
ESCOLA:
QUANDO A JUVENTUDE TECE SIGNIFICADOSl

Kelma Matos

o presente trabalho discute, como questão central, qual o significado
da escola para os jovens, tomando por referência seus olhares, modos de
pensar, sentir e agir, e suas palavras.

Parte da minha pesquisa foi realizada em conjunto com o grupo que
participou do estudo "Juventude, sociedade e cultura: múltiplos olhares acer-
ca da expressão cultural dos [ovens'". Neste trabalho, além da aplicação de
questionários com 1180 jovens estudantes - cursando 8ª série do Ensino Fun-
damental, 12,22 e 3º ano do Ensino Médio, em onze escolas estaduais, muni-
cipais, particulares e cooperativadaê - foram feitos debates com grupos culturais
e reliqiosos".

Na outra parte da pesquisa, voltada especificamente para a constru-
ção da minha tese de Doutorado em Educação, aprofundei a temática escolhi-
da em duas escolas, uma pública e outra privada, inseridas na amostra maior,
e localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza. Ouvi e observei jovens
alunos e alunas nas suas múltiplas interações, nos toei escolhidos, levando
em conta a diferença entre o seu nível social, as localizações das escolas em
diferentes bairros, e as redes de ensino. As duas instituições são de grande
porte, com mais de 1000 alunos cada uma, e funcionando com o Ensino Fun-
damental e Médio. Neste estudo refiro-me a elas por Escola Estadual F e
Escola Particular C5.

Fiz observações em sala de aula durante o primeiro semestre de 1999.
Trabalhei com grupos de discussão em nove turmas de 8ª série, nas duas esco-
las, a partir de textos sobre escola pública e privada, violência e cidadania.

I Artigo baseado em parte da Tese de Doutorado "Juventude e escola: desvendando
teias de significados entre encontros e desencontros" , apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFC em 20.07.2001. Cf Matos (200 Ia). Neste estudo
serão apresentados, especificamente, apenas alguns dados coletados nos questionários
c nos grupos de discussão com os jovens das duas escolas, nas quais fiz o
aprofundamento da minha pesquisa.
2 Pesquisa coordenada pela Professora Dra. Maria Nobre Damasceno.
3 Todo o material foi sistematizados nos programas ACCESS e SPSS permitindo uma
visão quantitativa e qualitativa dos dados.
4 Quatro grupos de jovens participaram dos debates, sendo três em Fortaleza e um nas
proximidades da cidade de Tauá. Dois destes grupos são ligados ao Movimento Hip
Hop, e os outros dois à Igreja Católica (grupos Pedras e Tauá).
5 Foram aplicados, respectivamente 145 questionários com jovens da Escola Particu-
lar C, e 169 com os da F. Estes alunos cursam 8" série, 1°,2° e 3° ano do Ensino Médio.
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Solicitei também redações nas turmas sobre seu entendimento de juventude e
o significado da escola para eles. Por fim, efetivei ainda dois grupos focais (Debus,
1998), apliquei questionários com docentes e organizei durante o ano de 1999,
um banco de dados sobre jovens, a partir do Jornal Folha de São Paulo.

Na discussão sobre juventude, fiz algumas opções: primeiro de perce-
ber o jovem como sujeito, inspirada nas análises de Abramo (1997, p. 25) em
que a autora indica serem raros os estudos "voltados para a consideração dos
próprios jovens e suas experiências, suas percepções, formas de sociabilida-
de e atuação". Considero, então, os jovens como interlocutores, priorizando
suas percepções e dizeres de si, nas suas múltiplas relações, e em especial
com a escola. Somada a essa primeira opção, outra fez-se presente: perceber
o "jovem real" que não está apenas limitado à instituição escolar, evitando,
como adverte Dayrell'' (2001), que os sujeitos não sejam revelados e o aluno
apareça como um jovem desconhecido. Essa foi a constatação a que chegou
o autor após analisar cinqüenta teses e dissertações sobre "Juventude e Es-
cola" e relatar que, no geral, os estudos incidem prioritariamente sobre os
aspectos pedagógicos do loeus escolar, apontados a partir do olhar dos alu-
nos, sem expressarem quem são esses jovens".

Em síntese, nestes trabalhos os jovens reais, subsumidos no papel de
alunos, não se constituem objetos de investigação por parte dos pesqui-
sadores. Evidencia-se um paradoxo: a razão de ser da escola é o aluno,
e é exatamente este ator o menos conhecido (Dayrell,2001, p. 26).

Outra opção ainda foi a de enfocar a juventude de forma positiva, na
contramão das imagens mais freqüentemente difundidas pelo media, que
prioriza divulgar os jovens relacionados, por um lado, à violência, ao perigo
social iminente, ao espetáculo, ou, por outro, à apatia, à inércia, à inatividade
política, à imaturidade. São imagens caricaturadas que os desqualificam, ne-
gando-os como sujeitos e apresentando-os como os que ameaçam a ordem,
ou como vítimas que precisam ser salvas .

