Avaliações 

 

Número % 

Muito bom 

 

“Ótimo.” 

“Bastante seguro.” 

“Ajuda bastante.” 

 

21 26 

Bom 

 

“Bom, mas à vezes os ônibus 

agarram e atrasam para a escola.” 

“Os motoristas é que complicam.” 

 

43 54 

Regular 

 

“Mais ou menos.” 

“Médio.” 

 

11 14 

Ruim  

 

“Ruim, neles vêm muitos 

caroneiros.” 

“Muito precário, ônibus lotados.” 

 

5 6 

 

Número de entrevistados que informaram residir em zona rural. 

 

50  

 

Número de entrevistados que responderam a este item. 

 

80 100 

Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 

 A indagação quanto ao transporte escolar que atende os alunos da EEPBM dirigiu-se 

aos alunos usuários do serviço, ou seja, aqueles residentes em localidades rurais. Entretanto, 

além dos 50 respondentes que afirmaram residir na zona rural, outros 30 dedicaram-se a 

responder o item. Desse modo, consideraremos todas as respostas recebidas para a análise 

seguinte.  

 O transporte foi avaliado como “muito bom” por 26% dos entrevistados. Entre estes, a 

condição para a qualidade máxima do serviço prestado está representada principalmente pela 

segurança. Em outros casos, pôde-se observar uma avaliação do transporte para além do 

serviço oferecido diariamente, mas numa perspectiva de política pública que é: “Ajuda 

bastante” é uma menção que sugere a interpretação de o transporte ajuda o acesso à escola, no 

sentido de torná-lo possível e democrático. 

 Mais da metade dos entrevistados, 54%, afirmaram que o transporte é “bom”. Nesta 

categoria, os registros analisados foram significativamente restritos à percepção de “bom”, 
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com as exceções das ressalvas de alguns atrasos, cuja ocorrência se dá somente “às vezes” e à 

atuação dos motoristas, também minimamente representada. Pode-se perceber a satisfação dos 

entrevistados com o transporte, tendo em vista de que, se estes não apresentam os motivos da 

qualidade, também não o fazem em relação às queixas.  

 Na categoria “regular” também não foram apresentadas as representações que 

subsidiaram a avaliação dos entrevistados em “mais ou menos”, proporção de 14% dos 

respondentes deste item. 

 Outros 6% dos sujeitos pesquisados avaliaram o transporte escolar como “ruim”. Na 

percepção destes, o que atrapalha é a superlotação, cujo motivo foi apontado pelo fato da 

frequência de caroneiros. De fato, esta variável relevante para a qualidade do transporte 

público escolar, identificada por Martins (2010) como taxa de ocupação, pode interferir em 

outras variáveis, quais sejam: conforto, temperatura interna do veículo, condições de 

ventilação e ruído.  

 Observamos que os respondentes deste item consideram o transporte público escolar 

oferecido no município pesquisado como “muito bom” e “bom” em 80% dos casos. Outros 

14% declararam ter a percepção de “regular” e 6% declararam-no como “ruim”. 

 

 

5.1.3 O livro didático 

 

 

A implementação de mecanismos para avaliação das obras inscritas no PNLD e a 

universalização da distribuição planejada de livros didáticos no ensino fundamental, mediante 

uma organização cíclica, instituída em 1996, marcam o estabelecimento de um conjunto de 

procedimentos para desenvolvimento do PNLD, o que permitiu sua consolidação como 

programa de distribuição de livros. 

Já na década de 2000, assistimos a uma ampliação do PNLD, com a perspectiva de 

expandir a universalização da distribuição de livros para o Ensino Médio, o que pode ser 

entendida como parte de uma política mais ampla de expansão dessa etapa da escolaridade. 

Em 2010 foi publicado o Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro, que regulamentou a 

avaliação e a distribuição de materiais didáticos para toda a educação básica, garantindo, 

assim, a regularidade da distribuição de livros. A partir desse mesmo decreto ficam instituídos 

dois grandes programas: Programa Nacional do Livro Didático para a Educação Básica e 

Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). 
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De acordo com Zambom e Terrazan (2013), em termos de procedimentos envolvidos 

na operacionalização do PNLD, o processo compreende três etapas. Na primeira, ocorre a 

avaliação de obras didáticas, por componente curricular dos níveis de Ensino Fundamental e 

Médio. A avaliação é realizada por equipes de especialistas do MEC, a partir das obras 

inscritas em atendimento a edital específico e um guia com as obras recomendadas é 

disponibilizado às escolas. 

Na segunda etapa, acontece a escolha dos livros didáticos pelos professores das 

escolas. Para o desenvolvimento dessa fase, espera-se a atuação efetiva das secretarias 

estaduais e municipais de educação, bem como das equipes diretivas das escolas. Mecanismos 

devem ser estabelecidos para esse processo, tendo por base as resenhas dos guias de livros 

didáticos elaborados para cada componente curricular e a participação coletiva dos 

professores de cada escola. Após a escolha dos livros, as listagens devem ser encaminhadas 

ao MEC por um responsável na escola que tem acesso à senha, para posterior recebimento das 

obras indicadas. 

Na terceira etapa, ocorre o envio das obras didáticas escolhidas pelos professores às 

escolas. Nessa última fase, espera-se que os livros selecionados cheguem às escolas em tempo 

hábil para o início das atividades letivas previstas e na quantidade correta e que, só em último 

caso, sejam enviadas obras não escolhidas, na medida em que se considera a segunda etapa 

como a fase em que, fundamentalmente, professores têm uma participação direta no processo. 

Contudo, pouco se sabe sobre o aproveitamento dos livros didáticos na sala de aula. 

Em trabalho sobre o livro didático, Zambon (2012) constatou que são raros os estudos nessa 

área que problematizam aspectos relacionados à utilização do livro didático por professores e 

alunos em sala de aula ou que abordam os processos de seleção dessas obras organizados em 

escolas. O autor aponta que grande parte das produções se refere à análise do conteúdo do 

livro didático e à da utilização de recursos e estratégias didáticas nessas obras. 

Silva (2012, p. 817) também afirma que o “processo de fetichismo” a que o livro 

didático foi consagrado em nossa cultura pode ser mensurado por meio das discussões 

acaloradas, restritas à qualidade e ao conteúdo dos livros adotados. Entretanto, as condições 

concretas sob as quais estes materiais são utilizados por professores e alunos não são alvo de 

abordagens. Assim, não são privilegiados temas como o papel que este material didático 

desempenha e o que deveria desempenhar no ensino, como é e como poderia ser utilizado ou, 

ainda, as reais condições de formação, trabalho e dos processos de ensino e de aprendizagem, 

enfrentadas pelos professores e alunos, no cotidiano das escolas brasileiras.  
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Contudo, o autor considera que as inovações tecnológicas são um dos fatores que 

justifica a permanência do livro didático como parte integrante do cotidiano escolar de várias 

gerações de alunos e professores. Silva (2012) também problematiza a qualidade dos livros 

didáticos que é criticada, dentro e fora do circuito acadêmico, ressaltando que a sua utilização 

nas salas de aula parece não sofrer questionamentos mais incisivos. 

Assim, postas estas breves considerações sobre alguns aspectos acerca do livro 

didático, propomos esta abordagem no sentido de compreender as relações estabelecidas com 

alunos e seus materiais didáticos de direito.  

Vejam-se, no quadro adiante, as categorias organizadas das avaliações feitas pelos 

entrevistados, quanto ao uso dos livros didáticos. 
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QUADRO XV: Avaliações sobre livros didáticos. 

Categoria 

 

Avaliações 

 

Número % 

Muito bom 

 

“Todos os livros são ótimos e de ótima 

qualidade.” 

“Usamos diariamente, livros ótimos.” 

“Muito bons. Ajudam muito o nosso 

aprendizado.” 

 

42 19 

Bom 

 

“São bons, pois nos ajudam e são de grande 

utilidade.” 

“O uso dos livros é bom, porque aprendemos além 

das explicações.” 

“Eles nos ajudam bastante, mas precisam do 

complemento dos professores.” 

 

 

111 50 

Regular 

 

“Não são muito bons, às vezes os professores não 

usam.” 

“Não se usa a maioria deles. Carregamos pesos 

elevados nas mochilas, sujeito a problemas na 

coluna e quase não usamos.” 

 

32 14 

Ruim  

 

“Alguns foram comprados à toa, pois não usamos 

a maioria.” 

“Não são muito bons, às vezes os professores nem 

usam.” 

“Os que dão, não usam. Os que usam, ninguém 

traz.” 

 

05 2 

Número de respondentes 190 85 

 

Não respondidas 

 

33 15 

Total 223 100 
Fonte: Dados dos questionários da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 Entre os alunos entrevistados, a avaliação dos livros didáticos recebidos é feita como 

“muito boa” por uma parcela de 19%. Estes representam o livro
36

 como material de qualidade, 

tanto em razão do seu conteúdo, quanto em seu aspecto físico, descrevendo-os como “novos e 

em ótimo estado” e ressaltando o “bom proveito” que fazem do material, sem ressalvas ou 

restrições. Desse modo podemos compreender que nesta categoria, todos estão plenamente 

                                                           
36

 Optei por tratar deste tema com a palavra “livro”, no singular, num sentido tomado como o conjunto deles, 

uma vez que não nos interessa aqui, analisar este ou aquele conteúdo.  
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satisfeitos com o conteúdo, com a qualidade da conservação e com o uso empreendido por 

professores e alunos. 

 Metade dos entrevistados atribuiu ao livro a condição de “bom”. Nesta categoria, 

surgem representações mais generalizadas nas falas que justificam tal avaliação: “são 

eficientes”, “ajudam muito”, “aprendemos com eles”, “são de grande utilidade”. Além disso, 

são introduzidas algumas ressalvas: “alguns bons, já outros não”, “nem todos os professores 

usam”. Observamos a preponderância do sentido de importância que está expresso nas 

representações destes alunos. 

 Aproximadamente, 14% dos entrevistados consideram que o uso do livro é “regular”. 

O critério predominante para a avaliação por esta parcela de jovens pesquisados é o fato de os 

livros não serem usados: “quase nunca usamos”, “na minha sala não usamos livros”. Também 

têm espaço nos registros feitos nos questionários, considerações superficiais, como: “uns 

bacanas”, “razoáveis”.  

