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Às jovens mulheres desse tempo que têm construído
caminhos de liberdade e autonomia para trilhar no futuro.
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As mulheres de hoje estão destronando o
mito da feminilidade; começam a afirmar
concretamente sua independência; mas
não é sem dificuldade que conseguem viver
integralmente sua condição de ser humano.
Educadas por mulheres, no seio de um
mundo feminino, seu destino normal é o
casamento que ainda as subordina
praticamente ao homem; o prestígio viril
está longe de se ter apagado: assenta
ainda em sólidas bases econômicas e
sociais. É, pois necessário estudar com
cuidado o destino tradicional da mulher.
Como a mulher faz o aprendizado de sua
condição, como a sente, em que universo
se acha encerrada, que evasões lhe são
permitidas, eis o que procurarei descrever.
Só então poderemos compreender que
problemas se apresentam às mulheres que,
herdeiras de um pesado passado, se
esforçam por forjar um futuro novo.
Simone de Beauvouir
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RESUMO

PONTES, Hamanda Maiara Nascimento. Os sonhos vão à escola: projetos de vida
de jovens mulheres no Ensino Médio. 2017. 222f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia) – Universidade do Estado do
Pará, Belém, 2017.
O presente trabalho trata-se de um estudo que apresenta como eixo central de
análise os projetos de vida de jovens mulheres, formulados ao final do Ensino
Médio. Partiu-se do pressuposto de que as ideias de futuro e os horizontes de
expectativas construídos pelas jovens encontram-se dissociados de identidades e
papéis femininos postos em vigor por um sistema de valores que nega a autonomia
e a subjetividade das mulheres. As trajetórias vitais de dupla presença que têm
configurado os discursos e representações em torno da construção biográfica
feminina, nem sempre se tornam desejáveis por todas as jovens e suas projeções
em relação ao devir evidenciam certo distanciamento de modelos tradicionais
impostos à mulher, demonstrando antes de qualquer coisa, a grande vontade de
exercer formas de controle subjetivo sobre sua própria vida e futuro. Da mesma
maneira advoga-se que as relações de qualidade estabelecidas no espaço escolar
potencializam a descoberta de uma orientação vocacional. De cunho qualitativo,
este estudo dispôs da Entrevista Narrativa como instrumento de coleta de dados e o
Método Documentário de Interpretação na análise das projeções de vida e
experiências juvenis das estudantes, o qual nos auxiliou na compreensão dos
modelos de orientação ou quadro de referências que orientam suas escolhas e
aspirações de futuro. Durante a pesquisa empírica, realizado no período de junho a
julho de 2016, foram entrevistadas 7 jovens estudantes do 3º ano do Ensino Médio
em diferentes escolas públicas da capital, com idades entre 16 e 19 anos. A
pesquisa se orientou pelos seguintes objetivos: compreender de que forma as
representações de gênero podem incidir na construção dos projetos de vida de
jovens mulheres, estudantes do Ensino Médio; identificar as posições sociais e
profissionais que as jovens estudantes almejam em suas projeções de vida;
conhecer as visões e percepções que as jovens estudantes apresentam sobre os
papéis e lugares socialmente atribuídos à mulher; verificar como as jovens
estudantes veem a escola do Ensino Médio e a contribuição desta para a realização
de seus projetos de vida. Os resultados da investigação revelaram que o desejo de
estar formada no Ensino Superior aparece como o modelo central das projeções que
as estudantes constroem para o futuro. Além disso, observou-se que seus planos de
vida são produzidos por um clima cultural escolar que cobra, de modo implícito, a
tomada de uma posição quanto ao devir. Pode-se constatar que as concepções e
conceitos que geram suas decisões de recusa e/ou adiamento do matrimônio e
maternidade provêm do reconhecimento de que existem novas formas femininas de
existir, não exclusivamente reguladas pela necessidade de viver para os demais,
mas que antes se apoiam em princípios emancipatórios de escolha e construção de
sua própria biografia.
Palavras-chave: Projetos de vida. Ensino Médio. Jovens mulheres.
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ABSTRACT
PONTES, Hamanda Maiara Nascimento. The dreams go to school: life of young
women in high school. 2017. 222f. Work of conclusion of course (graduation in full
Degree in pedagogy) – University of the State of Pará, Belém, 2017.

The present work is about a study that presents as a central axis of analysis the life
projects of Young women, formulated at the end of high school. It was began from
the assumption that future ideas and horizons of expectations built by young people
are separated from identities and female roles brought into force by a value system
that denies the autonomy and subjectivity of women. Double presence vital
trajectories that have configured the discourses and representations around the
biographical construction, not always become desirables for all young people and
their projections in relation to becoming evidente right distance of traditional models
imposed on woman, demonstrating before anything, the great will to engage in forms
of subjective cotrol over your own life and future. In the same way advocates that
quality relationships established in the school space leverage the discovery of a
vocational guidance. Qualitative measures, this study had the Narrative Interview as
a tool for collecting data and the method of interpretation in the Documentary anaysis
of projections of life and youth experiences of students, which we assisted in the
understanding of the guidelines or references that guide your choices and aspirations
for the future. For the empirical research, conducted during the period June to July
2016, were interviewed seven young students of the third year of high school in
diferent public schools in the capital, aged between 16 and 19 years. The research is
guided by the following objectives: to understand how gender representations can
focus on construction of the life projects of young women, high school students;
identify social and professional positions that the young students aspire to in the
projections of life; meet the visions and perceptions that students presente on the
roles socially assigned to laces and women; see how the young students; see school
of secondary education and the contribution of this to the realization of their projects
to life. The results of the investigation revealed that the desire to be formed in higher
education appears as the central model projections that the students build for the
future. In addition, it was observed that their life plans are produced by a school
cultural climate that requires, on a hidde way, taking a position in the future. You can
see that the ideas and concepts that generate their decisions to refuse and/or
postponement of marriage and motherhood come from the recognition that there are
new ways for women to exist, not exclusively governed by the need to live for others,
but that before rely on principles of emancipative choice and construction of his own
biography.
Keywords: Life projects. High School. Young women.
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RESUMEN
PONTES, Hamanda Maiara Nascimento. Los sueños van a la escuela: proyectos
de vida de las mujeres jóvenes en la Preparatoria. 2017. 222f. Proyecto Final de
Curso (Licenciatura en Educación Completa) – Universidad del Estado de Pará,
Belém, 2017.
Este trabajo es un estudio que muestra como el eje central de análisis los proyectos
de vida de mujeres jóvenes, formulados al final de la Preparatoria. Se ha utilizado la
hipótesis de que las ideas de futuro y los horizontes de expectativas construidos por
las jóvenes fueron disociados de identidades y papeles femeninos, puestos en
práctica por un sistema de valores que niega la autonomía y la subjetividad de las
mujeres. Las trayectorias vitales de doble presencia que han dado forma a los
discursos y representaciones alrededor de la construcción biográfica femenina, no
siempre resultan deseables por todas las jóvenes y sus proyecciones en relación al
futuro evidencian cierta distancias de los modelos tradicionales impuestos a las
mujeres, que demuestran antes de nada, el gran deseo de ejercer formas del control
subjetivo sobre su propia vida y su futuro. De la misma manera que se defiende que
las relaciones de calidad establecidas en la escuela potencializan el descubrimiento
de una orientación profesional. Con un enfoque cualitativo, este estudio utilizó la
Entrevista Narrativa como la herramienta de recopilación de datos y el Método de
Interpretación Documental en la análisis de las proyecciones de vida y experiencias
juveniles de las estudiantes, lo que nos ayudó en la comprensión de las directrices o
marco de referencia que orientan sus decisiones y aspiraciones futuras. Durante la
investigación empírica, realizada en el período de junio a julio de 2016, se entrevistó
a 7 jóvenes estudiantes de la Preparatoria en diferentes escuelas públicas en la
capital, con edades entre 16 y 19 años. La investigación se guía por los siguientes
objetivos: entender como las representaciones de género pueden afectar en la
construcción de los proyectos de vida de las mujeres jóvenes, estudiantes de la
Preparatoria; identificar las posiciones sociales y profesionales que las jóvenes
estudiantes anhelan en sus proyecciones de vida; conocer las opiniones y
percepciones que las jóvenes estudiantes presentan sobre las funciones y lugares
asignados socialmente a las mujeres; ver como las jóvenes estudiantes ven a la
Preparatoria y su contribución a la realización de sus proyectos de vida. Los
resultados de la investigación revelaron que el deseo de formarse en la enseñanza
superior aparece como el modelo central de las proyecciones que las estudiantes
construyen para el futuro. Por otra parte, se observó que sus planes de vida son
producidos por un clima cultural escolar que cobra, implícitamente, una toma de
posición cuanto al futuro. Se puede observar que las ideas y conceptos que generan
sus decisiones de rechazo y/o de posponer el matrimonio y la maternidad provienen
del reconocimiento de que existen nuevas formas femeninas de existir, no
exclusivamente reguladas por la necesidad de vivir para los demás, pero que antes
apoyan en principios emancipadoras de elección y construcción de su propia
biografía.

Palabras Clave: Proyectos de Vida. Preparatoria. Mujeres Jóvenes.