...é muito presente e forte a imagem dos jovens que assustam e ame-
açam a integridade social. (...).Podem tornar-se assim, junto com o
medo, objeto de nossa compaixão e de esforços para denunciar a lági-

6 Nesse mesma análise, Dayrell relata que há lacunas nos estudos sobre os jovens das
camadas médias e de elites, e da zona rural. As abordagens nas escolas particulares
também não têm sido prioridade, segundo o autor. Na Introdução dos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN (1998), é também feita uma referência à reduzida quan-
tidade de estudos sobre a juventude no meio rural.
7 Cf sobre a importância de perceber quem são os jovens alunos o texto "Pela lente da
escola pública: um olhar sobre os estudantes" (Medeiros, Matos, Damasceno, 2000).
Ver ainda Damasceno (2000).
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ca que os constrói como vítimas e de ações para salvá-Ios dessa situ-
ação. Mas dificilmente como sujeitos capazes de qualquer tipo de ação
propositiva, como interlocutores para decifrar conjuntamente, mesmo
que conflituosamente o significado das tendências sociais do nosso
presente e das saídas e soluções para elas (Abramo, 1997, p.35-36).

Assim, busco analisar o significado da escola para os jovens alunos
pesquisados, respeitando seu olhar porque são sujeitos reais, compreenden-
do que, além de alunos, eles são também jovens que se relacionam, têm pre-
ferências, sonhos, famílias, idéias, ideais, opiniões. E, além disso, enfoco-os
através da lente da positividade.

Na Escola Particular C, a idade máxima verificada dos estudantes foi
de 20 anos, e isso em apenas um caso. Todos os outros jovens possuem
entre 13 e 18 anos. Observei que a maioria expressiva tem até 16 anos de
idade, o que pode hipoteticamente indicar que estão relativamente equilibra-
dos na relação sérle/ldade'', principalmente, se for considerado que nessa
escola, a maior parte deles cursa a 8ª série. Na Escola Estadual F, a faixa
etária dos estudantes em 82,6% dos casos está entre 13 e 18 anos, com
14,4%, de 19 a 24 anos, e os outros 3% estão acima de 24 anos. Um aspecto
deve ser ressaltado: a escola particular C não funciona à noite, e na estadual
F foram aplicados questionários com estudantes nesse turno, que normal-
mente são trabalhadores e com idade mais avançada que os demais.

Em praticamente todos os casos eles asseguram que a escola é importan-
te. Uma pequena parcela deles declarou já ter repetido o ano pelo menos uma
vez, e mais da metade nunca repetiu. As séries apontadas com maior índice de
repetência foram a 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Fundamental, com destaque para
a 1ª série. As taxas de repetência da 1ª série, no cenário nacional, também são as
mais elevadas, especialmente em alguns Estados das regiões Norte e Nordeste,
em que o problema atinge mais de 50% dos alunos. (INEP, 2000)

Garantem que faltam raramente às aulas. Quando ocorrem as ausên-
cias o motivo mais apontado por eles é quando estão doentes. O trabalho
como motivo de falta, já que também abordamos alunos do curso noturno, foi
destacado em raríssimas respostas. Com relação à escola C, só foi destacada
por um aluno, e na F por 18 deles, o que corresponde a 10,6% dos estudantes
nesta escola. Na Escola Estadual F 32,1% dos alunos fazem trabalho remu-
nerados. Essas porcentagens diferem significativamente do resultado da
Particular C, em que os alunos trabalhadores não chegam a 10%.

A família é importante para eles. Respondem que costumam conversar
com seus familiares sobre diversos assuntos e dentre esses, os mais em evi-
dência são: situação econômica e política do País e drogas. A renda familiar
do grupo pesquisado torna visível uma grande disparidade, quando são con-
frontados os dados da escola pública em relação à escola particular C. Na

8 Ver INEP (2000) sobre o tema distorção série/idade.
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escola F, a renda familiar de 71 ,6% dos alunos está entre menos de R$ 250,00
indo até R$ 500,00, enquanto que na escola particular uma maioria expressi-
va, encontra-se na faixa entre R$ 1.000,00 e até mais de R$ 4.000,00. Os
números indicam que, de fato, os jovens da escola particular detêm um poder
aquisitivo extremamente superior aos demais sujeitos investigados.

Apesar das diferenças socioeconômicas entre jovens da escolas públi-
ca e particular e das adversidades por que passam os primeiros, concordo
com Madeira (1998), quando anota que os jovens trazem consigo a marca da
juventude, e há alguns resultados comuns, como por exemplo, em uma ques-
tão feita sobre o que mais admiravam, tendo por opções família, amigos, pro-
fessores e artistas, afirmam, em geral, que a família ainda é o que mais admiram.
Em segundo lugar, escolheram os amigos, e os professores ocuparam a ter-
ceira opção nos resultados.