 Outros 2% alegaram que o livro é “ruim”. Neste caso, o tom das respostas sugere uma 

sensação de indignação, soam como denúncia: “foram comprados à toa” pode-se inferir uma 

denúncia quanto ao desperdício do recurso público. Nas expressões “eu acho essencial, porém 

nem todos os professores usam como deveriam” e “excelentes, mas não usamos pra nada, só 

pra peso na mochila”, fica explícita a separação que os respondentes fazem entre as suas 

percepções sobre o livro e o desuso em que o material se encontra. Assim , essas 

representações parecem contemplar a consciência dos respondentes de que o material é um 

direito que lhes foi subtraído.  

 Observamos então que entre os entrevistados, 69% consideram o livro didático como 

“muito bom” ou “bom”, 14% expressam entendê-los como “regular e 2% compreendem-no 

como “ruim”.Outros 15% deixaram de responder este item. 

 

 

5.1.4 O trabalho pedagógico dos professores 

 

 

A LDB de número 9.394, de 1996, estabelece dois fundamentos para a formação dos 

professores: a associação entre teorias e práticas, inclusive a capacitação em serviço; o 

aproveitamento da formação e das experiências anteriores em instituições de ensino, assim 

como outras atividades. Para Scheibe (2000), as regulamentações posteriores e decorrentes 
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dessa lei revelaram a intenção de construir um modelo de formação docente desvinculado de 

uma formação universitária, constituindo uma preparação técnico-profissionalizante. 

As pesquisas sobre a profissão de professor revelam exaustivamente uma série de 

problemas e desafios para a elevação do estatuto sócio econômico da categoria, destacando-

se, dentre outros aspectos, os baixos salários e a deterioração das condições do trabalho 

docente. Desse modo, as longas jornadas, a superlotação das salas, o crescimento da 

indisciplina e violência na escola, a dificuldade em realizar atualizações de conteúdo e 

metodológicas, as cobranças acerca do desempenho profissional, marcam os desafios do 

trabalho dos professores (OLIVEIRA & FELDFEBER, 2006). 

Outro fator que exerce pressão sobre os professores, quanto ao seu desempenho 

profissional, é o fato de que os seus alunos devem obter resultados cada vez melhores nos 

exames nacionais e internacionais. Críticas também ressaltam, sobretudo, os professores como 

mal formados e pouco imbuídos de sua responsabilidade pelo desempenho dos estudantes. 

Scheibe (2000) sinaliza que os diversos níveis governamentais vêm criando mecanismos que 

visam ampliar o controle do exercício profissional, mediante exames de certificação de 

competência, associados à implantação de incentivos financeiros. Para a autora, essas 

medidas, no entanto, se não totalmente dispensáveis, precisam ser relativizadas frente aos 

salários nada compensadores, carreiras que não oferecem clareza de percurso, imaginário 

coletivo desmotivado em relação à profissão, alto índice de abandono da docência e a 

progressiva queda na procura pelos cursos de licenciatura.  

Nesse cenário, a docência não representa uma ocupação atrativa e valorizada, 

justamente quando a figura do professor, “tido como agente de mudança, emerge, pois, cada 

vez mais, como o responsável pela realização do ideário do século” (SCHEIBE, 2000, p.987). 

 Kuenzer (2011) repercute a questão da importância e os desafios da formação de 

professores, salientando o fato de que há projetos pedagógicos contraditórios e, logo, não 

deve existir uma única proposta de formação de professores. Para a autora, as propostas se 

diferenciam a partir das formas históricas de organização e gestão do trabalho, visando 

atender a divisão social e técnica que o trabalho assume em cada regime de acumulação. Ou 

seja, há demandas desiguais e diferenciadas de formação que se estabelecem ao longo das 

cadeias produtivas, nas quais se confrontam finalidades e interesses que são contraditórios. 

O perfil dos professores no cenário nacional, de acordo com números do Censo 

Escolar da Educação Básica, de 2009, foi interpretado por Kuenzer (2011). A autora mostra 

que, entre os professores que atuam no Ensino Médio, em todas as redes, 91% são formados 

em curso superior, sendo que 87% são formados em curso de licenciatura. Considerando os 
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que têm formação superior, 95,7% deles são licenciados, o que evidencia significativo avanço 

do cumprimento das determinações da LDB de 1996. A metade se declara branca, 75% atuam 

exclusivamente na rede estadual, 95% atuam na área urbana e situam-se majoritariamente na 

faixa de 33 a 50 anos. Aproximadamente, 50% deles ministram uma única disciplina e 84% 

atuam em um único estabelecimento. Em resumo, caracteriza-se um perfil que, em parte, 

repete o do alunado do Ensino Médio (KUENZER, 2010 apud KUENZER, 2011): branco, 

urbano, disciplinar e inserido na rede pública estadual, majoritariamente em um único 

estabelecimento. 

Muito se espera da formação de professores para o exercício da docência no Ensino 

Médio: um profissional que deve articular conhecimentos sobre o mundo do trabalho, 

conhecimentos científico-tecnológicos sobre o conteúdo a ser ensinado, conhecimentos 

pedagógicos, formação em pesquisa e experiência no trabalho docente.  

Apesar de as relações entre alunos e professores serem socialmente relevantes, 

optamos por considerar, neste caso, o trabalho pedagógico dos professores como um direito 

dos alunos e, portanto, está sendo abordado como subitem, no item que reservamos aos 

direitos essenciais dos alunos do Ensino Médio público. Desse modo, não abordaremos os 

impactos das relações sociais entre professores e alunos, neste estudo. 

Vejam-se, no gráfico adiante, as categorias que caracterizam as representações que os 

sujeitos entrevistados expressam quanto ao trabalho pedagógico de seus professores. 
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QUADRO XVI: Avaliações do trabalho pedagógico dos professores. 

Categoria 

 

Avaliações 

 

Número % 

Muito bom 

 

“Ótimos. Bastante dedicados.” 

“Aprendo bastante com eles.” 

“Estão indo bem, nos ensinando muito, em alto 

nível.” 

 

64 29 

Bom 

 

“Fazem o máximo para ensinar.” 

“Eles exercem bem a profissão.” 

 

99 44 

Regular 

 

“Depende do professor, alguns são bons, outros 

péssimos.” 

“Há um bocado de professores que ensinam e 

outros não sabem.” 

 

35 16 

Ruim 

 

“Ruim. Elas são muito enjoadas e não nos ajudam 

muito.” 

 

4 2 

Número de respondentes 202 91 

 

Não respondidas 

 

21 9 

Total 223 100 
Fonte: Dados dos questionários da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 Entre os entrevistados que avaliam o trabalho pedagógico dos professores como 

“muito bom”, uma proporção de 29%, destacam-se as representações de competência, 

dedicação e entusiasmo dos profissionais como condição para a excelência nas práticas de 

ensino, assim expressadas: “são excelentes profissionais”, “são muito bons, eles ensinam 

bem”, “maravilhosos”, “o melhor possível”. Também nas situações em os pesquisados 

priorizam a adjetivação, pode-se notar que percebem seu direito ao ensino de qualidade, no 

âmbito da sala de aula, como plenamente satisfatório. 

 Outra parcela, de 44%, atribui o significado do trabalho dos professores como “bom”. 

Entre estes, destacam-se o reconhecimento do esforço dos professores no exercício da 

profissão, entretanto, a maioria não sinaliza o porquê da avaliação que fazem. Desse modo o 

que caracteriza as avaliações nesta categoria, pela ausência de informações explicativas, 

parece demonstrar uma sintonia entre o que “os alunos esperam” e o que “os professores 

fazem”. Nada a queixar, nada a exaltar. Assim, a configuração social do trabalho do professor 
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parece muito ajustada às representações que seus alunos têm acerca do trabalho docente, algo 

como “normal”, cujas características não foram suscetíveis à nossa percepção. 

 Para a categoria “regular”, houve 16% de menções, nas quais os entrevistados 

manifestaram uma divisão antagônica, entre “os bons” e “os ruins”, marcada pela capacidade 

de ensinar. Também há espaço para algumas expressões mais generalizadas como “razoável” 

ou “regular”. Nesse sentido, as representações também estão orientadas pela capacidade de 

ensinar, como essência do fazer docente, preponderante para a compreensão da diferença 

entre o professor “bom” e “o ruim”. 

 Por fim, 2% declararam que o trabalho dos professores é “ruim”. Estes entrevistados o 

fazem sem demonstrar um parâmetro para a avaliação: ou expressam como “ruim”, apenas, ou 

adjetivam de “enjoadas” sem apresentar qualquer correlação com tal atributo na profissão 

docente. Em “elas são muito enjoadas e não nos ajudam muito” parece haver uma passividade 

por parte do aluno respondente, em uma expectativa de que o professor seja o sujeito 

preponderantemente responsável pelo seu desenvolvimento.  

 Observamos que 73% dos entrevistados têm uma representação positiva quanto ao 

exercício profissional dos seus professores, como “muito bom” ou “bom”. Outros 16% veem-

no como “regular” e 2% como “ruim”. Aproximadamente 9% dos pesquisados não 

responderam a este item.  

 

5.2 As relações sociais no Ensino Médio 

 

Neste item, propomos caracterizar as representações que os alunos do Ensino Médio 

constroem acerca de alguns aspectos relacionados às suas vivências com os colegas e 

familiares, no que diz respeito ao envolvimento com os estudos, bem como dos valores que 

atribuem à escola. É nesse espaço que acontece a ação formal e institucional da condição do 

conhecimento, como também o encontro informal dos alunos, professores e familiares, entre 

outros atores sociais. Opiniões relativas às situações vivenciadas, em cujos encontros 

acontecem discussões, análises e propostas diversas. Esta dinâmica possibilita modos de 

pensar e agir que contribuem para a construção de significações simbólicas que englobam 

desde fatos corriqueiros até acontecimentos midiáticos presentes o espaço das relações 

sociais.  
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5.2.1 Sobre os colegas 

 

Em estudo sobre as representações sociais dos alunos do Ensino Médio sobre a escola, 

Franco (2006) observou os problemas que os alunos julgam atrapalhar a aprendizagem. Nesse 

sentido, a autora notou, com muita ênfase, aspectos ligados ao “não compromisso dos 

próprios alunos”, apontados por 47% dos respondentes. Entre entrevistados de ambos os 

sexos, as respostas indicaram a insatisfação com bagunças, as brincadeiras daqueles alunos 

que frequentam a escola somente para brincar e atrapalhar as aulas, muita conversa e barulho, 

o que não permitia a atenção às aulas.  