13

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ........................................................................................ 16
CAPÍTULO I. JUVENTUDE E MULHER: CONSTRUINDO ALGUNS
OLHARES............................................................................................... 30
1.1 . Algumas perspectivas na compreensão da juventude ..................... 32
1.2. As mulheres têm juventude? ........................................................... 42
CAPÍTULO II. ENSINO MÉDIO, JUVENTUDE E PROJETO DE VIDA. . 48
2.1 . Definição legal, natureza e a identidade do ensino médio ............... 50
2.2. Os sentidos do ensino médio para a juventude ............................... 65

2.3. Projeto de Vida ................................................................................. 74
CAPÍTULO III. PATRIARCADO, ESCOLARIZAÇÃO FEMININA E
SEXISMO ............................................................................................... 80
3.1. O conceito de patriarcado ................................................................ 81
3.2. Escolarização das mulheres na contemporaneidade ...................... 93
3.3. O sexismo na escola ..................................................................... 103

CAPÍTULO IV -METODOLOGIA .......................................................... 114
4.1. Tipo de pesquisa ............................................................................ 114
4.2. Abordagem epistemológica ........................................................... 115
4.3. Trabalho de campo (estratégias) ................................................... 116
4.4. Lócus da pesquisa ......................................................................... 116
4.5. Sujeitos da pesquisa ...................................................................... 116
4.6. Técnica de produção de dados ...................................................... 117
4.7. Análise dos dados ......................................................................... 117

14

4.8. O trabalho de campo ..................................................................... 119
4.8.1 As informantes da pesquisa ................................................. 120
4.8.2 Notas sobre o trabalho de campo ....................................... 122
CAPÍTULO
V.
DA
UNIVERSIDADE
AO
CASAMENTO:
PERSPECTIVAS DE FUTURO E PLANOS DE VIDA NA SAÍDA DO
ENSINO MÉDIO.................................................................................... 128
5.1 . Daqui a dez anos... planos de vida e projetos profissionais após o
Ensino Médio ................................................................................... 129
5.1.1. “Eu nunca nunca vou e nem quero parar de estudar”: os
estudos como componente fundamental dos planos de futuro ...... 129
5.1.2. “Acho que: (...) me sentiria orgulhosa do que eu fiz”: a paixão
por Filosofia no Ensino Médio ........................................................ 131
5.1.3. “Eu me imagino dando muito orgulho pra minha mãe (...) sendo
a primeira médica da família”:

Tecendo lugares de destaque no

futuro ............................................................................................... 133
5.1.4. “Queria -tá já com o meu consultório atendendo os meus
clientes (.) casada com certeza com @os dois filhos@”: o desejo de
se tornar psicóloga e o sonho de formar uma família .................... 136
5.1.5. “Eu queria incentivar as pessoas (...) a serem boas pessoas
vivendo em sociedade”: o desejo de ser psicóloga e o interesse de
“manipular” mentes para o bem ..................................................... 136
5.1.6. “Eu me vejo como professora”: a docência como um caminho
para transformar a educação pública ............................................. 138
5.1.7. “Hoje em dia no futuro eu me vejo como uma advogada”: o
sonho de revolucionar sua própria realidade .................................. 140

15

5.2. Os motivos da escolha profissional ............................................... 144

5.3. Expectativas familiares em relação ao futuro das jovens ............... 151

5.4. Casamento e maternidade ............................................................ 162
CAPÍTULO VI. PROJETOS DE VIDA E POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES
DO ENSINO MÉDIO ............................................................................ 168
6.1. As contribuições do ensino médio para a escolha de um futuro ... 169

6.2. A escola pelo olhar das estudantes .............................................. 178

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................. 187
REFERÊNCIAS .................................................................................... 194
APÊNDICES ......................................................................................... 210
Apêndice A – Roteiro de Entrevista Narrativa ....................................... 211
Apêndice B – Autorização dos pais e/ou responsáveis ......................... 214
Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................ 215
Apêndice D – Questionário ................................................................... 216
ANEXO ................................................................................................. 219
Anexo A - Códigos utilizados na transcrição das entrevistas ............... 220

16

INTRODUÇÃO

Uma pesquisa pode decorrer de uma insatisfação com
respostas que já temos, com explicações das quais
passamos a duvidar, com desconfortos mais ou menos
profundos com relações a crenças que, em algum momento,
julgamos inabaláveis (BUJES, 2002, p.14).

Nos caminhos traçados na vida nada acontece por acaso, tudo sempre
tem uma finalidade. Ao passar no vestibular no ano de 2013 no curso de Pedagogia,
vivi as incertas e as dúvidas de uma jovem recém-egressa do Ensino Médio.
Perguntas e mais perguntas rondavam minha mente. Não conhecia as vivências da
academia; muito menos o estilo de vida que se desenvolvia neste espaço me era
familiar. Entrei no curso de Pedagogia um tanto desorientada e desmotivada. A ideia
de estar cursando uma licenciatura, que até então não era desejava, se tornou,
durante certo tempo, um ‘peso’ a carregar. Os modos de aprendizagem e a cultura
escolar do Ensino Médio ainda me acompanhavam e se tornavam cada vez mais
presentes em minha rotina universitária. Aprendi, a duras penas, que para se
construir novos caminhos é necessário descontruir os velhos, não no sentido de
abandonar o passado. Pois o que seríamos sem a nossa história? Ela nos constitui
enquanto sujeitos. Mas aprender a assumir uma postura de abertura para novos
processos, espaços, relações e experiências. Afinal, muitos encontram o seu destino
no caminho que tomam para evitá-lo.
No início do curso, uma das disciplinas ofertadas pela grade curricular,
História da Educação, me trouxe inquietudes e direcionou meu olhar sobre a
universidade e as possibilidades que acontecem nesse espaço. A experiência que
vivenciei ao entrar em contato com a disciplina foi fundamental para a decisão de
dar continuidade aos estudos. A cada conversa informal, nos intervalos de aula,
tomava conhecimento de que ali era onde eu deveria estar independentemente das
circunstâncias e situações adversas. Compreendi o que verdadeiramente era a
universidade e as características, costumes e hábitos da aluna do Ensino Médio
foram sendo desconstruídos nesse movimento.
Antes de qualquer explanação acerca do objeto de estudo a ser
problematizado, é importante explicar que esta monografia resulta de um conjunto
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de motivações que se entrelaçam diretamente com experiências pessoais e
acadêmicas. Enquanto jovem e aluna do Ensino Médio, construí o hábito de
observar a rotina e as relações que se engendravam nos espaços da instituição em
que estudava. Por mais que meu olhar não estivesse orientado por nenhum
instrumento teórico, algumas situações e acontecimentos me causavam estranheza
e inquietude, embora estivesse inserida no cotidiano escolar e fizesse parte do
conjunto de alunas que por lá circulavam cotidianamente.
Na entrada dos portões da escola, durante os intervalos de uma aula e
outra, nas escadas e corredores era comum encontrar pequenos agrupamentos de
jovens; alguns agregavam sujeitos de ambos os sexos e diferentes turmas/séries, já
outros eram mais criteriosos e seletivos e apenas se reuniam e trocavam ideias com
pares da mesma sala. Apesar das separações e preferências, discussões e
conversas paralelas tinham como ponto central o quanto era entediante e enfadonha
a rotina na instituição. Críticas a professores, inspetores e coordenadores de turno
eram comuns, além da elaboração de estratégias de ‘transgressão’ e fuga ao
controle da vigilância escolar.
Porém, um dos assuntos que mais nos deixava ansiosos e apreensivos
se referiam às expectativas, sonhos e desejos que tínhamos em relação ao futuro. A
escolha de um curso universitário ou uma profissão a seguir, era o que mais gerava
dúvida e incerteza em mim, meus pares e, principalmente as meninas. Algumas
procuravam, inutilmente, formas de negociação entre seus projetos de vida
individuais e familiares, equilibrando-se entre dois campos de escolhas: os sonhos e
anseios dos pais e o seus próprios, buscando formas de articular destinos quase
inconciliáveis. O medo de decepcionar seus familiares, mais especificamente as
mães, fazia com que muitas delas abandonassem seus planos e colocassem em
seu horizonte futuro, objetivos que não lhes pertenciam, guardando para um tempo
posterior a realização de suas demandas reais. Outras, entretanto, somente
almejavam o tão sonhado diploma para que pudessem ingressar no mercado de
trabalho e terminar um ciclo de regras e rotinas escolares que parecia não ter fim.
Mesmo havendo sonhos e projetos tão díspares entre nós, percebíamos
que a escola não dialogava com aquilo que pensávamos em relação ao que
seríamos no futuro. Muito menos proporcionava meios para que tomássemos
conhecimento dos significados de estar na universidade, da cultura acadêmica e das
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lógicas de organização e funcionamento desse espaço, embora deixássemos
explícito nas aulas e em momentos de conversas com professores o desejo de
ingressar no Ensino superior. Em alguns momentos, muitas jovens alunas buscavam
por conta própria essas informações e, durante os encontros na escola
compartilhavam as descobertas com a turma. Nesse sentido, minha experiência
escolar se tonou um lócus de situações e vivências que passei a problematizar ao
entrar na universidade e, mais especificamente, quando comecei minha incursão no
campo de estudos da juventude.
A escola e a educação difundida nesse espaço, sempre ocuparam um
lugar central em minha vida pessoal, sendo uma instituição para qual dirigia muitas
expectativas, tudo isto por acreditar que o sucesso nos estudos me levaria a lugares
antes nunca vivenciados por uma menina da periferia. O contexto socioeconômico,
cultural e religioso em que estava inserida, aliada a uma socialização familiar provida
de um sexismo manifesto, durante muito tempo circunscreveram minha experiência
enquanto jovem e mulher, além de me fazerem crer que as possibilidades de
concretização de meus planos futuros seriam mínimas e limitadas, senão
inexistentes.
Desde a adolescência sonhava com uma atuação profissional e um
destino considerados incomuns para uma garota. Pelo menos na concepção de
meus familiares do sexo masculino, que nas poucas vezes em que expressei o
desejo de trabalhar em construções civis, reafirmavam o discurso de que ‘mulher
tem que se pôr no seu lugar’. Pensamento originário, em grande medida, da
educação recebida de meu avô, nordestino e de caráter machista, nunca permitiu
que minha mãe e tias estudassem por acreditar que seus papéis como mulheres não
eram os de atuação no espaço público, muito menos que a escola contribuiria para o
exercício de sua ‘função natural’ de boas donas de casa, mães e esposas.
Nesse sentido, no período do Ensino Médio minhas escolhas e visões de
futuro estiveram condicionadas, até certo ponto, pelas marcas de gênero de uma
educação familiar fundamentada também em aspectos religiosos. Entretanto,
sempre

me

incomodaram

(e

ainda

me

incomodam),

determinadas

‘falas

patriarcalistas’ proferidas não só por familiares e vizinhos, como também por colegas
homens da escola, que em síntese, argumentavam que mulheres não precisavam
estudar, pois seu destino era o casamento e o lar, ou quando não, tentavam afirmar
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o discurso de que mesmo estudando e alcançando uma profissão, a mulher deveria
familiarizar-se com a ideia de uma jornada dupla, uma trajetória de vida dividida
entre sucesso pessoal e afazeres domésticos e maternos.
Em meio a essas vivencias, começava a delinear-se meu interesse,
embora imperceptível até

o momento, pelas

questões de

gênero, mais

especificamente pelas diferenças de gênero que permeiam a construção de projetos
de vida. Acredito que o impulso inicial de exercício da pesquisa configurou-se a
partir do olhar criterioso, ainda tímido, sobre distintos sujeitos e determinadas
situações, no momento em que adentrei a universidade. Por mais que minha
experiência pessoal evidencie certas ‘verdades’ já estabelecidas e aceitas por mim,
é preciso haver vigilância epistemológica, não sendo possível estendê-la de forma
completa para outras realidades, uma vez que os sujeitos são múltiplos e suas
escolhas se dão a partir de diferentes aspectos e circunstâncias.
Na universidade, a aproximação com o campo da juventude se deu no
ano de 2014 ao integrar o grupo de pesquisa JEDS – Juventude, Educação e
Sociabilidades que está vinculado ao programa de pós-graduação em Educação da
Universidade do Estado do Pará, no qual tive a oportunidade de participar de
sessões de estudo e debates teóricos que reeducaram meu olhar e pensamento em
relação as imagens construídas em torno dos/as jovens, suas culturas, práticas
sociais e diferentes processos vivenciados por eles/as. A oportunidade de ingressar
no universo da pesquisa surgiu ainda no mesmo ano, ao desenvolver um projeto no
âmbito do Programa de Iniciação Científica – PIBIC, intitulado Jovens mulheres,
estudantes universitárias: singularidades e estratégias dos modos de ser jovem1.
Desse modo, iniciei uma pesquisa sobre a condição juvenil de mulheres cristãs
universitárias. Embora a investigação tivesse como principal objetivo compreender a
condição juvenil e processos de sociabilidades envolvendo estudantes universitárias
cristãs acabei direcionando meus olhares para estudos e pesquisas que realizavam