Com relação às festas, a preferência apontada é o forró, independen-
temente das escolas e classe soclal". A televisão aparece como a opção mais
democrática de diversão. No esporte, o futebol é a prática preferida. Os filmes
mais vistos são os de romance. Gostam de passear no shopping, e quando
possível fazer compras. Em todos os tipos de diversão apontados, os amigos
"devem estar" juntos para que o lazer seja completo.

A expressiva maioria dos pais possui casa própria. Praticamente todas
as moradias tem energia elétrica e água encanada. No geral, gostam do local
em que moram, e o que os faz gostar mais desse ambiente são os amigos,
depois a localização, e como terceira escolha a solidariedade entre as pessoas.
O que assinalam gostar menos é, em primeiro lugar, a falta de segurança, e em
seguida a falta de locais que proporcionem cultura e lazer aos moradores.

Alguns desses jovens, participam de grupos culturais de música, de
bandas, e teatro. Os que participam de grupos dizem que dois dos fatores
mais importantes nessa participação é fazer novos amigos e divertirem-se.
Normalmente entram no grupo levados pelos amigos.

Sob o aspecto religioso, declaram-se católicos, mas quando questio-
nados sobre a manifestação de sua religiosidade, apenas uns poucos decla-
ram ir à missa, e outros dizem apenas "rezar".

Considero que os dados apresentados conformam uma síntese do perfil
dos jovens alunos 10. Ainda assim outras tantas facetas desse grupo estarão mais
visíveis neste trabalho, tanto na discussão sobre o cotidiano em sala de aula,
como nos encontros de aprofundamentos a serem oportunamente abordados.

9 O conceito de classe que utilizo baseia-se numa concepção que se refere às "diferen-
tes camadas que constituem a sociedade, em função de suas atividades no processo
econômico e do grau de prestígio que o exercício destas atividades confere [ou seja]
qualquer forma de estratificação em uma sociedade politicamente organizada".
(Toscano, Apud Rosa, 1999, pág.52). Nesse trabalho também não é minha pretensão
discutir sobre a categoria Estado.
10 Para uma análise mais detalhada vede Matos (200Ja).
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Chegando às escolas: a construção da intimidade

Nas duas escolas, em termos gerais posso dizer que o acesso foi tran-
qüilo. Na escola particular, após uma primeira reunião com a direção, recebi a
autorização para iniciar a pesquisa. Antes disso pedi para conversar com os
professores e explicar os planos, objetivos e motivos das observações em
sala de aula. Ressalto que a minha proposta inicial era de, no decorrer da
pesquisa, também trabalhar com os docentes, nas duas escolas 11. Expliquei a
idéia durante a reunião, esclarecendo sobre a pesquisa e a contribuição que
gostaria de oferecer. Alguns professores da escola particular, nos primeiros
momentos, pareceram estranhar um pouco a chegada de "estranhos" em suas
salas de aula, provavelmente porque a pesquisa de campo é mais freqüente
nas escolas públicas.

Ah, o novo! O novo nos apavora às vezes, e.... nos protegemos. Des-
confiamos primeiro para depois irmos nos entregando. Assim foi na escola
particular. Os olhares do primeiro dia diziam: "Entrar na minha sala? Como é
que vai ser isso?" "Agora só faltava essa. Acho que vão é atrapalhar a turma".
Até que alguém falou claramente: "O que você quer com isso mesmo?". Expli-
quei tudo outra vez, pacientemente, mas acrescentei que ficassem à vontade
para permitir ou não o acesso às suas salas, pois compreendia que sala de
aula é lugar sagrado e que para entrar aí é preciso de permissão. Falei isso
por acreditar, de fato, mas não pude deixar de lembrar Foucault (1993) sobre
o poder: "Ah, se a sala é minha então ... pode ser". Os professores tinham
razão, e Foucault também. Dois deles, mais tranqüilos agora, reforçaram o
pacto de boa vizinhança, dizendo que seria ótimo e que gostariam de ficar
sabendo dos resultados durante o processo.

Demonstraram no cotidiano que não tinham por hábito a presença de
olhos atentos, de mãos que escrevem num caderninho (diário de campo), que
se transforma em objeto de fetiche. Há sempre algo a se falar sobre o cader-
no, ou sobre o desejo: "o que vocês tanto escrevem aí, hein?" ; "É segredo?";
"É como o nosso diário?", "Ah, você chegou atrasada hoje, dê-me aqui a sua
agenda (caderno de observação) que vou já fazer umas anotações", "E aí,
como estam os indo ?".