Situação semelhante foi identificada por esta pesquisa em relação às representações 

dos colegas de estudo. Vejam-se, no quadro adiante, como os dados se apresentaram. 

 

QUADRO XVII: Avaliações relacionadas ao envolvimento com colegas com o estudo. 

 

Categoria 

 

Avaliações  Número % 

Muito bom 

 

“Dedicam bastante.” 

 

04 2 

Bom 

 

“São alunos com aprendizado bom.” 

“Muitos se esforçam, mas outros nem ligam.” 

 

70 31 

Regular 

 

“Alguns nem ligam muito.” 

“Alguns são dedicados e estudiosos, outros não se 

importam e incomodam bastante.” 

 

 

88 39,5 

Ruim  

 

“Descomprometidos, pois muitos nem ligam para 

os estudos, só vão para fazer bagunça.” 

 

39 17,5 

Número de respondentes 201 90 

 

Não respondidas 

 

22 10 

Total 223 100 
Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 As representações dos entrevistados, nas diferentes categorias estabelecidas, foram 

marcadas pela visão polarizada dos colegas, cuja descrição antagônica marcou 

preponderantemente as repostas, que descreveram “uns” e “outros”: “alguns dedicam, outros 

não”, “alguns se portam bem, outros não”, “uns pegam pra valer, outros mais ou menos”, 
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“poucos são aplicados, a maioria faz bagunça”. Para compreender as categorias possíveis, 

foram analisados aspectos relativos às pistas sobre quantidade, intensidade, identificadas nos 

relatos registrados, bem como ideias de generalização ou exceção, a fim de ponderar as 

intenções expressas.  

Desse modo, após explorar exaustivamente os registros dos alunos para este item, a 

análise apontou para as considerações que se seguem. Apenas em quatro casos, proporção de 

2%, a interpretação apontou avaliação satisfatória quanto ao envolvimento dos colegas com o 

estudo, de modo pleno e generalizado, como em “ótimo”. 

Na categoria “bom”, foram enquadrados os relatos cuja avaliação foi apresentada de 

forma claramente positiva: “a maioria dos alunos está interessada em estudar” ou “ são alunos 

com um aprendizado bom”. Assim, a proporção destes foi de 31%. 

Para “regular”, consideramos as respostas que mostram equilíbrio entre as definições 

para “uns” e “outros”, como “bons” ou “ruins”. Desse modo, nesta categoria, a 

representatividade foi de 39,5%, o maior índice encontrado. Outros 17,5% das respostas 

analisadas apontam para uma avaliação negativa, expressa como “ruim”.  

Observamos que a avaliação dos colegas, quanto ao seu envolvimento com o estudo, é 

preponderantemente negativa: As categorias “regular” (39,5%) e “ruim”(17,5%) somam 57%, 

enquanto para “muito bom” e “bom”, o valor agregado é de 33%. Não responderam a este 

item, 10% dos entrevistados. 

Observamos ainda que, independentemente da categorização das respostas, os dados 

apontam que representações desses jovens orientam o significado para o “bom” e o 

“mal”aluno. As avaliações que qualificam o “bom aluno”, estão marcadas pelas seguintes 

identificações: “são interessados”, “se dedicam”, “são aplicados”, “fazem tudo”, “se portam 

bem”, “são prestativos”, “se esforçam”, “pegam pra valer”, “levam a sério”, “assistem a todas 

as aulas”, “estudiosos”, “gostam de estudar realmente”. Já as avaliações que qualificam o 

“mal aluno”, são: “vão pra fazer bagunça”, “incomodam”, “não gostam de estudar”, “não 

prestam atenção”, não levam a escola a sério”, “conversam bastante” “atrapalham os que 

querem”, “não se importam”, “não têm responsabilidade”, “são desinteressados”, “nem ligam 

pro estudo”. 

Nota-se que o “bom aluno” é representado por suas ações, pelo desempenho de 

tarefas, pela prontidão com a qual se apresenta. Não são observadas menções sobre atributos 

pessoais como inteligência ou talento. Podemos compreender que o “bom aluno” é 

responsável pelo desempenho do seu percurso escolar. É ele próprio quem deve estar pronto, 

ser interessado e esforçado, logo este discurso identifica-se com a meritocracia, um paradigma 
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refutado por Bourdieu e Passeron (2014), mas que sobrevive no interior das escolas. Os 

autores consideram as origens e as condições sociais como condicionantes de oportunidades 

desiguais e repercutiu o papel do sistema de ensino na reprodução social, questionando a 

democratização do acesso à escola.  

Com efeito, a falta do mérito está, também, nas representações do “mal aluno”, em 

expressões que atribuem a este toda a responsabilidade pelo seu fracasso, afirmando que “não 

se importa”, “não gosta de estudar”, “é desinteressado” e “nem liga pro estudo”. 

 

5.2.2 Sobre as famílias 

 

 

 Em decorrência da difusão da teoria da Sociologia da Educação de Bourdieu, bem 

como de outros teóricos, os estudos sobre escolarização, associados à atuação da família na 

escola, ganharam “um novo alento para equacionar os vínculos entre as duas instituições”, 

segundo Romanelli (2013, p. 32), que enfatiza o fato de que nem família e nem escola 

configuram-se como realidades homogêneas. O autor destaca que ambas as instituições são 

diversas entre si e em seu interior, visto que são grupos nos quais há tensa convivência social 

e formas de sociabilidade específicas.  

Também as escolas, com seus atributos comuns e gerais, configuram-se como espaços 

sociais formais, com hierarquias e exercício de poder e autoridade claramente definidos. Além 

disso, “nos estabelecimentos de ensino ocorrem formas de sociabilidade entre os alunos, 

formalmente igualados por este atributo e simultaneamente distintos entre si” (ROMANELLI, 

2013, p. 35).  

De acordo com as considerações anteriores, as interações entre famílias ocorrem em 

diferentes dimensões. Para Nogueira (1998), a escola chega até a família e, esta, aproxima-se 

mais da escola, o que é variável segundo as condições de classe dos pais. Assim, a articulação 

entre família e escola não surge apenas em função das mudanças sociais na família e na 

escola, mas emerge em uma conjuntura própria. A autora ressalta que a atuação da família, no 

processo de escolarização não é reflexa da classe e sim que tais orientações familiares 

constituem mediação entre a posição familiar na estratificação social e as práticas escolares. 

 As representações dos alunos sobre o envolvimento de suas famílias com o seu 

desenvolvimento escolar, apresentam-se no gráfico seguinte. 
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QUADRO XVIII: Avaliações do envolvimento das famílias. 

Categoria 

 

Avaliações 

 

Número % 

Muito bom 

 

“Muito bom, eles me incentivam muito.” 

“Estão sempre me ensinando para melhorar meus 

estudos.” 

 

72 32 

Bom 

 

“Bom. Estão sempre presentes.” 

“Bom. São frequentes na minha vida escolar.” 

 

91 41 

Regular 

 

“Às vezes eles procuram saber dos meus estudos.” 

“Mais ou menos. Por alguns assuntos se 

interessam, mas outros não.” 

 

24 11 

Ruim 

 

“Eles não se envolvem.” 

“Nem ligam.” 

 

11 5 

Número de respondentes 198 89 

 

Não respondidas 

 

25 11 

Total 223 100 
Fonte: Dados do questionário da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 

 Ao proceder à análise dos dados recebidos deste item, foi possível categorizá-los com 

certa facilidade, visto que os entrevistados usaram em seus registros, avaliações bastante 

objetivas, tais como as categorias estabelecidas. Além disso, os relatos apresentam 

orientações definidas quanto ao envolvimento dos familiares e as significações a eles 

atribuídas.  

Na categoria “muito bom”, proporção é de 32%, as representações que traduzem a 

satisfatória interação das famílias com o desenvolvimento dos estudos, foram apresentadas 

por meio de um conjunto de identificações distintos das demais categorias. Neste caso, as 

características das ações das famílias, alinham-se aos valores de interação, incentivo, 

participação, presentes na maioria das declarações: “eles me incentivam muito”, “se 

preocupam muito comigo”, “interagem no que podem”, “me ajudam sempre”, “minha família 

participa muito”. Observamos que, nesta representação, as famílias comportam-se ativa e 

concretamente, agindo em conformidade com a importância que atribuem ao estudo.  

A maior parcela dos entrevistados, 41%, expressa uma avaliação de conceito “bom”. 

Para estes, a “presença” é a principal característica percebida nesta categoria, embora parte 
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significativa das repostas não apresentem referências, os relatos enfatizam o fato de os 

familiares estarem “sempre presentes” ou “são frequentes”. Assim, a presença é apontada de 

uma forma superficial, sem a definição de ações.  

Outros 11% atribuem um conceito “regular” ao procedimento das famílias. Para este 

enquadramento também demonstra a questão da presença, porém moderada em sua 

intensidade: “às vezes eles procuram saber dos meus estudos”, “por alguns assuntos se 

interessam, mas em outros não”, “somente o necessário”, “comparecem”. Compreendemos 

que, neste caso, as famílias restringem-se a atender os chamados da escola, quando muito. 

Assim, pressupomos que os alunos representam o envolvimento satisfatório das famílias 

como mais completo e participativo e que, apenas o comparecimento ou a participação 

esparsa, não é o bastante, é apenas “regular”. 

Na categoria “ruim”, enquadraram-se 5% das menções. Neste conjunto, não há muitas 

pistas dos argumentos que orientam tal avaliação, já que os relatos são muito sucintos: “mal”, 

“nem ligam”ou, apenas, “ruim”. O indício é de um distanciamento das famílias em relação à 

escola e seus assuntos correlatos.  

Observamos neste item que 83% dos entrevistados estão, em certa medida, satisfeitos 

com o envolvimento de suas famílias com os seus estudos. 

  

5.2.3 Sobre a escola 

 

 Segundo Dayrell (2009), a relação dos jovens com a escola é permeada por múltiplos 

sentidos e significados, por sentimentos positivos e negativos. Como espaço de encontro e 

sociabilidade, mas também do ponto de vista da sua função em termos de produção e 

transmissão de saberes e conhecimentos úteis à vida, à continuidade dos estudos e ao trabalho. 