1

Pesquisa realizada nos anos de 2014 e 2015, sob orientação da Profª Drª Lucélia de Moraes Braga
Bassalo. Versões de resumo e artigo elaborados a partir do relatório final de pesquisa foram aceitos
para publicação: PONTES, Hamanda; BASSALO, Lucélia. Vivendo no limite: um estudo sobre jovens
mulheres universitárias cristãs. In: VI Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira: os jovens e
seus outros, 2015, Rio de Janeiro. VI Simpósio Internacional sobre a juventude Brasileira: os jovens e
seus outros. Rio de Janeiro: UFRJ, 2015; BASSALO, Lucélia; PONTES, Hamanda. “Santinha em tudo
quanto era quanto”: um estudo sobre jovens mulheres universitárias cristãs. Revista COCAR, Belém,
v.10, n.19, p. 335 a 360 – Jan./Jul. 2016.
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um recorte de gênero e que apontassem para a jovem mulher como objeto e
problema de estudo.
Com esse movimento pude perceber que eram poucos os trabalhos na
área da juventude que problematizavam a condição juvenil feminina e suas distintas
dimensões e aspectos.Isto me chamou a atenção para o lugar secundário e marginal
que as jovens mulheres ainda ocupam nas investigações acadêmicas, já que
durante o tempo em que estive na universidade não tive a oportunidade de assistir
uma comunicação oral ou ler uma monografia que direcionasse um olhar criterioso
para as vivências escolares e os projetos de vida que jovens mulheres elaboram na
saída do Ensino Médio. Com efeito, no campo de estudos da juventude ainda se tem
pouco conhecimento sobre como acontecem as experiências das mulheres jovens
no presente, sobre a maneira como projetam seu futuro e a maneira que ocorrem os
processos de transição para a vida adulta.
Historicamente, o percurso escolar das mulheres foi marcado pelo
estigma da exclusão. Por mais que seu direito à inserção escolar tenha se efetivado,
de forma gradual e lenta, a mulher continuou (e continua) sendo alvo das distinções
e desigualdades que são instituídas pela escola em seus interstícios. Nesse sentido,
a compreensão da história de como as mulheres ocuparam a escola,
especificamente a sala de aula, passa pelo reconhecimento de que essa história se
deu também no terreno das relações de gênero, ou seja, “as representações do
masculino e feminino, os lugares sociais previstos para cada um deles são
integrantes do processo histórico” (LOURO, 2006, p.480).
As representações de gênero são construídas no cotidiano da vida social,
atuando de maneira clara na produção de preconceitos e discriminações dentro e
fora do espaço escolar. Arraigadas no seio da sociedade e produzidas por uma
cultura androcêntrica, as imagens atribuídas a cada gênero definem o que é próprio
e permitido ao homem e a mulher. A assimilação de características e atributos
correspondentes aos considerados papéis femininos e masculinos acontecem desde
cedo. A família, instituição de socialização primária, se configura em um espaço que
é também responsável, de modo sutil ou não, por vigiar, controlar, impor e
principalmente produzir corpos dóceis e mentes submissas aos modelos de conduta
e papéis de gênero fabricados por um sistema que dita como cada um deve/pode
ser, viver e sonhar.
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Ditos ou frases do senso comum como ‘lugar de mulher é na cozinha’ ou
que ‘a mulher tem que se colocar no seu lugar’, são frutos de um modelo cultural de
gênero que ainda é capaz, apesar das mudanças que estão em curso, de incidir na
educação dada às jovens e na construção de expectativas sociais em torno do que
serão e farão no futuro, isto é, em seus projetos de vida. Entretanto, os padrões
culturais entre as gerações de mulheres guardam entre si mais elementos de ruptura
do que continuidade.
As novas gerações de jovens mulheres experimentam sua condição
feminina de forma qualitativamente distinta daquela vivenciada por suas mães e
avós. Herdeiras diretas das conquistas alcançadas por mulheres que dedicaram
suas vidas ou parte dela para conquistar o que hoje nos parecem os direitos mais
elementares, não têm mais seus destinos controlados por decisões de terceiros,
muitos menos representam um grupo minoritário no sistema de ensino. A reclusão
feminina no espaço doméstico tem sido cada vez menos uma realidade vivida pelas
jovens mulheres na contemporaneidade. Galgando novos territórios, interagem e
articulam entre si formas de resistência e negociação de espaços próprios de
atuação, recusando-se, na grande maioria das vezes, a submeter-se aos lugares e
papéis sociais construídos e atribuídos ao sexo feminino.
As aceleradas transformações de ordem social, cultural e econômica que
caracterizam a sociedade atual e que marcam a condição juvenil feminina, como o
aumento no nível de escolaridade que se liga não só a autonomia econômica das
novas gerações de mulheres, mas também à construção de uma identidade que
recusa trajetos unívocos centrados preferencialmente na esfera privada da vida,
implicam no desenvolvimento de “um crescente número de esperanças, de desejos,
projetos de vida não somente vinculados à família, mas a própria pessoa”
(LECCARDI, 2002, p.45).
As trajetórias vitais de ‘dupla presença’ (LECCARDI, 2002), isto é, a
participação simultânea das mulheres no mundo público e privado, caracterizados
pelos espaços doméstico/familiar e de atuação profissional, que têm configurado os
discursos e representações em torno da construção biográfica feminina, nem
sempre se tornam desejáveis por todas as jovens e suas projeções e perspectivas
em relação ao devir evidenciam certo distanciamento de modelos tradicionais
impostos à mulher, demonstrando antes de qualquer coisa, a grande vontade de
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exercer formas de controle subjetivo sobre sua própria vida e futuro. A grande
maioria das mulheres jovens tem rejeitado a tradicional ideia de continuidade
biográfica feminina, fundada na coincidência entre tempo de vida e tempo familiar
(LECCARDI, 2002), ao contrário, pensam mais do que nunca em disfrutar do direito
de eleger sua própria identidade e projeto de vida.
Entrementes,

inseridas

em

um

cenário

social

marcado

por

transitoriedades e descontinuidades em todos os sentidos, as jovens mulheres,
assim como seus pares do sexo oposto, sentem suas experiências de vida cotidiana
atravessada por inconstâncias, flutuações e reversibilidades, como bem explicita
Pais (2003) ao mencionar a complexidade da sociedade contemporânea. Traçar
rumos de vida, sejam eles profissionais ou àqueles relativos ao âmbito pessoal,
como também se responsabilizar pelas definições de escolhas em condições de
incerteza, já que não há garantia de que as decisões tomadas incidirão efetivamente
nos contextos biográficos futuros, acaba se tornando uma dificuldade enfrentada
durante as transições juvenis na saída do Ensino Médio.
Nesse caso, o Ensino Médio não pode ser pensado como a continuação
do Ensino Fundamental ou um momento de preparação para o que virá após a
conclusão dos estudos, mas como um espaço para as formulações de escolhas,
metas e propósitos de vida. Por coincidir com um período em que se presume que a
jovem elabore projetos de futuro e, de certa forma, “faça a transição necessária para
viabilizar esses projetos” (WELLER, 2014, p. 136), se espera que a escola ofereça
instrumentos, tempos, espaços e relações de qualidade que possibilitem suas jovens
estudantes experimentar e desenvolver potencialidades e futuras escolhas de vida.
Isso se torna importante, uma vez que quanto mais a jovem se conhece,
experimenta suas potencialidades individuais e descobre suas preferências, ou seja,
aquilo que sente prazer em fazer; maior será a sua capacidade de elaborar o seu
projeto de vida (DAYRELL, 2009).
Contudo, diante de um cenário escolar paradoxal, as jovens percebem
que o mundo adulto2 e suas instituições encontram-se destinados a perder-se em
seus discursos maniqueístas, pois ao mesmo tempo em que enxergam as jovens
como ‘sonhadoras’, confusas e indecisas, esperam que possam estar preparadas
“para tomar os rumos de suas vidas, assumir responsabilidades e responder pelas
2