Na escola estadual F, foi tudo mais simples ainda, porque eu já conhe-
cia a escola de outra pesquisa (Campos, Matos, 2001). Ainda assim expliquei
sobre a proposta, o tempo que ficaria com eles, a presença nas salas de aula.
Penso que, além da maior freqüência das pesquisas nas escolas públicas, a
abertura para os estágios torna a chegada de pessoas uma prática costumei-
ra para a comunidade escolar.(Matos, 2001 b)

Os jovens, desde o início, nos acolheram com alegria porque para eles
o novo é mistura de adrenalina, curiosidade e prazer. Essa parece ser uma

II Inicialmente, planejava trabalhar com os docentes e com as famílias, no decorrer da
pesquisa optei por centrar o foco da investigação nos jovens.
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boa fórmula. Assim, chegar à sala de aula sempre foi uma festa e, com o
passar do tempo eles nos fizeram "cúmplices". Mostraram-se também curio-
sos com o "tal caderno". Pediam sempre explicações e não escondiam a von-
tade de saber que palavras eram aquelas, o que diziam, de quem diziam.
Pensei sobre o diário também como um instrumento de poder, para o pesqui-
sador e, querendo amenizar o mistério, em alguns momentos, mostrei para
eles os trechos de aulas copiadas. "Ah, é isso? Copia mais que a gente. Deus
me livre!". Assim foi se dando a conversa, entre a pesquisadora e eles, jovens
sujeitos, nesses e noutros momentos, como os dos grupos de discussão, que
serão vistos agora.

Os grupos de discussão: passos dados e algumas respostas

Esses grupos foram organizados nas escolas particular e na pública.
Na Escola Particular C, realizei discussões durante a comemoração da "Se-
mana da Cidadania" da escola. Participaram desse momento, com a aprova-
ção da coordenação pedagógica, todos os alunos das seis 8ªs séries, ou seja,
cerca de 210 jovens alunos. Fomos para a sala de vídeo, por turma, e em
companhia da professora de Religião, que cedeu o espaço de suas aulas e
expressou estar gostando muito das dinâmicas e discussões. Na escola públi-
ca o trabalho foi realizado em três salas de aula, com o total apoio dos profes-
sores. Nos dois locais, é importante ressaltar que os professores mostraram-se
muito respeitosos e éticos, deixando o debate acontecer sem interferências.

Explicarei aqui qual a metodologia aplicada nos grupos. As escolas
contribuíram com as cópias dos textos. Com cada turma nos encontramos
duas vezes para a leitura e discussão dos artigos de Pinsk (1998) : "A lei é
igual para todos?" e "Cidadania se aprende na escola". São escritos de três
páginas, que escolhi pela importância dos assuntos, e também por apresenta-
rem uma linguagem rápida, direta, crítica e significativa. O autor, no primeiro
texto, toma por mote o assassinato do índio Galdinol'', em Brasília, incendia-
do por cinco jovens das classes média e alta. O texto possibilitou debater não
apenas o aspecto da violência, como também da aplicação das leis entre pes-
soas de classes sociais diversas. A segunda leitura fala sobre os comentários
que descredenciam a escola pública e mantêm uma postura otimista quanto à
mudança de atitude, através da cidadania e da participação. Aqui pude discu-
tir as percepções deles sobre escolas pública e privada.

Após a leitura, expliquei como se organizariam: pedi que formassem gru-
pos menores para que discutissem, fizessem uma síntese, escrevessem seus

46
12 O assassinato do índio Galdino aconteceu no dia do índio 19.04.1997, em Brasília.
Vide Toledo (1997) e Policarpo Júnior, (1997). Sobre juventude e violência cf.
Waiselfisz (1998, 2000).
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comentários e idéias, e depois faríamos as apresentações. Para a apresenta-
ção, poderiam ou escolher um relator, e/ou falar os que sentissem disposição
para isso. Essas sessões foram gravadas, transcritas e analisadas. Um mo-
mento incrível em um desses encontros foi quando um grupo de jovens, da
escola particular, todos do sexo masculino, no momento de falar, deixaram es-
capar um "uivo" conjunto tão forte, alto e dolorido que nós outros ficamos está-
ticos. Tentei retomar o "meu papel" e pedi que se fosse possível eles
comentassem a sua resposta. "A gente gritou porque quis expressar no grito a
indignação da população perante isso, quis dramatizar o nosso sentimento as-
sim. É isso aí". Foram aplaudidos. Às vezes não compreendemos os "uivos", só
as palavras, mas eles também significam. Abramo (1994), por exemplo, escla-
rece os significados de vestir, cantar, gritar e agir dos punks, no modo que
escolheram para dizer que não concordam com "tudo o que está ar'.