Assim, os alunos a veem positivamente, tendendo a atribuir a ela uma grande importância, 

mesmo reconhecendo seus limites e lacunas. 

 As representações encontradas por esta pesquisa confirmam o entendimento deste 

autor. Vejam-se as informações organizadas no quadro adiante. 
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 QUADRO XIX: Avaliações sobre a escola. 

Categoria  Número % 

Muito boa 

 

“Um local hospitaleiro e tranquilo para estudar.” 

“Uma escola que tem capacidade para formar 

excelentes alunos para o futuro.” 

“Uma escola muito boa, que se preocupa com 

seus alunos.” 

“Gosto daqui, é uma escola muito boa.” 

“Eu adoro, muito boa.” 

 

93 42 

Boa  

 

“Boa e comprometida com o ensino, porém tem 

algumas coisas para melhorar.” 

 

“É uma instituição pública de ensino melhor 

possível, porém a organização, em alguns pontos, 

deixa a desejar.” 

 

“Minha escola é boa, apesar dos alunos não 

quererem estudar.” 

 

“Pode melhorar, tanto na estrutura quanto na 

rigidez.” 

 

81 36 

Regular 

 

“Ah... tudo mais ou menos.” 

 

8 3,5 

Ruim  

 

“Fraca.” 

 

13 6 

Número de respondentes 195 87,5 

Não respondidas 28 12,5 

Total 223 100 
Fonte: Dados do questionário da pesquisa. 

Ao serem indagados sobre a escola, precisamente sobre o que pensam sobre ela, os 

entrevistados produziram o maior volume de texto, entre todas as questões abertas 

apresentadas pelo questionário da pesquisa. Eles abordam variados aspectos, quais sejam: a 

qualidade do ambiente, a importância para o futuro, questões sobre a estrutura física e de 

equipamentos, trabalho dos professores, comportamento dos alunos, gestão, normas e 

condutas. Os relatos incluem declarações afetivas, avaliações críticas, sugestões e ressalvas. 

A maioria dos respondentes, 42%, atribuiu avaliações que categorizamos como “muito 

boa”. Outros 36%, declaram-na como “boa”, apesar de ressalvarem a possibilidade e a 

necessidade de melhorias. Agregando-se os valores das categorias “muito boa” e “boa”, a 

aprovação é de 78%, contra os 73% atribuídos às famílias, tomando-se a mesma referência 

para a soma dos valores.  
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Entre os 42% de relatos enquadrados na categoria “muito boa”, as representações 

envolvem critérios variados, entre as quais, destacam-se: a) o aconchego do ambiente, visto 

na personificação da instituição e expressões afetivas, como “ela nos ajuda muito”, “ela se 

preocupa com a gente”, “adoro muito”; b) a capacidade de formação dos alunos, percebida em 

relatos como “uma escola que tem capacidade de formar excelentes alunos para o futuro”, 

“uma escola com ótimos professores”; c) a importância para o futuro e para a vida, 

“necessária para a vida”, “é uma fase que tenho que vencer para tornar um homem de bem”, 

“um futuro melhor”. 

A categoria “boa” está marcada pelas sugestões e ressalvas, anunciadas nos 

argumentos de 36% dos entrevistados, cujas expressões mais recorrentes podem ser assim 

representadas: “é boa, mas precisa melhorar”. Quanto aos aspectos carentes de melhoria, os 

destaques estão representados em: a) estrutura, “uma escola boa, mas falta estrutura e 

equipamentos”, “é uma escola que tem potencial, bons professores, mas a maioria está 

desmotivada porque falta material de pesquisa”; b) gestão, “uma instituição pública de ensino 

melhor possível, porém a organização deixa a desejar”, “poderia ser melhor, porém faltam leis 

para serem cumpridas”; c) comportamento dos alunos, “minha escola é boa, apesar dos alunos 

não quererem estudar”, “precisa melhorar a educação, incentivando os alunos sobre a 

importância da educação”. 

Na categoria “regular”, 3.5 %, os argumentos não foram apresentados. Os 

respondentes restringiram às menções de “mais ou menos”. Essas manifestações sugerem um 

distanciamento das questões referentes à qualidade da instituição. A inferência possível é de 

que, entre estes, as condições da escola não lhes interessa, como se a própria escola não lhes 

interessasse, nem às suas perspectivas. Outros 6% manifestam uma avaliação “ruim”, também 

sem mais considerações. 

Observamos que a escola é representada pelos alunos um espaço acolhedor e seguro, 

que lhes pertence, onde gostam de estar; é esta escola que pode trazer um futuro melhor, por 

meio de cuidados e formação para a vida, mas, para isso, é preciso que ela melhore. 

 

5.3 As perspectivas da formação no Ensino Médio 

 

 

Neste item, tendo em vista o que propõe o Ensino Médio, em termos de ensino 

propedêutico para a continuidade dos estudos no Ensino Superior, em relação às 
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possibilidades de formação técnica, bem como da preparação para o mundo do trabalho, 

buscamos compreender as representações dos jovens entrevistados com tais questões.  

Assim posto, indagamos sobre os cursos pretendidos, em duas perspectivas: uma 

envolvendo a intenção do entrevistado no âmbito “sonho”, para o qual não há a necessidade 

de envolvimento e estratégias para realizá-lo, um livre desejo; outra envolvendo a intenção do 

entrevistado no âmbito da “realidade”, cujo envolvimento depende de aspectos práticos, e a 

pertinente avaliação das reais possibilidades. 

Assim posto, embora as indagações se dirigissem objetivamente à intenção relativa a 

cursos de Ensino Superior, os respondentes apresentaram suas representações sobre cursos 

técnicos e outras possibilidades de inserção no mundo do trabalho. 

A seguir, nos quadros XX e XXI, observaremos as percepções dos respondentes 

quanto à representação dos interesses para os cursos do “sonho” e os cursos da “realidade”, 

respectivamente. 
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QUADRO XX: Avaliações dos cursos do “sonho”. 

Áreas de Conhecimento Descrição dos Cursos Número % 

Ciências Humanas 

 

Administração(9) 

Artes Cênicas(11) 

Direito(9) 

Música(1) 

Normal Superior(1) 

Pedagogia(1) 

Psicologia(1) 

Publicidade(1) 

 

34 15 

Ciências Biológicas 

 

Biologia(3) 

Educação Física(2) 

Enfermagem(7) 

Fisioterapia(3) 

Medicina(36) 

Medicina Veterinária(14) 

Nutrição(2) 

Odontologia(5) 

Zootecnia(2) 

 

74 33 

Ciências Exatas  

 

Engenharia(3) 

Engenharia Ambiental(3) 

Engenharia Civil(6) 

Engenharia de Automação(3) 

Engenharia de Mineração(2) 

Engenharia Mecânica(9) 

Engenharia Química(1) 

Matemática(1) 

Informática(1) 

Engenharia Agronômica(5) 

Engenharia Agrícola(1) 

Arquitetura(2) 

 

37 17 

Outros 

 

Nenhum(13) 

Indecisos(2) 

Gastronomia(1) 

 

16 7 

Número de respondentes 161 72 

Não respondidas 62 28 

Total 223 100 
Fonte: Dados dos questionários da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 
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Ao analisar os quadros com os cursos do “sonho” e os cursos da “realidade”, foi 

possível identificar que as representações dos entrevistados são distintas em relação ao que os 

jovens podem desejar e o que podem realizar. A indagação sobre os cursos pretendidos 

evidenciou também pistas sobre as intenções para a profissionalização, a formação técnica, 

bem como outras possibilidades, além da continuidade dos estudos no Ensino Superior.  

 Os cursos pretendidos pelos respondentes da pesquisa foram categorizados por áreas 

de conhecimento, quais sejam: humanas, biológicas, exatas. À medida dos procedimentos da 

análise, outras categorias foram apresentadas. 

 Para os cursos do “sonho”, a pretensão dos entrevistados concentrou-se nos cursos da 

área de Biologia, com destaque para o curso de Medicina, que representou a vontade de 

aproximadamente metade destes jovens. O segundo maior interesse foi em Medicina 

Veterinária, com proporção de 19%, entre os que optaram por esta área. Em Exatas, os cursos 

de engenharias constituíram, aproximadamente, 89% das intenções nesta área, com 

preponderância para Engenharia Mecânica (24%) e Engenharia Civil (16%). Na área de 

Humanas, o destaque ficou com Artes Cênicas, 32%, seguido de Direito e Administração, 

empatadas com 26% dos desejos para esta área de conhecimento.  

Entre os entrevistados, aproximadamente 6% declararam não ter interesse em qualquer 

curso, tendo respondido “nenhum”. Os indecisos constituíram índice inferior a 1%.  

 Desse modo, observamos que na representação dos entrevistados, o curso de Medicina 

é o preferido, bem como os de Engenharia. Entre os cursos tradicionalmente prestigiados, 

Direito não se manteve entre os preferidos, tendo sido ultrapassado por Artes Cênicas. Não 

houve menção para interesse em cursos técnicos. Ressalta-se a presença de manifestações que 

demonstram a diversidade dos interesses dos respondentes, bem como das novas 

possibilidades que configuram esta geração. 
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QUADRO XXI: Avaliações dos cursos da “realidade”. 

Áreas de Conhecimento Descrição dos Cursos Número % 

Ciências Humanas 

 

Administração(4) 

Artes Cênicas(6) 

Direito(8) 

Música(1) 

Normal Superior(1) 

Psicologia(5) 

Cinema(1) 

História(1) 

 

29 13 

Ciências Biológicas 

 

Educação Física(3) 

Enfermagem(12) 

Fisioterapia(1) 

Medicina(22) 

Medicina Veterinária(11) 

Nutrição(3) 

Odontologia(4) 

 

56 25 

Ciências Exatas  

 

Engenharia de Automação(1) 

Engenharia Mecânica(5) 

Engenharia Química(2) 

Matemática(1) 

Informática(5) 

Engenharia Agronômica(3) 

Engenharia Agrícola(1) 

Arquitetura(2) 

 

20 9 

Cursos Técnicos 

 

Eletricista(2) 

Eletromecânica(1) 

Segurança do Trabalho(2) 

Agropecuária(1) 

Informática(1) 

Mineração(1) 

 

8 3,5 

Outros 

 

Cabeleireira (1) 

Indecisos(5) 

Marinha(1) 

Nenhum(45) 

Carreira Militar(1) 

Culinária(1) 

 

54 24,5 

Número de respondentes 167 75 

Não respondidas 56 25 

Total 223 100 
Fonte: Dados dos questionários da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 
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 Ao verificar o enquadramento para os cursos da “realidade”, nota-se que o eixo de 

concentração dos interesses mantém-se na área Biológica, mas aponta um índice 8% menor 

que no enquadramento para cursos do “sonho”, variação também observada nas demais áreas, 

a saber: Humanas, de 15% para 13%; Exatas, de 17% para 9%. A inversão das proporções 

apresenta-se no surgimento da intenção para Cursos Técnicos, com 3,5%, bem como no 

significativo acréscimo entre aquele que declaram “nenhum”, de 6% para 20%.  