Ao longo desta monografia o termo será usado para fazer referência a professores/as,
coordenadores/as, inspetores/as, diretores/as e os/as demais agentes escolares (DAYRELL, 1996).
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consequências das decisões tomadas” (WELLER, 2014, p.137). Pode-se afirmar que
a escola do Ensino Médio se configura hoje como um espaço cultural e educativo de
vivências e interações intergeracionais, marcadas ora por encontros, ora por
desencontros. Porém, dois monólogos não fazem um diálogo (GIL; SEFFNER,
2016), isto é, para construir pontes de debates e acordos entre a escola e a
juventude que a frequenta, é preciso ultrapassar posturas tradicionais que resistem
em admitir o sujeito jovem como interlocutor válido de questões que norteiam suas
experiências de vida e àquelas da realidade escolar.
As imagens e predefinições a respeito da juventude interferem na maneira
como o mundo adulto vê e compreende suas jovens estudantes. Marcados,
geralmente, por uma concepção que tende a pensar a jovem como um vir a ser,
como futuro, professores, diretores e os demais agentes escolares pouco têm
contribuído com debates que estejam alinhados com os projetos de vida da
juventude, suas demandas e as expectativas que apresentam em relação à escola.
As jovens estudantes vivenciam, por vezes, ambiguidades e tensões por
justamente não terem sua condição juvenil reconhecida pela instituição escolar e
pelos/as profissionais que nela trabalham. Elas experimentam nesse espaço um
duplo processo de subordinação, já que dentro de uma ordem escolar adultocêntrica
e tradicional ser jovem e ser aluna são interpretados como sinônimos de
irresponsabilidade e inexperiência. Por não considerar a jovem que existe por trás
da aluna, muito se perde, pois, ao não reconhecer a realidade juvenil, a escola deixa
de refletir sobre as peculiaridades, aspectos e situações que incidem sobre a vida
das estudantes no presente, assim como sobre as possíveis contribuições para a
construção de seus projetos de futuro.
Nesse sentido, problematizar os projetos de vida que jovens mulheres
constroem na saída do Ensino Médio, implica, além de atentar para os sentidos e
significados atribuídos a esse nível de escolarização e as contribuições do estar na
escola para seus planos individuais de vida, também nos direcionam para o modo
como pensam e estruturam as formas, tempos e estratégias de transição para a vida
adulta. Um trânsito constituído por caminhos diversos, atravessados ou não por
experiências ligadas ao mundo do trabalho, formação profissional e inserção no
âmbito cultural, o que dependerá em grande medida das expectativas do sujeito e
das possibilidades concretas de realização de suas projeções.
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Embora se admita a importância de investigar os projetos de vida
elaborados por jovens estudantes do Ensino Médio, assim como planejam as
transições juvenis para a vida adulta, ainda são poucos os estudos que direcionam
seus olhares para as expectativas e demandas que a juventude apresenta em
relação ao futuro, muito menos, para como esses processos são pensados e
construídos por jovens mulheres na saída da escola.
Diante disso, as reflexões que se delineiam levam a seguinte perguntaproblema: De que forma as representações de gênero podem incidir na construção
dos projetos de vida de jovens mulheres, estudantes do Ensino Médio?
Além disso, e, considerando os aspectos da discussão apresentada, elencouse as seguintes questões norteadoras:


Que posições sociais e profissionais as jovens estudantes almejam em suas
projeções de vida?



Quais suas visões sobre os papéis e lugares socialmente atribuídos à mulher?



Como veem a escola de Ensino Médio no que se refere à contribuição para a
realização de seus projetos de vida?

O conjunto de questões apresentadas compôs o delineamento do objeto
de estudo, de modo que, esta investigação tem como objetivo geral compreender de
que forma as representações de gênero podem incidir na construção dos projetos de
vida de jovens mulheres, estudantes do Ensino Médio. A pesquisa ainda se orientará
pelos seguintes objetivos:


Identificar as posições sociais e profissionais que as jovens estudantes almejam
em suas projeções de vida;



Conhecer as visões e percepções que as jovens estudantes apresentam sobre
os papéis e lugares socialmente atribuídos à mulher;



Verificar como as jovens estudantes veem a escola do Ensino Médio e a
contribuição desta para a realização de seus projetos de vida.

Considerando as disposições da LDB de 1996, o maior objetivo do Ensino
Médio é oferecer as jovens estudantes o desenvolvimento das competências e
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habilidades necessárias para o mundo do trabalho, aquisição de autonomia
intelectual e pensamento crítico, como também desempenhe um papel de suporte
para que elas construam no presente um projeto de vida. Tudo isso remete à
necessidade de investigar se escola de Ensino Médio destinada para a juventude
feminina belenense, tem atendido essas solicitações, ou seja, contribuído para uma
formação que considere as demandas e particularidades desse grupo geracional,
bem como que dialogue com suas perspectivas e anseios futuros.
No Brasil, as pesquisas sobre juventude têm alcançado, recentemente,
visibilidade no meio acadêmico. No âmbito da Educação, tem-se conhecimento de
um aumento progressivo no número de registro de trabalhos e pesquisas que
empregam novas perspectivas na análise do tema, que se encontra comumente
articulado com diferentes campos de estudos. Em suma, investigadores, instituições
e educadores que atuam em escolas públicas vêm buscando alargar a compreensão
que no campo educacional tem-se a respeito dos sujeitos jovens (CARRANO;
MARTINS, 2007).
Segundo Dayrell e Carrano (2009), o ato de produzir conhecimento, seja
qual for o campo do saber no qual o pesquisador esteja inscrito, não pode prescindir
de um esforço sistemático de inventariar e fazer um balanço sobre tudo aquilo que
foi produzido em certo período de tempo e área de abrangência, neste caso, o
campo da Educação. Em levantamento realizado no Banco de Teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foram
utilizados 4 descritores3 que serviram como filtro para se percorrer e localizar as
produções acadêmicas que se aproximassem do tema e do objeto de estudo
proposto nesta pesquisa. No movimento inicial de aproximação com as
investigações nessa linha, foram encontradas 4 dissertações de mestrado e 1 tese
de doutorado. Porém, nenhum dos trabalhos volta-se para a região Norte.
Pode-se constatar que existem poucas produções acadêmicas que tratam
da construção de projetos de vida na saída do Ensino Médio. Muito menor ou quase
ínfimo é o número de investigações que elegem como sujeito de pesquisa, jovens
mulheres estudantes deste nível de ensino. De modo particular, a dissertação de
mestrado intitulada Escolarização, gênero e projeto de vida: o discurso de jovens
3

Os descritores que serviram de base para a localização das produções no Portal da CAPES foram:
jovens mulheres e Ensino Médio; jovens mulheres e projeto de vida; projeto de vida e Ensino Médio e
juventude e projeto de vida.
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mulheres rurais desenvolvida por Lima (2010) é a única pesquisa dentre os
resultados encontrados que se aproxima, em parte, do objeto de estudo investigado
nesta monografia. No entanto, a autora volta-se para as estudantes do meio rural e
os discursos sobre o processo de escolarização no qual estão inseridas, além de
procurar entender como esses se relacionam com a construção de seus projetos de
vida.
Por sua vez, outras pesquisas encontradas, como as dissertações de
mestrado desenvolvidas por Lima (2011), Andelli (2011) e Hurtado (2012) e a tese
de doutorado por Klein (2011), por mais que se diferenciem, já que apresentam
objetos de análise distintos4, têm como eixo central os projetos de vida de
estudantes do Ensino Médio. Contudo, não há um recorte de gênero, isto é, a
preocupação não está em colocar no centro da investigação, jovens do sexo
feminino. Em decorrência disso, a juventude é tomada nestas produções como uma
categoria homogênea e neutra, algo que já não é possível de se pensar,
especialmente porque essa neutralidade está sistematicamente assimilada ao
masculino. Antes, é necessário reconhecer as particularidades das mulheres jovens
e que sua condição de gênero demarca diferenças significativas em relação às
experiências e modos de ser e estar no mundo.
Já em outro momento, verificou-se as bibliotecas digitais da Universidade
do Estado do Pará (UEPA) e da Universidade Federal do Pará (UFPA) a fim de
localizar monografias, dissertações e teses sobre e temática proposta nessa
pesquisa. Em relação ao repositório da primeira instituição, não há registros de

4

O trabalho de Lima (2011), intitulado Juventude e trabalho: projetos de estudantes do Ensino Médio
Diurno Público traz a análise sobre os sentidos que os jovens têm formulado sobre o trabalho, tendo
como foco os projetos de vida dos estudantes. O estudo de Andelli (2011), que tem por título
Correndo atrás de seu projeto de vida: um estudo com participantes do programa jovem aprendiz,
buscou investigar quais os projetos de vida de participantes do Programa Jovem Aprendiz sob o
ponto de vista da Orientação Profissional. Por sua vez, a investigação de Hurtado (2012), Projetos de
vida e projetos vitais: um estudo sobre projetos de jovens estudantes em condição de vulnerabilidade
social da cidade de São Paulo, teve como proposta identificar as principais características dos
projetos de vida e os projetos vitais éticos dos jovens estudantes em condição de vulnerabilidade
social, matriculados no Ensino Médio público do estado de São Paulo. E por fim, a tese de doutorado,
Projeto de vida e escola: a percepção de estudantes do Ensino Médio sobre a contribuição das
experiências escolares aos seus projetos de vida, apresentada por Klein (2011) teve como objeto de
estudo a percepção dos jovens estudantes sobre a contribuição que a escola acarreta para seus
projetos de vida. Contudo, seu foco de análise privilegia alunos do primeiro e segundo ano do Ensino
Médio oriundo não somente da rede pública, como também do sistema privado.
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trabalhos ou produções acadêmicas que contemplem o objeto de estudo
problematizado nesta investigação.
No que diz respeito à segunda universidade, pode-se constatar apenas a
existência da pesquisa de mestrado Representações sociais de jovens da ilha de
Cotijuba – Belém (PA) sobre o ensino médio e as relações com seus projetos de
vida,empreendida por Trindade (2011), que, no entanto, se distancia de nossa
proposta, já que o foco central repousa sobre as representações sociais dos jovens
estudantes sobre o Ensino Médio e a relação deste nível de ensino com seus
projetos de vida. Além disso, a investigação orienta-se para o meio rural, assim
como não há um olhar voltado estritamente para as experiências e aspirações das
jovens mulheres, os sentidos e motivações que orientam a elaboração de suas
projeções de vida.
Como sabemos, a juventude representa o momento no qual o sujeito
começa a se perguntar qual rumo ou orientação de vida deve tomar. As diferentes
dimensões da vida juvenil, sejam elas ligadas ao âmbito afetivo ou profissional,
devem ser contempladas quando se discute projetos de vida. O não reconhecimento
de que para além da aluna silenciada, devido à desvalorização das vozes e opiniões
juvenis pela escola, existe uma jovem querendo se expressar, funciona como um
obstáculo que inviabiliza a relação entre esses sujeitos, seus professores e os
demais agentes escolares. Direcionar olhares e escutas atentas para as projeções
de vida e futuro, elaboradas por jovens mulheres no Ensino Médio, requer admitir
que embora este momento de escolhas dos caminhos que serão percorridos na vida
adulta seja marcado por indeterminações e dúvidas, o que elas querem dizer, de
uma forma ou de outra, é que almejam ‘ser alguém na vida’. Ou dito de outro modo,
demonstram de diferentes maneiras a busca em encontrar um lugar para si no
futuro.
A sociedade contemporânea se caracteriza por uma transformação no
estatuto das mulheres. Diferente do que acontecia no passado, hoje, as jovens
mulheres têm sido sustentadas por uma relação de privilegio com o sistema de
ensino, seja qual for seu nível. Uma fração considerável delas, não só tem integrado
o mercado de trabalho e alcançado vagas na universidade, como também revelam
grandes ambições e perspectivas de futuro. Embora a socialização diferenciada de
gênero assegure a reprodução simbólica da dominação masculina, é preciso
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reconhecer que as jovens mulheres na contemporaneidade vislumbram a
possibilidade de romper com modelos geracionais que conformam uma identidade
feminina ideal.
Com isso, têm participado ativamente em processos de individualização
de trajetórias de vida, que se encontram cada vez menos condicionadas pelo fator
gênero. Contudo, as atribuições sociais diferenciadas de responsabilidades e papéis
para homens e mulheres podem influenciar as identidades, visões de mundo e
projeto de vida das pessoas. Nesse caso, as distinções de gênero delimitam e
determinam esferas de competência e atuação para cada sexo, vinculando à
identidade feminina o espaço do lar e da família. Por conta disso, é preciso verificar
de igual modo o impacto das representações de gênero no imaginário juvenil
feminino, especialmente no que se refere a seus projetos de vida.
Diante disso, argumenta-se que realizar uma investigação sobre jovens
mulheres, estudantes belenenses, mais que colaborar para a produção do
conhecimento científico dessa temática, que evidentemente apresenta lacunas
significativas como já apresentado, nos ajuda a traçar um perfil da juventude
feminina que frequenta o Ensino Médio nas escolas públicas da capital.
Possibilitando conhecer quem realmente são essas estudantes e de que forma seus
projetos de vida estão articulados. Também nos coloca numa posição privilegiada de
escuta, reconhecimento e valorização das vozes e experiências de sujeitos que
ainda representam um objeto pouco consagrado pelas pesquisas no curso de
Pedagogia.
A monografia aqui apresentada constitui-se de duas partes: uma formada
pelo referencial teórico e metodológico, composta por quatro capítulos, e a outra,
relativa à análise dos dados empíricos, organizada em dois capítulos.
O primeiro apresenta algumas noções conceituais que têm norteado os
debates e discussões em torno do sujeito jovem. Também argumenta a condição
juvenil feminina e discorre acerca da ausência da jovem mulher nas investigações
no campo de estudos da juventude.
No segundo capítulo, realiza-se uma breve discussão sobre a tendência
histórica dual do ensino médio, sua definição legal no âmbito da LBD de 1996 e as
controvérsias em torno da sua identidade. Também discorre acerca dos sentidos
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que a experiência escolar nessa etapa da escolarização assume para a juventude. E
por último, debate o conceito de projeto de vida.
O terceiro, por sua vez, discute o conceito de patriarcado enquanto um
sistema de dominação. Em seguida reflete sobre o processo de escolarização das
mulheres na contemporaneidade. E por fim, discute a discriminação sexista sofrida
pelas meninas no âmbito escolar.
O quarto capítulo é reservado para apresentação dos procedimentos
metodológicos utilizados na realização da pesquisa.
O quinto capítulo analisa as narrativas das jovens estudantes acerca de
seus planos de vida e perspectivas de futuro, procurando demonstrar as motivações
que estão por trás de suas escolhas profissionais, como também a influência da
familia nos projetos que constroem para si e o modo como se posicionam frente a
temas como casamento e maternidade.
Já o sexto capítulo, apresenta as interpretações das jovens sobre o lugar
que a escola do Ensino Médio ocupa no contexto de suas projeções, no sentido de
localizar as possíveis contribuições advindas das relações e experiências
vivenciadas durante esse nível para a planificação de um futuro.
Nas considerações finais são retomados aguns pontos e observações
referentes aos métodos de coleta e análise de dados utilizados na investigação, bem
como apresenta os padrões homólogos ou orientações coletivas identificadas nas
narrativas das jovens estudantes.
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CAPÍTULO I. JUVENTUDE E MULHER: CONSTRUINDO ALGUNS OLHARES
A juventude não é uma abstração (BASSALO, 2012, p.95).