Interessante foi perceber que, no geral, todos os 300 jovens (210 da
particular e 90 da pública) tomaram posições contrárias ao assassinato do
índio Galdino, denunciando a quase impunidade dos cinco jovens que o in-
cendiaram. Concluíram que eles deveriam pagar pelo ato que cometeram e
afirmaram que a morte do índio aconteceu porque ele era pobre. Colocaram-
se contra o preconceito, a discriminação e a impunidade, nos seus comentários.

o que eu tenho a falar é que a discriminação social não justifica con-
seqüências como essa. Morte por besteiras, mortes banais. O que
eu queria dizer sobre nós jovens, já que a pesquisa é sobre jovens, é
que a gente sabe muito bem o que a gente faz, por exemplo, nos
Estados Unidos, um menino de 12, 13 anos estava matando por aí e
foi julgado, acho que o certo é isso. (.. .). Agora eu tenho certeza que
eles não sabiam a dimensão. Eles não sabem o que é uma morte,
eles não sabem o que é destruir uma vida, eles não tem dimensão
disso. (.. .). O que eu tenho a dizer é que ninguém é branco porque
quer, ninguém é preto porque quer, ninguém é pobre ou rico porque
quer. Todo mundo nasce assim, e só porque uma pessoa nasce branca
ou rica, negra, ruiva, amarela, azul não se justificam certas coisas
(Alunada EscolaParticularC. 8ª série.Diurno.Grupode Discussão).

A lei não é igual para todos porque hoje no Brasil nós praticamente
não temos lei. Os ricos fazem o que querem. Eles matam, eles rou-
bam e começa lá por cima. Eu acho que jovem nenhum tem o direito
de sair matando, pode ser um mendigo, pode ser até um animal,
ninguém tem o direito de matar ninguém, só quem tem mesmo o
direito é Deus, (...) e a juíza ainda quer liberar. Não pode. E tem que
prender, e eles não saírem nunca mais. Um crime desse .... foi um
crime bárbaro, não foi uma coisa comum. Acho que tem de prender
(Alunada EscolaPúblicaF.8ª série. Diurno.Grupode Discussão).
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Os jovens sabem o que fazem, o que falam, e opinam. Não apoiam
outros jovens que cometem assassinatos. Analisam a sociedade que está aí,
em que "Os ricos fazem o que querem" , e expressam a sua indignação contra
a violência "em um mundo que a violência se juveniza" (Peralva, Spósito, 1997).
Demonstram a positividade do seu agir através de suas falas, enquanto sua
imagem construída socialmente, na maioria das vezes ou os coloca como
vítimas ou como transgressores (Abramo, 1997).

Com a oportunidade de discutir sobre a banalização da morte - os jo-
vens de Brasília incendiaram um índio e se desculparam com o argumento de
que acharam que fosse um mendigo - chamou a minha atenção o fato como os
alunos pesquisados expressaram na discussão sobre a violência que a temática
do poder sobre a vida dos outros traduz-se na divisão de classes, e na COnse-
qüente diferença em como esses casos são tratados. Acreditam que o índio
morreu, não porque era índio, mas porque era pobre, como também explicaram
os jovens assassinos. Compreendem que a justiça não se fará como deveria
porque os que mataram são de classe média e alta, ou seja: não são pobres.

A gente achou que por eles serem jovens de classe média e alta, vai
demorar para eles serem presos, porque se fosse jovens de classe
mais pobre eles já estavam na cadeia, com certeza. A gente ficou na
duvida, será se esses pais não pagaram para a juíza para ela adiar,
fazer alguma coisa? (Aluna da Escola Privada C. 8ª série. Diurno
Grupo de Discussão).

A lei não é igual para todos. Se fosse um pobre que tivesse matado o
rico, aposto como ele seria julgado com trinta anos para ser morto
por outro. Agora, como é um rico não querem nem saber quantos
anos, nem ligam ...(Aluno da Escola Estadual F. 8ª série. Diumo. Gru-
po de Discussão).

Vivemos uma "guerra das raças". Mesmo que as palavras não se colo-
quem, não explicitem essa guerra, ela se mostra cotidianamente, na força de
quem tem nas mãos o poder e precisa mantê-Io e por isso lança mão da vio-
lência para sobreviver e decidir quem continuará vivendo: seus aliados/iguais,
ou quem vai morrer - os diferentes, pela possibilidade de desafiar o poder
instaurado. Os alunos compreendem que o índio morreu porque era pobre,
diferente, não era um "aliado". Foucault explica sobre o "direito" de fazer mor-
rer ou deixar viver:

48 Na teoria clássica da soberania o direito da vida e de morte era um
dos seus atributos fundamentais. Ora, o direito de vida e de morte é
um direito que é estranho, estranho já no nível teórico; com efeito o
que é ter direito de vida e de morte? Em certo sentido, dizer que o
soberano tem direito de vida e de morte significa, no fundo dizer que
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ele pode fazer morrer e deixar viver; em todo caso, que a vida e a
morte não são desses fenômenos naturais, imediatos, de certo modo
originais ou radicais, que se localizariam fora do campo do poder
político (1999, p. 286).