 No conjunto dos interessados na área Biológica, a Medicina também é destaque, com 

40% das intenções, outra vez seguida por Medicina Veterinária. Em Humanas, o Direito surge 

como destaque, cuja representatividade é de 27% contra 20% do segundo colocado, Artes 

Cênicas. Já em Exatas, a preponderância é de Engenharia Mecânica e Informática, empatados 

com 25%.  

 Observamos, então, que os desejos dos jovens entrevistados são minimizados pela 

realidade. Entre os 65% que manifestaram sonhar com um curso superior, 47% mantêm o 

mesmo propósito quando se trata da perspectiva da realidade. Assim, percebemos que os 

respondentes atribuem valores diferentes aos seus desejos e às suas possibilidades. 

  

5.4O projeto de vida para além do Ensino Médio 

 

 

A noção de futuro passa a exercer uma significativa influência nos esquemas culturais. 

Nesta concepção, o futuro aparece ligado em duas perspectivas, às escolhas e às decisões do 

presente. “O futuro, de modo análogo à história, não se repete: é o terreno do novo, do 

inédito, é um agente do progresso” (DAYRELL, 2011, p. 1072). Assim, as pessoas passam a 

cuidar dos seus interesses futuros traçando estratégias para alcançar seus projetos de vida.  

As intenções de vida são influenciadas pelas construções sociais dos sujeitos, bem 

como da configuração social em que vivem. Nesse sentido, as estratégias de investimentos 

escolares, seja pelos próprios alunos ou por suas famílias, são caracterizadas com diferenças 

muito significativas, de acordo com as origens sociais, como mostram os estudos de Portes 

(1993, 2001) e Nogueira (2002, 2013). 

Vejam-se, no gráfico a seguir, as representações dos entrevistados desta pesquisa, 

quanto às expectativas que constroem para suas vidas. 
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QUADRO XXII: Expectativas quanto ao projeto de vida. 

 

Categorias 

 

Expectativas Número % 

Ir para faculdade  

 

“Fazer uma faculdade e arrumar um emprego”. 

“Fazer faculdade de medicina e depois me especializar 

em pediatria”. 

 

71 32 

Fazer curso técnico 

 

“Fazer curso técnico de enfermagem para entrar na 

marinha”. 

“Fazer um curso e ajudar o meu pai na roça para 

crescer”. 

“Fazer um curso técnico, mas pretendo uma 

faculdade”. 

 

23 10 

Fazer cursos não 

especificados 

 

“Fazer um curso para ser alguém na vida”. 

“Fazer algum curso”. 

 

36 16 

Fazer cursos 

preparatórios 

 

“Vou fazer um cursinho antes da faculdade”. 

“Estudar para o ENEM”. 

 

06 3 

Continuar trabalhando 

ou arrumar um 

emprego 

 

“Pretendo continuar trabalhando para pagar uma 

faculdade”. 

“Trabalhar e fazer cursos e talvez uma faculdade”. 

“Pretendo me encaixar num emprego para que eu possa 

pagar as mensalidades de um pré-vestibular”. 

 

39 17,5 

Estudar  

 

“Estudar” 

 

05 2 

Abrir um negócio 

próprio 

 

“Vou tentar montar meu próprio negócio”. 

 

03 1,5 

Seguir carreira militar 

 

“Servir às forças armadas”. 

“Ir para o quartel”. 

 

03 1,5 

Outros  

 

“Dormir e pensar na vida”. 

“Nada”. 

“Ser caminhoneiro”. 

“Fazer curso de inglês e Conservatório de Música”. 

 

07 3 

Número de respondentes 193 86,5 

Não respondidas 27 12 

Indecisos 03 1,5 

Total 223 100 

Fonte: Dados dos questionários da pesquisa. Elaborado por Marize Costa Pereira, 2016. 
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Indagados sobre o pretendem fazer após o Ensino Médio, os respondentes desta 

pesquisa representaram seu projeto de vida como uma equação possível entre o estudo e o 

trabalho, em diferentes perspectivas. O trabalho tanto aparece como condição propulsora para 

o estudo, quanto o estudo aparece como condição para a empregabilidade. Na análise 

seguinte, como tais questões são significadas e em quais medidas as prioridades são 

estabelecidas. 

Entre os 32% dos entrevistados que planejam ir para a faculdade, a dualidade entre 

trabalhar para estudar e estudar para trabalhar é eminente. As expressões registradas pelos 

entrevistados marcam a incerteza de como este processo pode ser desenvolvido. Assim é 

possível notar que o ingresso no Ensino Superior sugere uma trajetória que devia ser fluida no 

percurso escolar dos jovens, algo que devia proceder após o Ensino Médio, contudo, nesta 

categoria, apesar da clareza das manifestações de desejo de ingresso no Curso Superior, isto é 

feito de maneira assistemática, permitindo a interpretação de que entre o desejo e a realidade 

há diferentes possibilidades. 

 Entre os respondentes que manifestaram vontade de fazer Cursos técnicos, 10%, e 

outros cursos não especializados, 16%, emerge um projeto de inserção no mundo do trabalho 

por meio de estratégias mais rápidas, cujos investimentos são menores tanto em relação aos 

aspectos econômicos quanto educacionais. Entretanto, em muitos casos, tais cursos são 

representados como uma conexão possível para outras oportunidades, inclusive o ingresso no 

Ensino Superior. Contudo, estes que apostam na qualificação por meio do estudo, circunscrita 

ao nível do Ensino Médio, que representam 26% das respostas da pesquisa, sobrepõem-se à 

proporção daqueles que desejam manter-se ou ingressar no mundo do trabalho. 

 Apenas 3% dos entrevistados apresentaram estratégias para o ingresso no Ensino 

Superior, cuja representação aponta para o fato de que não se trata de um percurso natural e 

que, ao contrário, apresentam significativo grau de competitividade, o que depende de 

estratégias específicas. Outros 2% indicaram apenas o desejo de “estudar”, cuja 

descontextualização das respostas não permitiu interpretar se estes faziam menção ao estudo 

no Ensino Superior, Técnico ou em caráter preparatório. 

 Em 17,5% dos casos, os entrevistados manifestaram a intenção de trabalhar. Nesta 

categoria, o trabalho parece ser representado como uma oportunidade para o jovem assumir 

sua independência como possibilidade de forjar o seu futuro, relacionando-o principalmente 

com o financiamento para o ingresso no Ensino Superior. 



143 
 

 

 Outra parcela, representativa de 1,5%, deseja empreender um negócio próprio, mesma 

proporção dos que almejam o Serviço Militar. Outros casos constituem 4,5% dos 

respondentes. 

 Ao analisar as respostas para este item da pesquisa, é notável que as perspectivas em 

relação ao trabalho e ao estudo permeiam as representações dos alunos do Ensino Médio, em 

diferentes escalas de prioridade. Assim, os entrevistados parecem não representar 

possibilidades únicas a este respeito: ou estudam para trabalhar, ou estudam e trabalham, ou 

trabalham para estudar. Nessa alternância há uma instabilidade que parece estar estabelecida 

mais por condicionantes sociais do que pelo próprio desejo representado pelos entrevistados 

que, na maioria dos casos, 32%, apontam para a vontade de “ir para a faculdade”. No entanto, 

os discursos vazios de estratégias, anunciam que, em parcela significativa deles, tal propósito 

não vingará. 

 Por outro lado, como mostram os estudos que abordam trajetórias e estratégias de 

estudantes pobres (PORTES, 1993; ZAGO, 2000), a retomada da escolarização interrompida 

pode se dar quando “as coisas se estabilizam” impedindo-nos de confirmar o diagnóstico que 

ora se estabelece como pessimista, como o que é propiciado pelos dados da pesquisa em tela. 

. 
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Considerações Finais 

 

 

Esta dissertação de mestrado apresentou como objetivo conhecer o perfil e as 

representações dos alunos do Ensino Médio público, de Nazareno, município do interior de 

Minas Gerais. 

Para tal, esta análise apoiou-se nas teorias da Sociologia da Educação de Pierre 

Bourdieu e do conceito de Representações forjado por Roger Chartier. 

Realizou-se, em primeiro lugar, uma revisão de literatura. Sobre as abordagens 

apresentadas na literatura científica, poucas abordagens adotaram a perspectiva do Ensino 

Médio, tal como ele se realiza nas escolas. O estudo que referenciou este trabalho (GOUVEIA 

& HAVIGHURST, 1968), estabeleceu um panorama do Ensino Médio no contexto da 

expansão deste nível de ensino, apontando importantes variáveis sociais que marcavam as 

diferenças do referido nível àquela época. 

Este estudo, por meio de pesquisa bibliográfica, bem como análise de ordenamentos 

legais, possibilitou a compreensão de que o Ensino Médio público no Brasil teve, 

historicamente, uma identidade dual, tendo servido a diferentes propósitos em relação à 

formação propedêutica e profissional e, desse modo atendido diferentemente sujeitos de 

origens sociais distintas. As lutas pela democratização do acesso ao Ensino Médio constituem 

parte importante da sua constituição histórica e social, desde a instalação da República, 

passando por importantes embates e conquistas ao longo do Século XX sem, contudo, 

desfazer-se dos grandes desafios que repercutem à sua plena universalização e 

obrigatoriedade, efetivamente estabelecida no ano de 2016. 