A categoria juventude tem sido interpretada através de diferentes
enfoques teóricos, os quais produzem certos discursos e práticas que são
constantemente produzidos e reproduzidos pelas instâncias clássicas da sociedade,
como a família, a igreja, o Estado e principalmente os meios de comunicação.
Segundo Alpízar e Bernal (2003), ao longo da história as sociedades construíram
noções e conceitos utilizados para definir os indivíduos e determinar seus lugares e
papéis na sociedade. Tais definições tinham como base de explicação central
processos

psicobiológicos,

sem

que

se

levassem

em

consideração

os

condicionamentos sociais, culturais e econômicos que operavam sobre o sujeito.
Contudo, no decorrer do século XX surgiram correntes de pensamento
que começaram a questionar o caráter natural das conceitualizações, partindo de
pressupostos que consideravam conceitos como gênero e juventude construções
sociais e não como meros dados biológicos. Essas novas perspectivas
possibilitaram “ver ao sujeito como ativo e capaz de transformar, descontruir e
construir as explicações que existem sobre ele ou ela e sobre o mundo” 5(ALPÍZAR;
BERNAL, 2003, p.106).
De acordo com Urteaga e Sáenz (2012), juventude e gênero são
categorias que têm sido usadas como ferramentas para regular e controlar de forma
assimétrica as relações humanas. São construções porque reforçam a criação de
hierarquias de poder, atribuições de status ou diferenças de acesso que “através de
complexos sistemas de diferenciação e distinção, parecem justificar constantemente
a subordinação e a marginalidade de umas ou uns com respeito a outros” 6 (idem,
p.02). Mesmo que durante muito tempo se tenha pensado (e ainda pareça se
pensar) a juventude como uma categoria universal e neutra, existe, na verdade, uma
heterogeneidade de experiências e situações que compõe os distintos modos de ser
jovem. Em termos acadêmicos e investigativos, pesquisas têm avançado no sentido
de contribuir para a compreensão de que existem diversas formas de ser jovem, as
quais dependem do tempo e espaço onde são construídas. Entretanto, parece que a
5
6
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discussão desenvolvida em torno da diversidade não tem sido estendida à noção de
gênero, no que se refere especificamente à mulher, já que ela pouco tem sido
mencionada na maioria dos estudos e debates do campo da juventude.
Como bem

sabemos,

a

juventude

é um

conceito

que

requer

contextualização, já que não é universal, muito menos pautado somente em
aspectos biológicos ou etários. Quando se fala de juventude ou de jovens é comum
serem realizadas generalizações que não permitem analisar de fato a realidade que
vive e enfrenta esse grupo geracional. Por conta disso, é preciso levar em
consideração a diversidade e a heterogeneidade que existe entre os/as jovens,
sobretudo, reconhecer que as necessidades e desafios com os quais se deparam no
cotidiano da vida social dependem das condições materiais e sociais em que se
encontram. Em suma, o alerta inicial hoje
é o de que precisamos falar de juventudes, no plural, e não de juventude, no
singular, para não esquecer as diferenças e desigualdades que atravessam
esta condição. Esta mudança de alerta revela uma transformação
importante na própria noção social: a juventude, mesmo que não
explicitamente, é reconhecida como condição válida, que faz sentido, para
todos os grupos sociais, embora apoiadas sobre situações e significações
diferentes. Agora a pergunta é menos sobre a possibilidade ou
impossibilidade de viver a juventude, e mais sobre os diferentes modos
como tal condição é ou pode ser vivida (ABRAMO, 1994, p.43- 44).

O campo de estudos da juventude é marcado por uma pluralidade de
olhares e explicações que tentam, cada uma a sua maneira, empregar uma
definição única que termina por operar como uma espécie de ‘caixa’ que estabelece
a forma que o sujeito jovem deve assumir na realidade social. Trata-se, no
entendimento de Andrade e Meyer (2014), de uma noção que resulta de relações de
poder entre discursos e saberes que buscam legitimar uma verdade sobre ela.
Sendo assim, neste capítulo serão apresentadas algumas noções
conceituais que têm norteado os debates e discussões em torno do sujeito jovem. E
também argumenta a condição juvenil feminina e discorre acerca da ausência da
jovem mulher nas investigações do campo da juventude.
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1.1. Algumas perspectivas na compreensão da juventude

A juventude como hoje a conhecemos é propriamente uma
“invenção” do pós-guerra (REGUILLO, 2000, p.23).

A juventude é um conceito difícil de precisar, dada as diferentes
perspectivas de análise e a pluralidade de discursos e olhares sobre o tema. Logo,
tentar acerca-se dele é “se colocar diante de um campo marcado por sentidos
emanados da cultura, de representações sociais sobre ‘ser jovem’, e pela falta de
definição conceitual” (BASSALO, 2012, p.63). Isto significa dizer que circulam no
campo de pesquisa e na sociedade diferentes definições, interpretações e
representações,

convivendo

numerosas

concepções,

ora

tradicionais

e

funcionalistas, ora alternativas e integradoras, que revelam formas distintas de
pensarmos as juventudes, suas práticas e produções culturais.Assim, como assinala
Bonder (1996), as investigações contemporâneas sobre juventude conformam um
campo de luta simbólica e política na qual as distintas perspectivas disputam o lugar
de referentes válidos na construção de discursos legítimos.
De acordo com Carrano (1999), uma das formas mais simples que a
sociedade utiliza para definir o sujeito jovem se dá pelo estabelecimento de critérios
etários que servem como base para a classificação de um determinado grupo social,
no caso a juventude. A noção de faixa etária é um dos delimitadores que tem
norteado não somente as políticas públicas destinadas a esses sujeitos, como
também os posicionamentos e as atitudes do mundo adulto, que tende comumente a
vincular a cronologia etária com uma suposta imaturidade psicológica e social.
Porém, ao assumirmos a versão etária como definidora da juventude, corremos o
risco de cair em uma armadilha: a de construir uma categoria sem diferenças,
anulando as distinções sociais, culturais, étnicas e gênero que de fato existem entre
os/as jovens, sem contar que fazemos “depender de um dado demográfico a
construção de realidades sociais”7 (DUARTE, 2001, p.68).
Nessa ordem de ideias, é importante considerar o pensamento de
Bourdieu (2003) sobre o caráter arbitrário das divisões por idade. Isto porque não há
como determinar limites ou fronteiras claras e exatas entre as idades, já que tais
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fronteiras “são sociais antes que meramente etárias, isto é, que estão socialmente
construídas e, portanto, variam histórica, geográfica e culturalmente” (URRESTI,
2002, p.1)8. O sociólogo ainda assinala que:
A idade é um dado biológico socialmente manipulado e manipulável;
e o fato de falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um
grupo constituído, dotado de interesses comuns e relacionar estes
interesses a uma idade definida biologicamente já constitui uma
manipulação evidente (BOURDIEU, 2003, p. 152).