Após os grupos, imaginei onde estaria o espaço na media e na socie-
dade para perceberem também as qualidades e equilfbrio da juventude, que
certamente não deve se expressar só nesses sujeitos. Assim, as questões
vieram em quantidade: Que jovens são esses, tão conseqüentes em suas
idéias? Não são os media que os denominam marginais, violentos e perigo-
sos? Não são estes os normalmente vistos como "problemas sociais"?

Abramo (1997, p. 128) ensina que essa visão deturpada sobre a juven-
tude decorre do fato de raramente serem considerados sujeitos, então, muitos
olhares são dirigidos a eles, ou percebendo-os como consumidores em poten-
cial, ou discutindo desvios no seu comportamento. A autora indica que há
"uma dificuldade de ir além da sua consideração como "problemas sociais" e
de incorporá-Ios como capazes de formular questões significativas, de propor
ações relevantes, de sustentar uma relação dialógica com outros autores, de
contribuir para a solução de problemas sociais, além de simplesmente sofrê-
los ou ignorá-Ios".

Se não considerarmos esses jovens como sujeitos, podemos também
nos surpreender com a simplicidade e profundidade das suas falas sobre a
escola pública e a particular. Centraram as "mensagens" nas dificuldades visí-
veis da escola pública e, quanto à escola particular, alguns reclamaram ape-
nas das altas mensalidades. No geral admitem que a escola particular tem
mais qualidade e os alunos são mais bem tratados porque "pagam e exigem".

Os alunos da escola particular C acreditam que o governo não está
muito preocupado em melhorar a escola pública. Indicam que, mesmo tendo
os mesmos professores e algumas das condições ideais, nas escolas publicas
mais organizadas falta material explicativo em razão da precariedade das ver-
bas. Criticam também a destruição provocada pelos alunos em muitas esco-
las, e até ensaiam dizer que fazem isso porque não sentem a escola como
deles (Matos, 1994; 1998).

Falando sobre a escola pública e particular queria falar que existe es-
cola pública que é muito parecida com a escola particular. O que vai
diferenciar muito essas duas escolas vai ser os próprios alunos. Vou
tirar pela escola que tem perto da minha casa. Minha mãe trabalha lá.
O colégio é um colégio modelo, mas nas férias ele é entregue perfeito 49
com quadra coberta e tudo. Agora o colégio já está todo pichado por
dentro, os vasos sanitários foram parar em cima do muro do colégio.
Foram entregues os computadores, agora, a galera pega o teclado dos
computadores e fica quebrando, pensando que é brincadeira (Aluno
da EscolaParticularC. 8ª série.Diurno.Grupode Discussão).
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Os jovens das duas escolas, ao afirmarem que por vezes escola públi-
ca e particular se assemelham, trazem à discussão sobre o público e o priva-
do 13. Em alguns depoimentos pude recordar os argumentos de Vieira (1991,
p.11), esclarecendo que a qualidade da escola privada não pode ser mensurada
apenas pelas suas instalações, pois elas não garantem o ensino-aprendiza-
gem, escondem "classes superlotadas e professores especialistas em fazer
passar. Também não são sequer razoáveis as escolinhas privadas de bairro,
que aparecem a cada esquina". Há, de fato, muitas escolas públicas funcio-
nando até com maior qualidade do que outras tantas particulares, principal-
mente quando estas últimas estão localizadas em regiões mais periféricas, e
normalmente experienciam grandes dificuldades de funcionamento. Não se
pode negar é que faltam recursos à escola pública, em geral.

A escola pública e a escola particular, as vezes, dependendo da es-
cola só muda o nome, porque o mesmo ensino que eles tem lá, a
gente tem, os mesmos professores, mas só o que evolui é o modo
deles ensinarem: a tecnologia, tem laboratórios, o modo de explicar.
Quando é uma aula de ciências aqui nós não temos um boneco, com
o corpo humano junto com a amostra, a gente tem que pensar, olhar
para o caderno e lá não, eles tem mostrado e explicado. Só o que
muda é a evolução, a tecnologia e o dinheiro. Aqui nós não temos
giz, porque devido ser uma escola do governo é muito precário, a
verba é muito pequena (Aluno da Escola Estadual F. 8ª série. Diurno.
Grupo de discussão).

A diferença entre a escola pública e particular é que a particular tem
mais recursos, você tem um laboratório, você tem a biblioteca com
muitos livros. O professor já fica melhor para dar as aulas, já se interes-
sam mais. A pública você tem poucos recursos. Você não tem um labo-
ratório, sua aula é você vir e tchau, tchau e sai, não tem uma mudança
legal, se a gente precisa de um vídeo não tem, um retoprojetor não
tem, então, dificulta até a aula do professor, que as vezes ele quer
fazer uma coisa com você e não tem o aparelho. É isso aí (Aluna da
Escola Pública Estadual F. 8B série. Diurno. Grupo de discussão).