Por meio da observação in loco, foi possível identificar as carências estruturais da 

escola em questão, como a falta de laboratórios e equipamentos. Entretanto, notou-se a boa 

relação entre os sujeitos da comunidade escolar envolvidos e o atendimento dos direito legais 

concernentes aos alunos do Ensino Médio, quais sejam: a devida distribuição dos livros 

didáticos de todos os conteúdos, a oferta da merenda escolar de boa qualidade, a oferta do 

transporte escolar rural e o cumprimento da carga horária escolar. 

O trabalho envolveu também extensa coleta de dados em documentos do arquivo da 

EEPBM acerca da constituição do Ensino Médio no campo de pesquisa estabelecido, no 

período compreendido entre 1985 e 2014, cujos resultados apontaram para a gradativa 

expansão do acesso às matrículas, a diminuição da cultura da reprovação, a diminuição da 

faixa etária dos concluintes e a equiparação dos acessos para alunos do sexo feminino e 
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masculino. A análise apontou também para a importância dos processos de Municipalização e 

Nucleação escolar que permitiram: a) o aumento do acesso às matrículas referentes às séries 

do Ensino Fundamental na rede pública estadual, o que pressionou o aumento das 

oportunidades de acesso ao Ensino Médio; b) a possibilidade de acesso das populações rurais 

às escolas nucleadas, nos níveis Fundamental e Médio. Assim, os jovens foram libertados da 

terminalidade dos seus estudos nas séries iniciais, conforme o limite da oferta nas localidades 

rurais, ressaltando-se a existência de populações não atendidas pelo sistema educacional ou, 

ainda, da obrigatoriedade da migração para o prosseguimento dos estudos.  

A pesquisa utilizou também, para a construção de dados empíricos, a aplicação de 

questionários a 223 alunos do Ensino Médio, regularmente matriculados em dezembro de 

2015. Com o extenso volume de dados organizados, os objetivos foram alcançados, 

considerando-se o que se segue.  

No ano de 2015, o perfil dos alunos do Ensino Médio apontou: matrículas de alunos 

mais jovens, cujas idades correspondem a um ritmo fluente dos percursos escolares, 

demonstrando uma relação idade série com poucas distorções; o acesso entre os alunos dos 

sexos masculino e feminino é substancialmente equiparado, com discreta preponderância de 

moças; a cor declarada é predominantemente a parda, enquanto os pretos são minoria; as 

famílias dos jovens são majoritariamente nucleares, cujo arranjo é constituído por pai, mãe e 

filhos. 

Sobre os antecedentes dos respondentes, percebemos o seguinte: a) quanto à 

escolaridade, nota-se um significativo avanço intergeracional, considerando que, entre os 

avós, o nível de escolaridade encontra-se no ensino correspondente às atuais séries iniciais do 

Ensino fundamental, com uma proporção aproximada de 17%, enquanto entre os pais, a 

escolaridade encontra-se mais representada pelas séries finais do Ensino Fundamental, com 

acesso de 48,5%, anunciando que a presença dos entrevistados nas séries do Ensino Médio é 

um indicativo de avanços progressivos entre as três gerações analisadas; b) quanto à ocupação 

profissional, entre os avôs a preponderância está nas atividades rurais, enquanto as avós 

ocupavam-se do trabalho doméstico. Entre os pais, a concentração das ocupações desloca-se 

para as atividades qualificadas ou semiqualificadas do setor de serviços, enquanto as mães 

mantêm-se principalmente envolvidas com os cuidados do lar e dos filhos, bem como entre as 

avós.  

Sobre a interação das famílias com a escola, a maioria dos parentes frequenta 

regularmente as reuniões e atende aos chamados, sendo as mães as principais responsáveis 

por tal tarefa. Entretanto, a frequência varia entre os diferentes níveis escolares, apresentando 
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queda no índice de participação das famílias na direção do Ensino Médio. Quanto aos deveres 

de casa, o envolvimento também segue a tendência anterior, apontando a diminuição do 

hábito de fazê-lo no Ensino Médio. Ressalta-se que a adesão ao dever de casa pelos alunos é 

maior que a adesão das famílias em acompanhá-los. Tal tarefa também é preponderantemente 

responsabilidade das mães. 

Quanto ao envolvimento dos entrevistados com o trabalho, cerca de um terço dos 

entrevistados, 31%, afirmou exercer atividades remuneradas e informou uma iniciação 

precoce. As atividades enquadram-se na categoria das não qualificadas, 59,5% dos casos. 

Em relação aos direitos previstos no Ensino Médio, os jovens apresentam 

significações positivas. Os respondentes estão satisfeitos com o transporte escolar, 

enfatizando a questão da segurança; eles também aprovam o trabalho pedagógico dos 

professores, do qual destacam a competência de ensinar; percentual positivo também para o 

material didático, com a representação de que os livros recebidos são importantes para o 

aprendizado; a merenda escolar obtém o menor índice de satisfação comparativamente aos 

direitos anteriormente citados, com ressalvas de que, apesar de “boa”, tem um cardápio 

repetitivo e servido em pouca quantidade. 

Quanto aos significados atribuídos às relações sociais, as famílias têm uma aprovação 

significativa entre os respondentes, que representam o comprometimento e a interação dos 

pais como condições necessárias para o desejável acompanhamento escolar; a escola, 

enquanto instituição responsável pela oferta da educação formal, também é satisfatória para os 

alunos respondentes desta pesquisa, sendo representada como acolhedora e segura; o menor 

índice de satisfação foi identificado na relação com os colegas, para os quais foram atribuídas 

considerações quanto ao descaso com os estudos e a perturbação do processo de ensino.  

Em relação às perspectivas e propósitos para o futuro, notou-se que os alunos 

representam o Ensino Superior, em parte significativa, como uma trajetória “natural” para a 

continuidade dos estudos após a conclusão do Ensino Médio, entretanto, na realidade tal 

representação perde significado. Na medida em que os jovens abordam o assunto, em 

diferentes itens do questionário, é possível perceber as diferentes ressignificações. Ao indagar 

sobre o curso do “sonho”, 65% dos entrevistados apostam fazer cursos superiores, com ênfase 

para os mais prestigiosos como Medicina e Engenharia. Quando a indagação é sobre o curso 

da “realidade”, a indicação da intenção de fazer o Ensino Superior cai para 47%, deslocando a 

ênfase para outras áreas mais acessíveis e aparecem as sinalizações de interesse para os cursos 

técnicos. Quando a indagação se refere ao que se pretende fazer ao terminar o Ensino Médio, 

os que indicam “ir para a faculdade”, representam 32%, por meio de um discurso impreciso e 
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sem a manifestação de estratégias. Neste caso, o interesse por cursos técnicos e outros cursos, 

que somam 26% aumenta significativamente, considerando que estes não foram citados para o 

item “curso do sonho” e representou 3,5% de interesse em “curso da realidade”.  

Assim posto, esta pesquisa apontou que as representações dos alunos quanto às 

possibilidades oferecidas pelo Ensino Médio, apresentam variáveis, de acordo com condições 

socioculturais, mas está presentes nos discursos a significação importante da face 

propedêutica do ensino, bem como as potencialidades relativas à formação técnica e 

preparação para a vida.  

Considera-se que a realização deste estudo permitiu conhecer o perfil e as 

representações dos alunos do Ensino Médio público estadual, no interior, no contexto da 

efetivação da obrigatoriedade deste nível de ensino.  

Futuras investigações podem explorar as trajetórias de sujeitos ao longo do processo 

de universalização do Ensino Médio a fim de conhecer as suas estratégias de escolarização e 

as variáveis que constituam coortes de alunos com diferentes desempenhos frente ao Ensino 

Médio. 

Por fim, este estudo constitui mais uma contribuição para o conhecimento na área da 

Sociologia da Educação. Dada a importância do tema, considera-se que muito há ainda para 

investigar a cerca da escolarização no interior, sendo tal perspectiva, um campo fértil para 

outros investigadores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

 

 

 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA EEPM 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
 

Programa de Pós Graduação Em Educação  

Processos Socioeducativos e Práticas Escolares 

 

O propósito deste questionário é fazer conhecer o perfil e as representações dos alunos do 

Ensino Médio regular. A pesquisa encaminhada por mim, Marize Costa Pereira, denomina-se 

PERFIL E REPRESSENTAÇÕES DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: O CASO DA EE 

PROFESSOR BASÍLIO DE MAGALHÃES, de Nazareno-MG. Esta pesquisa está associada ao 

Programa de Pós Graduação em Educação Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, da 

Universidade Federal de São João del-Rei  (UFSJ) e é orientada pelo Prof. Dr. Écio Antônio Portes. 

Os dados fornecidos serão sigilosos e somente utilizados na confecção de trabalhos acadêmicos, 

reservando-se completamente a identidade dos informantes. A sua contribuição será muito importante 

para que possamos produzir conhecimento sobre o jovem do Ensino Médio em uma cidade do interior. 

Antecipadamente agradecemos a sua importante contribuição. O tempo médio para responder a este 

questionário é de 35 minutos. Qualquer dúvida você pode ligar para os seguintes telefones, para obter 

esclarecimentos:  

Prof. Écio Antônio Portes: 32 33792456 ou 33792419 

Marize Costa Pereira: 35 98338957 

ATENÇÃO: As perguntas são relativamente objetivas, mas você pode escrever, comentar e 

ampliar a sua resposta quando achar necessário. 
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IDENTIFICAÇÃO 

1. Série que está cursando:(    ) 1º ano.(    ) 2º ano.(    ) 3ºano. 

2. Turno em que estuda:(    ) manhã.(    ) noite. 

3. Local de residência:(    ) zona urbana.(    ) zona rural. 

4. Data de nascimento:______/______/______  

5. Município de nascimento: ___________________________ 

6. Como você define a cor da sua pele? 

(    ) branca.     (    ) preta.        (    ) parda.      (    )outra_____________    (    ) não quero informar. 