O autor nos mostra que as classificações etárias tendem a criar discursos
homogeneizantes e universais, situando em uma mesma categoria realidades
sociais e indivíduos que a princípio não possuem nada em comum, a não ser a
coincidência na data de nascimento. Desse modo, podemos afirmar que a
manipulação não é nada mais do que uma característica do mal-uso que se tem feito
das categorias etárias, porque a partir delas se pretende“construir a realidade,
designar condutas ou responsabilidades esperadas segundo idades, novamente
sem considerar as especificidades e contextos do grupo social do qual se fala”
(DUARTE, 2001, p.61).
Vemos que a juventude é, ao mesmo tempo, uma categoria e uma
condição relativa9. Como categoria analítica opera em diferentes contextos e
apresenta variações do seu significado dadas as condições de existência material
dos/as jovens, não podendo, portanto, ser definida unicamente em critérios de idade.
Logo, “ser jovem não é um descritor universal nem homogêneo, tão pouco um dado
que se esgota na acumulação biológica de anos”10(REGUILLO, 2004, p.53). A
juventude não se apresenta de forma igual para todos os indivíduos, pois variáveis
como a classe social, a cultura, o gênero, o recorte geográfico no qual o/a jovem se
inscreve e vive, assim como a geração da qual faz parte vão compor e, por vezes,
determinar as diferentes experiências que caracterizam sua condição juvenil. Assim,
“qualquer que seja a faixa etária estabelecida, jovens com idades iguais vivem
juventudes desiguais” (NOVAES, 2006, p.105).
Isto permite dizer que não é o mesmo ser uma jovem mulher e ser um
jovem homem, assim como não compartilham as mesmas vivências jovens que
8
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moram no meio rural e aqueles/as que vivem na cidade. Cada um/a experimenta sua
condição juvenil de uma forma, a partir de um lugar social que determina os limites e
possibilidades com os quais se constroem enquanto jovens. Desse modo, condições
de ordem cultural e religiosa, mas não só, como também econômica e social,
intervém diretamente nas maneiras de ser jovem que os sujeitos elaboram em um
determinado tempo e espaço (CASTILHO, 2011).
Este cenário nos desafia a pensarmos e, por consequência, superarmos a
ideia de que exista um jovem universal e de que a juventude é uma fase, algo
transitório. Na verdade, “a juventude não é uma abstração” (BASSALO, 2012, p. 95),
pelo contrário, ela é real e concreta, se transforma permanentemente de acordo com
o tempo e o lugar. Portanto, está vinculada inexoravelmente a um contexto sóciohistórico, ou seja, em cada época vai ser construída de uma maneira, com formas e
comportamentos particulares daquele tempo histórico-social. Assim, quando falamos
de juventude, estamos “profunda e comprometedoramente emaranhados numa
complexa teia de representações sociais que se vão construindo e modificando no
decurso do tempo e das circunstâncias históricas” (PAIS, 2008, p.8).
Segundo Dayrell e Carrano (2014) é comum, em nosso cotidiano, nos
depararmos com uma série de imagens socialmente construídas em torno do sujeito
jovem que são gestadas e reproduzidas pelo senso comum, assim como também
pela visão midiática, que ao se tornar hegemônica naturaliza certos atributos como
se fossem inerentes a qualquer jovem, e que consequentemente interferem na
construção cultural da juventude, isto é, nas “formas mediante as quais cada
sociedade modela as maneiras de ser jovem”11 (FEIXA, 1999, p.11).
Nesse caso, os/as jovens geralmente são olhados pela ótica da
negatividade;

a

eles/as

são

associadas

designações

e

atributos

como

irresponsáveis, hedonistas, ausentes de projetos políticos, individualistas e rebeldes.
Quando não, são vistos/as como um problema social vinculado comumente à
violência, ao consumo de álcool, às drogas e a todo e qualquer hábito considerado
perigoso. De forma paralela, existe, segundo Mannheim (1961), a idealização em
torno de um modelo civilizatório que os/as tomam como promessa de futuro,
sinônimo de mudança social ou mesmo considerados agentes de revitalização da
sociedade.
11
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Na sociedade contemporânea, ser jovem tornou-se um prestígio, uma
marca de distinção, “virou slogan, virou clichê publicitário, virou imperativo categórico
- condição para se pertencer a uma certa elite atualizada e vitoriosa” (KEHL, 2007,
p.46).

Circulam

constantemente

nos

meios

massivos

de

comunicação,

principalmente nas propagandas comerciais e publicitárias, modelos de uma
juventude vinculada a certos padrões de beleza, a uma energia adicional, de modo
que ser jovem é visto como um “estado de espírito, é um jeito de corpo, é um sinal
de saúde e disposição, é visto como um perfil do consumidor, uma fatia do mercado
em que todos querem se incluir” (ibidem, p.44). Um estilo de vida almejado por
àqueles/as que perseguem esteticamente a eterna juventude (CARRANO, 2002),
obtido através do porte e o acesso a produtos, bens e símbolos juvenis, o que
implica, consequentemente, ascender a um modo particular de experimentar o
mundo.
Conforme explica Margulis (2001), este modo de se significar a juventude
está vinculado ao um conjunto de discursos e práticas que contribuem para a
construção do/a jovem ideal. A juventude enquanto símbolo se traduz em
vestimentas, adereços, intervenções no corpo, no caso das tatuagens e dos
piercings, adornos, sinais de beleza e saúde, que, pela aparência física, pelo corpo
‘legítimo’, tem um dos primeiros registros para a compreensão da condição juvenil.
Tomada a partir de um símbolo, tende-se a “confundir a condição de juventude com
o signo juventude, convertendo tal condição, que depende de diferentes variáveis,
em atributo de um reduzido setor social”12 (MARGULIS; URRESTI, 2000, p.3), ou
seja, àqueles/as pertencentes aos setores médios e altos, os que por possuírem
mais recursos econômicos que a média dos/as jovens, e por consequência
conseguem se “enquadrar” nos moldes do perfil juvenil exposto e vendido pelas
agências de comunicação e publicidade.
Fica claro, que a estética da juventude ideal é escassamente acessível a
maioria dos/as jovens, que não portam de fato o look juvenil produzido
midiaticamente e disponibilizado por diferentes setores da indústria da moda. Logo,
ao considerar essa concepção, corre-se o risco de cair na armadilha de confundir o
ser jovem concreto com o ser juvenil idealizado, acreditando na ideia de que
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somente podem ser incluídos/as na categoria jovem, os sujeitos que correspondem
a essasdefinições estéticas.
Outra noção corrente sobre a juventude é aquela que a considera como
uma fase de transição, um momento de passagem para a vida adulta. Sob essa
perspectiva, há uma tendência de enxergar a juventude pelo lado negativo:“o jovem
é o que ainda não se chegou a ser” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p.106). Embora
reconheça que o/a jovem existe materialmente, desenvolve a noção que de fato não
existe porque ‘não chegou a ser’, logo fala de uma pessoa, o/a jovem, que não
existe, não é, indicando um processo inacabado e remetendo ao futuro, quando não
será mais jovem. Assim, nesta visão “a juventude é aquilo que será, ou seja,
enquanto adultos, abandonariam seus sonhos da juventude e assumiriam papéis e
responsabilidades próprias da vida adulta, real” (BASSALO, 2012, p.68).
De acordo com Duarte (2001), este tipo de conceituação reforça a ideia
de pensar as juventudes tomando como parâmetro de medida, o adulto. Assim, “o
juvenil perde importância em si mesmo, e sempre será avaliado em função do que o
mundo adulto parametrizou como o que deve ser” (ibidem, p.60). A predominância
dessa representação que nega a inscrição do/a jovem no presente, em função de
uma imagem que se projeta para o futuro, se sustenta graças a existência de uma
matriz adultocêntrica de compreender o social, e de modo específico o sujeito jovem.
Matriz essa que dá conta de uma
construção sociocultural que situa a este grupo social, suas
produções e reproduções como carentes e perigosas, e inclusive
lhes invisibiliza retirando-os das situações presentes e os relocando
em um futuro inexistente (DUARTE, 2001, p.64).

Ainda conforme o pensamento deste sociólogo, existem pelo menos
quatro tipos de ‘armadilhas’ que nos reserva esta forma adultocêntrica de significar a
juventude. A primeira delas seria justamente uma falsa ‘ilusão’ de que todos os/as
jovens são iguais e, dessa forma, haveria “somente uma juventude, singular e total
ao mesmo tempo” (ibidem, p.65), rejeitando-se a existência de um leque amplo de
sentidos e significados que dizem respeito a materialidade da existência. Um
segundo equívoco reside na permanente “estigmatização que se faz do grupo social
juventude e de suas práticas e discursos” (ibidem, p.65). Nesse caso os/as jovens
são vistos como um problema para a sociedade e costuma-se patologizar a
juventude

desvalorizando

a

sua

capacidade

de

contribuição,

apoiando-se
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meramente em prejuízos e estereótipos que os/as tomam como um entrave para a
ordem, o progresso e a paz social.
Nestes termos, a visão da juventude como um tempo de vida
problemático, tem nos “índices alarmantes de violência, principalmente os
homicídios, o tráfico, o consumo de álcool e de outras drogas, a ameaça da aids e a
gravidez na adolescência” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p.106), um campo fértil
para que sejam reforçados argumentos e olhares desconfiados, temorosos e
repressivos contra os jovens e suas atitudes. Deste modo, é necessário ter o
cuidado de não transformar a juventude em “idade problemática, confundindo-a com
as dificuldades que possam afligi-la. É preciso dizer que muitos dos problemas que
consideramos próprios dessa fase não foram produzidos por jovens” (ibidem, p.107).
Alpízar e Bernal (2003) pontuam que a concepção da juventude enquanto
grupo de risco ou como etapa de crise tem orientado em grande medida o
desenvolvimento das políticas públicas voltadas para o público jovem, a qual
naturaliza suas práticas e ações como transgressoras e rebeldes, justificadas por
uma série de mudanças hormonais e psicológicas pelas quais eles/as estariam
passando. Como a juventude tende a ser vista constantemente como um período de
risco e perigo, “a questão da sexualidade se torna sumamente importante como
espaço de controle para uma sã constituição do sujeito”13 (ibid, p.108). Em nome do
desenvolvimento sadio do/a jovem, se tenta exercer um controle sobre seus
impulsos sexuais, modelando o comportamento desses sujeitos em função da
formação de um/a adulto/a autodisciplinar e responsável.
Ainda segundo as sociólogas, nesta definição
se apresenta uma clara diferenciação de gênero, que responde aos
papéis tradicionais, por exemplo, ao considerar que uma jovem sã
deve ter expectativas definidas e claras tendentes para a
maternidade (antepondo a maternidade à sexualidade), a
passividade sexual, a formação da família, o cuidado dos outros14
(ALPÍZAR; BERNAL, 2003, p.108)