Continuando a discussão sobre o público e o privado, há um ponto em
que insistiram e, com o qual concordo: é que na grande maioria das vezes
pais e alunos não sentem a escola como deles. O "bem público", com todos os
avanços percebidos, ainda traz a marca de "bem do Estado" ou do "governo",
como preferem dizer.

13 Para um aprofundamento nas questões sobre o público e privado na educação vede
Vieira (2000).

TRAJETÓRIAS DA JUVENTUDE



KelmaMatos

Spósito (1998a, pág.44) confirma que, em São Paulo, normalmente as
crianças, adolescentes, jovens e moradores dos bairros são os responsáveis
pelas depredações nas escolas, e fazem isso como forma de protesto, ex-
pressando o seu desencanto, desapontamento e insatisfação com o papel da
escola frente às suas expectativas.

Podem expressar críticas contra a direção da unidade escolar pela
impossibilidade do uso de suas dependências externas para o lazer;
podem ser recusas das modalidades de agressão vividas no proces-
sopedagógico (medidasdisciplinarese puniçõespraticadaspor pro-
fessores consideradas abusivas, critérios de avaliação e de
desempenho).

Ressaltam a importância da presença dos pais na escola como uma
forma de evitar os comportamentos de transgressão ora destacados. Por ou-
tro afirmam que a escola deve ser aberta à comunidade mais carente, tam-
bém nos finais de semana. Esta é uma discussão que vem sendo retomada
continuamente por vários autores!": a participação da comunidade na escola.
Parece que a escola ainda está aprendendo a lidar com as questões de parti-
cipação através de experiências como os conselhos escolares, as eleições de
diretores ", as avaliações institucionais, e muitas delas já experimentam uma
maior abertura com a comunidade, "inaugurando a construção do tempo de
uma gestão mais democrática". (Campos e Matos, 2001)

Eu acho que tem gente que quer ir para a escola, quer jogar, quer
fazer essas coisas na escola. A escola já não abre com medo de
quebrarem lá dentro. Querem evitar que o povo vá lá. Eles já estão é
com medo, todo ano ajeita e eles vão lá quebrar asescolas (Alunoda
EscolaParticularC. Grupode discussão).

É verdade que com a crescente violência nos bairros e também no
cotidiano das escolas!" há receio de danos materiais e pessoais. Candau,
Lucinda, Nascimento (1999) analisam, nesse aspecto, a interferência de
grupos externos que com facilidade de acesso invadem a escola e a trans-
formam em verdadeiro campo de batalha. Em resposta, a escola se "fecha"
a cada dia, e deixa de dispor seus equipamentos para quem é de direito.
Apontam ainda a depredação através de furtos, quebras de sanitários, como
foi citado acima por uma aluna, pichações, quebra de lâmpadas e ventila-
dores. Ainda podem ser observadas atitudes de violência entre alunos, e
pessoas da comunidade, que agridem e matam os alunos dentro das

14 Spósito (1984, 1992, 1998b), Matos e Maia (1995), Paro (1997).
15 Cf. Vieira (coord.) (2001).
16 Vide Zaluar (1992), Spósito (1998b), Candau, Lucinda, Nascimento (1999).
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escolas"? e, infelizmente, também entre jovens e professores. Não são ape-
nas os prédios os atacados, mas também emerge uma crise de identidade
na escola sem parâmetros anteriores.

Os alunos da Escola Estadual F confirmam a facilidade do acesso e
destacam que gostariam que a entrada na escola fosse mais restrita às pes-
soas conhecidas. Temem pela sua segurança, principalmente os que vieram
de uma escola particular .

....na escola pública eu achei muito estranho, aqui é uma colégio gran-
de que entra qualquer tipo de pessoa. (...). Eu acho que aqui nesse
colégio há muito desorganização, entra qualquer aluno, qualquer. .. Eu
não estou querendo dizer que entra qualquer marginal mas, realmen-
te, entra qualquer pessoa, qualquer pessoa entra numa escola pública
(Aluno da Escola Estadual F. 8ª série. Diurno. Grupo de Discussão).

A diferença entre as escolas é que a escola pública ela fica num
colégio aberto. Porque os alunos era para ter seu ponto de entrar
uma hora e eles fecharem. Porque fica muita gente entrando, e mui-
tas vezes fica aí uns malandros que não querem nada ... (Aluno da
Escola Estadual F. 8ª série. Diurno. Grupo de Discussão).