 

7. Sexo:(    )masculino .(    ) feminino. 

 

SOBRE SUA FAMÍLIA 

8. Por favor, complete a tabela seguinte com informações sobre os seus avós: (escreva a 

ocupação e marque x nas colunas correspondentes). 
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9. Por favor, complete a tabela seguinte com informações sobre seus pais. Caso você more 

com padrasto ou madrasta, complete também o espaço indicado para eles. 
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10. Por favor, complete a tabela seguinte com informações sobre seus tios: 
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11. Por favor, complete a tabela seguinte com informações sobre seus primos: 
P

A
R

E
N

T
E

S
 

 

 

 

 

 

 

NOME 

ESCOLARIDADE 
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1º 

 

2º 

 

3º 
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5º 

 

6º 
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8º 
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3º 
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12. Por favor, complete a tabela seguinte com informações sobre seus irmãos: 

 

P
A

R
E

N
T

E
S

 

 

 

 

 

 

 

NOME 
ID

A
D

E
 

     

 

ESCOLARIDADE 
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d
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o
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2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

6º 

 

7º 

 

8º 

 

9º 
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3º 
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13 Que posição você ocupa na ordem de nascimento? 

(   ) filho mais velho.(   ) filho do meio.(   ) filho mais novo. 

14 Como é a formação da sua família?(você pode marcar mais de uma alternativa, se 

necessário) 

(   ) pai, mãe eirmãos. 

(   ) mãe e irmãos. 

(   ) pai e irmãos. 

(   ) pai, madrasta e irmãos. 

(   ) mãe, padrasto e irmãos. 

(   ) pai, madrasta e filhos dos relacionamentos anteriores. 

(   ) mãe, padrasto e filhos dos relacionamentos anteriores. 

(   ) avô/avó, mãe e filhos. 

(   ) vô/avó, pai e filhos. 

 

SOBRE SUA VIDA ESCOLAR 

15 Você frequentou pré-escola? 

(   ) sim.(   ) não. 

Caso responda sim,  

16 Indique o tipo da escola: 

(   ) particular.(   ) pública. 

17 Você frequentou ensino primário em Nazareno? 

(   ) sim.      (   ) não. 

18 Você frequentou ensino fundamental em Nazareno? 

(   ) sim.(   ) não. 

19 Você frequentou ensino médio nesta escola desde o início? 

(   ) sim.  (   ) não. 
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20 Você já mudou de cidade ao longo da sua vida escolar? 

(   ) sim.(   ) não. 

Caso responda sim, 

21 Indique a quantidade de vezes: 

(    ) uma.       (    ) duas.(    ) três.(    ) quatro.(    ) cinco vezes ou mais. 

 

22 Caso você saiba, escreva o motivo principal da mudança: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

23 Você frequentou escola em tempo integral? 

(   ) sim.       (   ) não.   

Caso responda sim, 

24 Indique em qual período (você pode marcar mais de uma alternativa, se necessário): 

(   ) durante o ensino primário.(   ) durante o ensino fundamental. 

25 Indique o local: 

(   ) na mesma escola em que você estudava. (   ) no CEBEM. 

26 Você já frequentou turmas de aceleração de aprendizagem (PAV)? 

(   ) sim.   (   ) não.  

Caso responda sim, 

27 Indique por quanto tempo: 

(   ) durante um ano.      (   ) durante dois anos.(   ) durante três anos. 

28 Você já foi avançado de série escolar por causa da sua idade? 

(   ) sim.    (   ) não. 

29 Você tem o hábito de fazer dever? 

(   ) sim.     (   ) não.  (    ) às vezes. 
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30 Seus deveres de casa eram acompanhados? 

(   ) sim.       (   ) não.(    ) às vezes. 

Caso responda sim, 

31 Indique por quem( você pode marcar mais de uma alternativa, se necessário): 

(   ) sua mãe.   (   ) seu pai. (   ) seus irmãos.  (   ) vizinhos, amigos ou outros. 

32 Você já teve acompanhamento escolar em aulas particulares? 

(   ) sim.         (   ) não. 

Caso responda sim, 

33 Indique quando (você pode marcar mais de uma alternativa, se necessário): 

(   ) no ensino primário.     (   ) no ensino fundamental.       (   ) no ensino médio. 

34 Seu responsável frequentava as reuniões escolares ou outros chamados da escola? 

(   ) sim.        (   ) não.(    ) às vezes. 

Caso responda sim, 

35 Indique quem: 

(   ) sua mãe. (   ) seu pai. (   ) irmão(ã) mais velho(a).  (   ) vizinhos ou outros parentes. 

36 Qual a frequência da sua família na escola, durante as seguintes etapas da sua vida 

escolar? 

No ensino primário: 

(   ) sempre.           (   ) às vezes.        (   ) nunca. 

No ensino fundamental: 

(   ) sempre.      (   ) às vezes.    (   ) nunca. 

No ensino médio: 

(   ) sempre.    (   ) às vezes.        (   ) nunca. 

37 Você já perdeu anos escolares? 

(   ) sim.   (   ) não. 

Caso responda sim, 

38 Indique quantos: 

(   ) um.  (   ) dois.    (   ) três ou mais. 
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39 Você faz curso técnico juntamente com o ensino médio? 

(   ) sim.        (   ) não.  

Caso responda sim, 

40 Indique onde: 

(   ) em Nazareno.         (   ) em outra cidade: ________________________ 

41 Indique qual curso: _________________________________________________ 

 

42 Você faz cursinhos preparatórios para vestibular ou Enem? 

(   ) sim.        (   ) não. 

43 Você já fez o Enem? 

(   ) sim.   (   ) não.  

Caso responda sim, 

44 Indique quando (você pode marcar mais de uma alternativa, se necessário): 

(    )enquanto  cursava o 1º ano.    (    ) enquanto cursava o 2º ano.      (   ) enquanto cursava o 3º ano. 

45 Você já fez provas de vestibulares seriados (como o PAS da UFLA ou da UFSJ)? 

(   ) sim.        (   ) não. 

Caso responda sim, 

46 Indique quando (você pode marcar mais de uma alternativa, se necessário): 

(    ) enquanto cursava o 1º ano   (    ) enquanto cursava o 2º ano    (   ) enquanto cursava o 3º ano  

47 Indique em que universidade:_________________________________________________ 

 

48 Você já visitou alguma universidade?  

(   ) não.     (   ) sim.  

Caso responda sim, 

49 Indique o motivo: _____________________________________________________________ 

 

50 Quais universidades você conhece por nome? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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51 Qual curso universitário você sonha em fazer?  

__________________________________________________________________________________ 

52 Qual curso universitário seus pais/familiares sonham para você? 

__________________________________________________________________________________ 

53 Qual curso universitário você deseja fazer?  

__________________________________________________________________________________ 

54 Qual curso você acha que pode fazer realmente?  

__________________________________________________________________________________ 

55 Que tipo de aluno você se considera? 

(    ) estuda para ser o melhor da sala. 

(    ) estuda para estar entre os melhores da sala. 

(  ) estuda para não ficar entre os piores. 

(    ) não se importa muito com o lugar que ocupa na sala. 

56 Qual é a sua situação? 

(    ) solteiro(a).(    ) namora.(    ) casado(a).(    ) mora junto.(    ) outro _____________    

57 Você tem filhos? 

(   ) sim.(    ) não. 

Caso responda sim,  

58 Indique quantos: ___________ 

 

59 Você trabalha? 

(   ) sim.      (    ) não. 

Caso responda sim,  

60 Indique como: 

(    ) com carteira assinada.() com contrato temporário.        (       ) outro__________________  

61 Indique quantas horas você trabalha por dia: 

(   )1           (   ) 2         (   )3        (   )4         (   )5         (   )6         (   )7         (   )8         (   )9       (   )10 

62 O que você faz no seu trabalho:_________________________________________________ 
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63 Indique se você trabalha em um negócio da sua família: 

(   ) sim.        (    ) não. 

64 Desde que idade você trabalha?   ________ 

 

65 O que você vai fazer quando terminar o ensino médio? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

66 Como você avalia o uso dos livros didáticos que você recebeu? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

67 Como você avalia a merenda escolar? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

68 Como você avalia o transporte escolar? (responda somente se for usuário do transporte) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

69 Como você avalia o trabalho pedagógico dos seus professores? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

70 Como você avalia o comportamento dos seus colegas com o estudo? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

71 Como você avalia o envolvimento da sua família com seus estudos? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

72 O que você pensa sobre sua escola? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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SOBRE A POSSE DE BENS E SERVIÇOS 

73 Você mora em casa própria? 

(   ) sim.              (    ) não. 

74 Sua família possui propriedade rural? 

(   ) sim.              (    ) não. 

Caso responda sim, 

75 Indique o tamanho: 

__________________________________________________________________ 

Na sua casa, tem os seguintes bens? 

76 Televisão:      (   ) sim.              (    ) não. 

77 Antena parabólica: (   ) sim.              (    ) não. 

78 SKY : (   ) sim.              (    ) não. 

79 Rádio: (   ) sim.              (    ) não. 

80 Geladeira: (   ) sim.            (   ) não. 

81 Tanquinho: (   ) sim.              (    ) não. 

82 Máquina de lavar roupas: (   ) sim.              (    ) não. 

83 Fogão à gás : (   ) sim.              (    ) não. 

84 Carro: (   ) sim.              (    ) não. 

Caso responda sim, 

85 Indique o modelo do carro: __________________ 

86 Indique o ano do carro: _________________ 

87 Moto: (   ) sim.              (    ) não. 

88 Trator: (   ) sim.              (    ) não. 

Na sua casa tem os seguintes serviços? 

89 Banheiro:(   ) sim.              (    ) não. 

90 Fossa negra (feita com uma vala na terra e coberta):(   ) sim.              (    ) não. 

91 Fossa séptica (feita em caixas de cimento ou outros materiais e tratam o esgoto): 

(   ) sim.              (    ) não. 

92 Água encanada:(   ) sim.              (    ) não. 

93 Água tratada:(   ) sim.              (    ) não. 

94 Luz Elétrica:(   ) sim.              (    ) não. 

95 Filtro:(   ) sim.              (    ) não. 

96 Tanque de lavar roupa:(   ) sim.              (    ) não. 
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SOBRE ACESSOS CULTURAIS 

97 O que você gosta ou tem hábito de ver na televisão?(você pode marcar mais de uma 

alternativa, se necessário): 

(     ) novelas.(     ) filmes.(    ) desenhos.   (     ) jornal .(     ) outro _______________________ 

98 Você tem acesso à internet? 

(   ) sim.              (    ) não. 

Caso responda sim, 

99 Indique como: 

(      ) celular.(     ) lanhouse.(     ) em casa.(    ) outro ________________ 

100 Você utiliza a internet para(você pode marcar mais de uma alternativa, se necessário): 

(    ) para participar de redes sociais. 