A

terceira

armadilha,

apontada

por

Duarte

(2001)

consiste

na

parcialização da complexidade social como mecanismo reflexivo, isto é, tende-se a
refletir sobre a estrutura e a ordem social partindo somente das considerações e
visões do mundo adulto. Nesse caso, as concepções se constituem a partir “da
13
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funcionalidade do/a jovem enquanto futuro adulto, ou seja, futuro responsável e
titular do que acontece em sua sociedade” (ibidem, p.66). Nesta visão, o adulto seria
o responsável pela preparação das futuras gerações, assumindo o papel de
normador/formador daqueles/daquelas que conduzirão as sociedades vindouras.
Portanto, a funcionalidade e a contribuição do/a jovem na sociedade, se manifestaria
somente quando este/a chegasse a condição de adulto/a. Essa lógica acaba
tornando rígidas e fechadas as versões e perspectivas acerca da juventude, não só
em relação a sua existência no ciclo vital, como também na cotidianidade de cada
grupo social.
A quarta e última armadilha consiste na idealização da juventude como a
‘salvadora’ do mundo e portadora da esperança da mudança. O jovem teria a
responsabilidade pela transformação da sociedade, por ser por essencialmente um
indivíduo de espírito crítico e inovador. Segundo Duarte (2001, p.67), esta versão do
imaginário social está “muito difundida inclusive naquelas organizações e instituições
de corte progressista, que por longo tempo buscam e em alguns casos avançam na
construção de sociedades justas e solidárias”. Ou seja, essa forma de conceber a
juventude turva a visão de quem seriam os jovens reais, que podem, segundo
Mannheim (1993), tanto assumir esta tarefa, de transformação, quanto de
conservação dos valores mais arcaicos, tradicionais ou reacionários em uma
sociedade.
Temos visto que estas distintas formas de olhar e pensar as juventudes
são gestadas a partir da visão do mundo adulto, daí a necessidade de contextualizar
tais discursos e visões para poder compreendê-las melhor. A esse respeito é
importante a construção de olhares alternativos, que considerem e busquem
entender o que os/as jovens pensam e sentem acerca de si mesmos/as, procurar
“reconstruir novos paradigmas, de (re)olhar o que até agora sempre se viu de uma
só forma” (DUARTE, 2001, p.67). Para tanto, se torna válido e pertinente o
pensamento de Carrano e Martins (2007), que afirmam que para se entender como
é ser jovem deve-se colocar a escuta dos/as próprios/as jovens, direcionando
atenções e escutas para quem de fato sabe o que é viver a juventude. Até porque,
olhar esses sujeitos a partir do mundo adulto implica correr o risco de enganar-se ou
realizar interpretações errôneas acerca dos comportamentos e signos portados
pelas juventudes, já que os seus significados mudam por conta de acontecimentos
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históricos e sociais, além de esconderem especificidades que somente eles/as
conhecem e compreendem.
Como já foi assinalado, ser jovem assume sentidos distintos. A
diversidade cultural que marca a sociedade contemporânea aliada a outros fatores,
influenciará decisivamente nas maneiras como o indivíduo vive a sua juventude, já
que se deve considerar que na realidade, não há tanto uma juventude, e sim,
“jovens enquanto sujeitos que a experimentam e a sentem segundo determinado
contexto sociocultural onde se inserem e, assim, elaboram determinados modos de
ser jovem” (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 112).
Porém, os caminhos tradicionais de se conceitualizar e compreender as
juventudes têm instaurado leis e modelos de ações e comportamentos dos sujeitos
jovens, construindo certezas sobre eles/as sem, no entanto, problematizá-las. É
nesse sentido, que Duarte (2001, p.68) defende a necessidade de aprender a olhar
e conhecer as juventudes“enquanto portadoras de diferenças e singularidades que
constroem sua pluralidade e diversidade em distintos espaços”.
Não podemos nos sujeitar a definições únicas e acabadas, que existem
somente “na construção que faz quem olha e na versão que a partir daí se produz”
(ibidem, p.67), muito menos em posicionamentos arbitrários e em imagens
idealizadas de uma juventude uniforme e invariável, que não dá conta de explicar
este grupo social que se expressa de maneiras distintas e plurais, e que dificilmente
se poderiam ancorar à realidade ante as várias formas de viver a juventude. Mas
ainda assim, “as tentativas homogeneizantes parecem fadadas a não reconhecer as
diferenças, por vezes divergências, ideológicas e culturais, ou mesmo a apatia que
compõem as formas de interpretação dos jovens sobre a realidade” (BASSALO,
2012, p.104).
Retomando as considerações de Alpízar e Bernal (2003), podemos
observar que as perspectivas teóricas que atravessam o conceito de juventude,
apresentam similitudes por compartilharem normalmente certas características, isto
é, por serem comumente:
Homogeneizantes:são concepções que tendem assumir que as pessoas
jovens têm características, necessidades ou visões e condições de vida iguais e
símiles. A partir desta linha de pensamento são apresentadas explicações ou
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soluções estendidas à toda a população jovem, sem levar em consideração sua
diversidade e o contexto no qual se insere.
Estigmatizantes: são construídas visões negativas acerca do sujeito
jovem que resultam ora dos estereótipos e pré-juízos provenientes de investigações
realizadas no campo, as quais não têm um rigor na análise e interpretação dos
dados. Ora, se parte do pressuposto de que determinadas características desviantes
são próprias do juvenil. Nesse caso, pesquisas são desenvolvidas para a
confirmação científica daquelas noções que tomam o/a jovem como problema social.
Logo, estigmatizam-se as pessoas jovens, seus comportamentos e ações.
Invisibilizadoras das mulheres jovens: se assume, a partir de uma
perspectiva androcêntrica, que as mulheres jovens estão contidas no genérico
‘jovens’, por isso ao fazer afirmações ou estudos sobre a juventude não são levadas
em considerações suas especificidades e a diversidade das condições nas quais
elas vivem. Nesse sentido, uma das concepções de juventude que influencia na
invisibilização das mulheres jovens, se refere àquela que a considera como um dado
sociodemográfico, que a interpreta como um grupo de idade com características e
comportamentos homogêneos, negando dessa forma as diversas condições,
situações e realidades que perpassam a vida das pessoas jovens.
O critério da idade tem sido bastante utilizado na formulação de políticas
públicas

que

visam

principalmente

elaborar

possíveis

soluções

para

as

problemáticas consideradas próprias dessa fase da vida, todavia, ainda não há o
reconhecimento da condição de gênero das meninas, há sim, de fato, uma
“escassez de ações que incorporam questões concernentes às especificidades
dessas jovens mulheres” (MIRANDA; LOBATO, 2014, p.4).Por exemplo, em muitas
propostas políticas de capacitação de emprego, se ignoram os papéis tradicionais
que muitas meninas assumem na família, como tarefas e funções restritas ao âmbito
doméstico, o que de certa forma interfere na sua transição por outros espaços, como
também limitam seu tempo de disponibilidade para outras atividades. Assim, de
acordo com Alpízar e Bernal (2003), pode-se dizer que temos concepções:
Desvalorizadoras do feminino: são desvalorizadas em um grande
número de estudos as necessidades, formas de expressão e vinculação das jovens
e quando se pretende dar conta de sua realidade, se faz a partir daqueles aspectos
que estão vinculados com seus papéis tradicionais de gênero. Deste modo, quando
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se nomeiam as mulheres jovens, na maioria das vezes é para reproduzir as
condições de desigualdade de gênero das que são objeto.
Adultocêntricas: o parâmetro de validez de muitos dos estudos sobre
juventude é legitimado a partir do mundo adulto. Assim mesmo, muitos trabalhos são
realizados por pessoas (adultas ou jovens) que consideram que desde seu lugar
(como investigadores/as) sabem o que pensam, necessitam ou sentem as pessoas
jovens, sem levar em consideração a opinião dos/das jovens; ou se o fazem, as
utilizam para ilustrar ou exemplificar conclusões predeterminadas em seus estudos.
Por considerar todos estes elementos e as implicações que estes têm
sobre a vida das pessoas jovens, em especial, das mulheres, retomamos e
assumimos a noção de que a juventude é um grupo geracional, constituído por
indivíduos distintos entre si e que compartilham em um determinado tempo
cronológico experiências, valores e comportamentos com sujeitos de diferentes
gerações.
Compreendida como grupo geracional, localiza-se que a juventude está
em relação com outros jovens e não jovens ou, dito de outra forma, a juventude
recebe uma herança cultural da geração anterior, e produz novos significados
derivados da sua própria geração já que, de acordo com Mannheim (1993, p. 211), a
“criação e a acumulação de cultura não se realizam pelos mesmos indivíduos”.
Weller

(2010)

pontua

que

o

conceito

de

geração,

na

perspectiva

mannheimiana,operacionaliza a análise da juventude, porque possibilita desenvolver
um entendimento que parte de um ponto de vista sociológico dos grupos sociais que
surgem em um determinado período e lugar, reconhecendo dessa maneira, a
existência histórica e material da juventude.
Segundo afirma Dávila (2005), é pertinente falar do conceito de gerações
na análise de juventude, porque nos permite estabelecer aquelas regularidades e
particularidades que configuram estilos de vida, sistemas de ação, modos cognitivos,
instrumental, vivencial, formal e subjetivo, que diferenciam os jovens de outros
sujeitos (como os adultos), mas também fortemente similares entre si. Até porque,
como bem assinala o sociólogo,
o fato de que estejam sujeitos a uma mesma forma de geração
facilita para que surjam pontos de encontro físicos e subjetivos que
são fundamentais para que se formem grupos com identidades
geracionais (DÁVILA, 2005, p. 15).
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Na compreensão de Bassalo (2012, p. 95), na perspectiva mannheimiana,
os/as jovens podem reproduzir, ou pelo contrário, negar os valores e interpretações
das gerações adultas, que as antecederam. Logo, não há uma definição a priori que
os/as“ligue a concepções revolucionárias ou conservadoras. Enquanto jovens e
como grupogeracional são uma potencialidade, uma possibilidade de vínculo a
ideias de diferentes naturezas”.

1.2. As mulheres têm juventude?
“As jovens de hoje não sabem o que querem”
“O único que lhe importa é serem como as modelos,
magras e lindas”
“As mulheres jovens são rebeldes, porém, mais
educadas do que os homens”
“Na atualidade as jovens são excessivamente liberais”
“Em geral, são boas secretárias de seus companheiros
homens, têm bons hábitos de trabalho”15
(BONDER, 1996, p.35).