Após apontarem a depredação escolar; a falta de recursos; a falta de
segurança; a violência nas escolas; o sentimento de que o público não perten-
ce à comunidade, acrescentaram a todas essas dificuldades os problemas
salariais e de jornada de trabalho dos profissionais de educação, que muitas
vezes precisam aumentar a sua carga horária para sobreviver, em virtude de
seus baixos salárlos!". Nesse sentido Paro (1995, p. 239) indica que a redu-
ção salarial dos docentes influenciou também no desprestígio da profissão,
que se tornou mais um motivo por que são pouco respeitados pelos alunos.
"Hoje, os professores sentem o desprestígio de sua condição docente e al-
guns relatam que se sentem até envergonhados quando tem de mencionar
sua ocupação profissional e se vêem obrigados a justificar sua situação ...".

52

17 Nos primeiros quatro meses de 1999 o número de jovens mortos, feridos e armados
nas escolas cresceu assustadoramente. Weiss e Padilla (1999) apresentam um quadro
que sintetiza um estudo feito em 238 escolas do Estado de São Paulo e mostra que
72,5% das 788 escolas pesquisadas sofreram algum tipo de violência (depredações,
brigas, pichações, arrombamentos, invasões de estranhos, furtos, danificação de veí-
culos, tráfico e consumo de drogas, uso de armas por alunos, explosões de bombas,
ameaça de morte, tiros contra o prédio escolar, incêndio provocado, e outros).
18 Há vasta literatura sobre a discussão da escola no contexto neoliberal, sendo
depauperada e trazendo a desvalorização da função e remuneração docente. Ver, entre
outros, Resende (1995), que também relaciona a redução salarial com os desprestígio
profissional do Magistério.
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E se os salários dos professores em todo País são considerados ainda
defasados, os salários médios dos docentes na região Nordeste são os mais
baixos do Brasil, tomando por base o Censo do Professor realizado em 1997
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP.

Em 1997,o salário médio dos docentes da educação básica era de
R$ 529,92.Enquanto a Região Sudeste apresenta uma média salari-
al de R$ 686,31,os docentes da educação básica na região Nordes-
te recebem em média R$ 297,18(INEP,2000,p.S8).

No mesmo texto, a média salarial dos professores da Educação infantil
no Sudeste era de R$ 587,00, e na região Nordeste de R$195,OO. A ressalva
feita é que o levantamento foi realizado antes da implantação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério-FUNDEF. É importante observar que mesmo com a lei 9.424 de
24.12.1996, que regulamentou o FUNDEF, instituindo que Estados e Municí-
pios deveriam ter seus planos de carreira do magistério público, o salário dos
professores ainda não é o ideal, como o da grande maioria dos profissionais
brasileiros, principalmente levando-se em conta o fato de que partes dessas
verbas são muitas vezes desviadas.

Os depoimentos dos jovens detectam que o cansaço, pela exaustiva e
desumana carga de trabalho, influi negativamente na capacidade profissional
do docente, que por vezes avaliam os alunos, aprovando-os, para não esten-
derem as aulas no período de férias. Trazendo essas questões, têm clareza
de quanto os alunos da escola pública perdem com isso.

Minha mãe é professora de escola pública. Ela dá aula na Serrinha, de
manhã, a tarde em Maracanaú e a noite em Pajuçara. De manhã até
que ela tem um pouquinho de ânimo, mas a noite ... (...).Ela está traba-
lhando agora até dia de sábado e domingo de manhã, prá ver se ajuda
(...), faz provas fáceis para ficar mais fácil dos alunos fazerem e ela
corrigir. Teve uma amiga da minha mãe que ela já chegou a dar 7pon-
tos para um aluno só para não ter que aturar o aluno nas férias. Ela não
queria trabalhar nas férias e deu ponto adoidado para osalunos (Aluna
da Escola Particular C. 8ª série. Diurno. Grupo de Discussão).

o que a gente pode fazer para melhorar a escola pública é melhorar
a qualidade do ensino e os salários dos professores e distribuir me-
renda escolar nas escolas públicas. Na escola privada é melhorar a
mensalidade do colégio que está muito alta (Aluno da Escola Particu-
lar C. 8ª série. Diurno. Grupo de Discussão).

Os grupos de discussão, entre outras coisas, tornaram possível perce-
ber o perfil dos jovens estudantes, nas duas escolas: são atualizados, não
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temem mostrar o que pensam quando Ihes são dadas oportunidades para
falar; não concordam com as atitudes violentas contra pessoas e escolas;
mostraram-se desembaraçados na discussão com os temas sugeridos; são
sensíveis aos problemas da escola pública, opinando, por exemplo, quanto à
urgência da participação da comunidade na escola e a melhoria dos salários
dos professores. Enfim, mostraram, retomando as palavras de Abramo (1997),
a sua capacidade de "formular questões significativas e propor ações relevan-
tes". São sujeitos, e devem ser vistos e tratados como tal.
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