(     ) para jogar. 

(   ) para estudar . 

(     ) outro ____________________________ 

101 Você tem o hábito de ler? 

(   ) sim.              (    ) não. 

Caso responda sim, 

102 Indique o tipo da leitura: _________________________________________________ 

 

103 Você pratica esporte? 

(   ) sim.              (    ) não. 

Caso responda sim,  

104 Indique qual esporte: _________________________________________ 

105 Indique onde pratica:_________________________________________ 
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106 Você toca algum instrumento musical? 

(   ) sim.              (    ) não. 

Caso responda sim,  

107 Indique qual instrumento_________________________________________ 

108 Participa de alguma corporação ou banda musical?  

(   ) sim.              (    ) não. 

 

109 Você costuma viajar durante suas férias? 

(   ) sim.              (    ) não. 

Caso responda sim, 

110 Indique a frequência: 

(   ) sim.              (    ) não.                 (    ) às vezes. 

111 Você já foi a museu? 

(   ) sim.              (    ) não. 

Caso responda sim, 

112 Indique a frequência: 

(      ) uma vez.         (      ) poucas vezes .(    )  muitas vezes. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, Marize Costa Pereira, pesquisadora responsável pela proposta intitulada “O ENSINO 

MÉDIO NO INTERIOR: O CASO DA EE PROFESSOR BASÍLIO DE MAGALHÃES, DE 

NAZARENO-MG”, do curso de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei. A 

referida proposta tem como objetivo conhecer o Ensino Médio no interior. Para isso, convido você a 

participar desta pesquisa e peço seu consentimento para que os dados preenchidos por você em questionário 

possam ser utilizados na pesquisa e possam contribuir para a produção de conhecimento sobre os jovens do Ensino 

Médio. 

A partir deste documento, atribuímos garantias legais, baseadas na Resolução CNS 196/96, que atesta 

a concordância em participar da pesquisa e o direito de dela desistir se for de vontade própria. Este 

documento também lhe assegura o direito a manter seu nome em sigilo, bem como a divulgação dos 

dados coletados no questionário apenas para fins acadêmicos.  

Destaca-se que não há critérios pré-definidos de suspensão da pesquisa, pois não há, durante o 

processo de coleta de dados, nenhum risco ou prejuízo para os sujeitos pesquisados. Reserva-se ainda o direito 

de recusa por parte do pesquisado, caso não queira colaborar com a proposta de estudo.  

Por fim, informamos que não há previsão de qualquer tipo de ressarcimento ou indenização, tendo em 

vista as especificidades do trabalho a ser realizado. Entretanto, explicitamos que estamos atentos a 

certas medidas de proteção que visam à confidencialidade das informações obtidas.  

Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, entre em contato com os pesquisadores ou com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei (MG) nos seguintes 

telefones:  

Marize Costa Pereira: 35 98338957 

Écio Antônio Portes: 32 3379 2456 ou 33792419 

 

 

(     ) Concordo.        (     )  Não concordo.      

 

Nazareno, ______de _______________ de2015 

 

___________________________________________________ 

Nome do participante. 
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ANEXO II 

 

RELAÇÃO DOS ITENS DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO 

 

 

1. série em curso 

2. turno em estudo 

3. local da residência 

4. data de nascimento 

5. município de nascimento 

6. cor de pele declarada 

7. sexo 

8. ocupação do avô paterno 

9. ocupação da avó paterna 

10. ocupação do avô materno 

11. ocupação da avó materna 

12. escolaridade do avô paterno 

13. escolaridade da avó paterna 

14. escolaridade do avô materno 

15. escolaridade da avó materna 

16. ocupação do pai 

17. ocupação da mãe 

18. idade do pai 

19. idade da mãe 

20. escolaridade do pai 

21. escolaridade da mãe 

22. ocupação do padrasto 

23. ocupação da madrasta 

24. idade do padrasto 

25. idade da madrasta 

26. escolaridade do padrasto 

27. escolaridade da madrasta 

28. número informado de tios/tias paternos 

29. escolaridade do tio/tia paterno 1 
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30. escolaridade do tio/tia paterno 2 

31. escolaridade do tio/tia paterno 3 

32. escolaridade do tio/tia paterno 4 

33. escolaridade do tio/tia paterno 5 

34. escolaridade do tio/tia paterno 6 

35. escolaridade do tio/tia paterno 7 

36. escolaridade do tio/tia paterno 8 

37. escolaridade do tio/tia paterno 9 

38. escolaridade do tio/tia paterno 10 

39. número informado de tios/tias maternos 

40. escolaridade do tio/tia materno 1 

41. escolaridade do tio/tia materno 2 

42. escolaridade do tio/tia materno 3 

43. escolaridade do tio/tia materno 4 

44. escolaridade do tio/tia materno 5 

45. escolaridade do tio/tia materno 6 

46. escolaridade do tio/tia materno 7 

47. escolaridade do tio/tia materno 8 

48. escolaridade do tio/tia materno 9 

49. escolaridade do tio/tia materno 10 

50. número informado de primos/primas paternos 

51. escolaridade primo/prima paterno 1 

52. escolaridade primo/prima paterno 2 

53. escolaridade primo/prima paterno 3 

54. escolaridade primo/prima paterno 4 

55. escolaridade primo/prima paterno 5 

56. escolaridade primo/prima paterno 6 

57. escolaridade primo/prima paterno 7 

58. escolaridade primo/prima paterno 8 

59. escolaridade primo/prima paterno 9 

60. escolaridade primo/prima paterno 10 

61. número informado de primos/primas maternos 

62. escolaridade primo/prima materno 1 

63. escolaridade primo/prima materno 2 
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64. escolaridade primo/prima materno 3 

65. escolaridade primo/prima materno 4 

66. escolaridade primo/prima materno 5 

67. escolaridade primo/prima materno 6 

68. escolaridade primo/prima materno 7 

69. escolaridade primo/prima materno 8 

70. escolaridade primo/prima materno 9 

71. escolaridade primo/prima materno 10 

72. número informado de irmãs 

73. idade da irmã 1 

74. idade da irmã 2 

75. idade da irmã 3 

76. idade da irmã 4 

77. idade da irmã 5 

78. escolaridade irmã 1 

79. escolaridade irmã 2 

80. escolaridade irmã 3 

81. escolaridade irmã 4 

82. escolaridade irmã 5 

83. número informado de irmãos  

84. idade irmão 1 

85. idade irmão 2 

86. idade irmão 3 

87. idade irmão 4 

88. idade irmão 5 

89. escolaridade irmão 1 

90. escolaridade irmão 2 

91. escolaridade irmão 3 

92. escolaridade irmão 4 

93. escolaridade irmão 5 

94. ordem na fratria 

95. composição familiar 
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96. frequência em educação infantil 

97. tipo da escola de educação infantil frequentada 

98. frequência séries iniciais do ensino fundamental em Nazareno 

99. frequência séries finais do ensino fundamental em Nazareno 

100. frequência no ensino médio em Nazareno 

101. mudança de cidade durante o percurso escolar 

102. quantidade de mudança(s) 

103. motivo principal da(s) mudança(s) 

104. frequência em projeto de escola em tempo integral 

105. nível de ensino da matrícula durante frequência em tempo integral 

106. local da frequência em tempo integral 

107. frequência em TAA 

108. quantidade de anos escolares frequentados em TAA 

109. avanço de série por distorção de idade 

110. hábito de fazer dever 

111. acompanhamento dos deveres em casa 

112. acompanhante do dever 

113. acompanhamento em aulas particulares 

114. nível de ensino frequentado durante acompanhamento em aulas particulares 

115. frequência da família à escola 

116. quem frequentava a escola 

117. frequência da família durante séries iniciais 

118. frequência da família durante séries finais 

119. frequência da família durante séries do ensino médio 

120. perda de anos escolares 

121. número de anos escolares perdidos 

122. frequência em curso técnico durante ensino médio 

123. local de frequência do curso técnico 

124. identificação do curso técnico frequentado 

125. frequência em cursos preparatórios 

126. participação no Enem 

127. série da participação no Enem 

128. participação em processos de avaliação seriado 

129. série de participação em processos de avaliação seriado 
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130. instituição da participação dos processos de avaliação seriado 

131. visita em universidades 

132. motivo da(s) visita(s) em universidade 

133. universidade(s) conhecida(s) por nome 

134. curso universitário sonhado 

135. curso universitário sonhado pelos pais 

136. curso universitário do desejo 

137. curso universitário da realidade 

138. auto avaliação como aluno 

139. situação quanto ao relacionamento afetivo 

140. existência de filhos 

141. número de filhos 

142. vínculo em trabalho remunerado 

143. situação no trabalho remunerado 

144. horas trabalhadas por dia 

145. atividade exercida no trabalho 

146. atividade em negócio familiar 

147. idade de início em trabalho 

148. perspectivas de ações após a conclusão do ensino médio 

149. avaliação do uso dos livros didáticos 

150. avaliação da merenda escolar 

151. avaliação do transporte escolar 

152. avaliação do trabalho dos professores 

153. avaliação do comportamento dos colegas quanto ao estudo 

154. avaliação do envolvimento das famílias quanto ao estudo 

155. o que pensa da escola 

156. residência em casa própria 

157. posse de propriedade rural 

158. tamanho da propriedade rural 

159. posse de televisão 

160. antena parabólica 

161. televisão a cabo 

162. rádio 

163. geladeira 
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164. tanquinho 

165. máquina de lavar roupas 

166. fogão à gás 

167. carro 

168. modelo do carro 

169. ano do carro 

170. moto 

171. trator 

172. banheiro 

173. fossa negra 

174. fossa séptica 

175. água encanada 

176. água tratada 

177. luz elétrica 

178. filtro 

179. tanque de lavar roupa 

180. preferências quanto ao uso da televisão 

181. acesso à internet 

182. ferramenta do uso da internet 

183. preferência quanto ao uso da  internet 

184. hábito de leitura 

185. gênero da leitura habitual 

186. prática de esportes 

187. tipo do esporte praticado 

188. local da prática de esportes 

189. habilidade com instrumento musical 

190. descrição do instrumento tocado 

191. participação em corporação musical ou banda 

192. costume de viajar durante as férias 

193. frequência das viagens de férias 

194. visita a museus 

195. frequência de visita(s) a museus 

 

 