Os estudos sobre a juventude ou a pessoa jovem, se por um lado cumprem a
tarefa de suprir a produção do conhecimento acerca de um grupo geracional pouco
reconhecido, por outro, têm deixado uma lacuna no que se refere ao próprio campo,
ao não dar, do mesmo modo que a outras áreas e grandes objetos, visibilidade à
jovem mulher. É comum encontrarmos publicações e trabalhos que centram suas
reflexões em torno de experiências juvenis vinculadas a práticas e atividades que
têm como sujeito principal o jovem do sexo masculino. As vivências cotidianas e
rotineiras, nas quais são “onde acontecem majoritariamente a experiência feminina”
(CHIRIBOGA, 2001, p.140)16, não se destacam como objeto de pesquisa, refletindo
as relações de poder que permeiam os estudos do campo social. As jovens
mulheres ainda representam uma incógnita; suas condições de vida, expressões e
manifestações culturais próprias, ocupam um lugar marginal ou até mesmo
secundário nas investigações sobre juventude. Em todas as abordagens “clássicas”
sobre o tema
gênero não tem aparecido como uma categoria analítica relevante. O
máximo que se consegue avançar neste sentido é refletir um pouco
15

A autora apresenta no início de seu trabalho algumas das definições do senso comum que são
comumente construídas sobre as jovens mulheres.
16
Tradução livre do original em espanhol.
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sobre os papéis sexuais dos jovens e as diferentes formas de
socialização de meninos e meninas (MULLER, 2004, p.04)

Segundo Silveira (2001), a ausência de reflexões e debates sobre a
condição juvenil das mulheres é uma tendência geral e pode ser verificada inclusive
nas políticas públicas para a juventude, já que estas não têm atendido suas
demandas e necessidades, bem como desenvolvido ações e medidas que
contemplem as dimensões que conformam sua condição de gênero. Antes de tudo,
“quando se as considera, é enquanto grupo social vulnerável ou grupo de risco, em
particular, no terreno da sexualidade e da prevenção da gravidez na adolescência”17
(BONDER, 1996, p.21).
Neste sentido, o modo de vida das mulheres jovens não tem demandando
olhares e escutas ativas. Ainda sabemos muito pouco sobre suas experiências no
presente e a maneira como projetam seu futuro e a transição para a vida adulta.
Suas aspirações, sonhos, práticas culturais, assim como suas atividades e ações
cotidianas continuam desconhecidas e pouco mencionadas nas produções da área.
Todavia, isto se apresenta como um entrave para as interpretações realizadas, já
que
as distintas concepções de juventude e de viver a juventude só serão
compreendidas com clareza quando analisadas sob a perspectiva de
gênero e quando realizadas com base na realidade empírica, que
implica todo um trabalho de reconstrução e interpretação das ações
concretas dos jovens nos contextos sociais em que estão inseridos
(WELLER, 2005a, p.113).

Se partirmos da ideia de que a juventude assume um significado
particular dependendo do contexto histórico e sociocultural em que se insere,
podemos presumir que “a juventude para as mulheres é construída de forma distinta
da juventude para os homens” (MIRANDA; LOBATO, 2014, p. 4), pois as
experiências vividas pelas mulheres, em grande medida, estão condicionadas pelos
papeis de gênero que lhe são atribuídos. É importante destacar que as jovens
mulheres passam por um processo de socialização qualitativamente diferente
daquele de seus pares do sexo masculino.

17
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No imaginário social, circulam estereótipos e representações superficiais
que influem na forma como elas constroem o seu ‘ser mulher’, tendo que lidar com
uma série de restrições e regras em relação à comportamentos, sem contar os
valores e estilos de vida naturalizados e legitimados pela ordem social como sendo
próprios delas. Isto porque “as mulheres têm sido educadas ao longo dos tempos
para exercerem atividades de cuidados relacionados à esfera privada e os homens
para exercerem atividades laborais e políticas na esfera pública” (Ibidem, 2014, p.5).
Contudo, a condição juvenil não opera de modo homogêneo entre as
mulheres. É preciso levar em conta as diferenças sociais entre elas, os
condicionamentos culturais e históricos, as “diversas modalidades de construção de
sua identidade juvenil e de gênero e as formas de projeção de seu futuro”(BONDER,
1996, p.1)18. Segundo Margulis (2001), são notórias as mudanças que influíram
sobre à situação, os direitos e a liberdade das mulheres nas sociedades
contemporâneas. Durante o século XX se abriu progressivamente para este grupo
social, uma série de possibilidades de realização pessoal vinculadas ao mercado de
trabalho, como também à redução dos limites e restrições nas áreas como a da
sexualidade, objetivadas com o aparecimento de métodos anticonceptivos que
proporcionaram à mulher um maior domínio e controle sobre seu corpo e a
maternidade. Ainda de acordo com o sociólogo:
Junto com essas mudanças técnicas e sociais, a transformação dos
códigos que regulavam as condutas sexuais impactou fortemente na
cultura e a isso se somou o avanço nas lutas emancipatórias que têm
seu eixo no plano do gênero e nos direitos da mulher (MARGULIS,
2001, p.48)19.

Os lugares sociais nos quais as mulheres jovens se situam determinam
de forma significativa “os limites e possibilidades com os quais constroem uma
determinada condição juvenil” (DAYRELL, 2007, p.1108). As jovens pertencentes às
classes menos favorecidas vivem uma clara situação de desvantagem social em
relação a seus pares, também mulheres, de classes mais abastadas. Suas
possibilidades de acesso a bens culturais e materiais se tornam de certa forma
limitadas por questões de ordem econômica, além disso, não se encontram em
18
19
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condições de lançar mão de recursos que lhes permitam vivenciar e experimentar de
forma plena outros espaços e tempos de lazer, para além do seu bairro ou
comunidade.
Para as jovens das classes populares, conforme Urresti e Margulis (2000),
persiste um imaginário que toma a maternidade quase como um cargo natural, o
único caminho possível de realização pessoal para a mulher. O prestígio e o respeito
que tanto se busca seria adquirido no momento em que elas se tornam mães, “na
medida em que têm filhos se desenvolve positivamente o status da mulher dentro da
família e da comunidade”20 (ibidem, p. 13), sendo brindada com uma consideração
social que reflete sua nova posição. A grande maioria dessas jovens não possui
alternativas e opções em outras esferas da vida social, como o trabalho e a
educação. Há carência de empregos no mercado e as vagas que geralmente
aparecem demandam uma qualificação à nível superior. Segundo Miranda e Lobato
(2014, p.4), a essas jovens têm sido atribuídas desde cedo, tarefas como o cuidado
com a casa e com os irmãos mais novos “reduzindo cada vez mais o seu tempo para
o lazer. Além disso, a gravidez precoce também provoca uma transição mais rápida
para vida adulta”.
As mulheres dos setores médios e altos desfrutam de um acesso
crescente à educação, até porque as meninas destas camadas“vivem dentro de um
clima cultural que as estimula a se educar”21(BONDER, 1996, p.3), deparando-se
constantemente com possibilidades intelectuais, artísticas, políticas entre outras, até
porque dispõem de mais e melhores recursos e opções que as proporcionam um
adiamento da maternidade, tornando-se esse momento quase sempre uma escolha
do que uma imposição. Isso pode ser constatado, de acordo com Margulis (2001),
no baixo nível da taxa de fecundidade entre estes setores, sem contar que se
observa uma tendência gradual no que tange a elevação da idade média em que se
tem o primeiro filho, já que

neste caso atuam vários fatores que operam em forma
complementária: por um lado no campo da medicina que permitem
reduzir os inconvenientes de uma maternidade iniciada em idades

20
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mais tardias, por outro, a inserção laboral e a exigência progressiva
de um período mais longo de instrução22 (MARGULIS, 2001, p.49).

As jovens mulheres da sociedade contemporânea experimentam sua
condição social de maneira claramente distinta daquela que foi vivenciada por suas
mães e avós. De acordo com Urresti e Margulis (2000), operam diferenças culturais
notáveis entre as gerações. Enquanto suas mães e avós conviveram com proibições
de toda a ordem, as quais limitavam e restringiam seu campo de participação na
sociedade as colocando numa condição de subordinação. As jovens de hoje, filhas e
netas, vivenciam um amplo leque de possibilidades e experiências nas diversas
áreas de sua vida, percebendo-se uma progressiva e gradual tendência para a
igualdade de direitos à medida que a mulher adquire maior protagonismo como
sujeito social irrompendo e ocupando espaços tradicionalmente ocupados por
homens.
Há de certa maneira um desencontro cultural entre as gerações de
mulheres que se objetiva nas diferentes “linguagens, na comunicação, nos códigos
que articulam os distintos olhares e modos de perceber o mundo e na vestimenta”
(URRESTI; MARGULIS, 2000, p. 14), sem contar nas normas e valores que
orientam seu comportamento, sobretudo àqueles que correspondem à sexualidade,
liberdade de manifestação e escolha de seu par amoroso. Mesmo que ainda a
“circulação das mulheres no espaço público se realize em condições de
desvantagem e as mulheres fiquem sempre afastadas dos lugares de poder,
trabalham mais e ganham menos” (GIL, 2011, p.5) não podem deixar de ser
reconhecidas as mudanças que estão em curso, bem como as conquistas na
participação política, ingresso no mercado de trabalho, no mundo do saber e da
ciência
Mesmo frente a mudanças notórias, as imagens estereotipadas em
relação à mulher parecem que se retroalimentam e continuam arraigadas em nossa
cultura. Segundo Gil (2001), o âmbito da comunicação, no que toca especialmente
os meios massivos e a publicidade, ainda é responsável pela produção de grande
parte dos mitos associados à jovem mulher. Centrados em valores como sedução e
beleza, a massa midiática procura vender constantemente a imagem de uma jovem
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que somente se interessa por seu corpo, bem-estar e prazer pessoal, livre de
problemas, longe de desigualdades e dificuldades, vivendo uma vida de diversão e
alegria constante, sonhando em alcançar a qualquer custo a ‘perfeição’ exposta
pelas modelos e artistas de televisão. Porém, em uma sociedade de ‘culto’ ao corpo
e pautas estéticas bem definidas é preciso cuidar para não cair nas armadilhas
encontradas em tais idealizações, por isso é importante “observar e descrever o que
as mulheres realmente fazem e pensam em vez de escutar o que outros dizem que
elas fazem e pensam” (SUÁREZ, 1997, p.6).
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CAPÍTULO II. ENSINO MÉDIO, JUVENTUDE E PROJETO DE VIDA
A história do Ensino Médio no Brasil tem sido marcada pelas
dificuldades típicas de um nível que, por ser intermediário,
precisa dar respostas à ambiguidade gerada pela
necessidade de ser, ao mesmo tempo, terminal e
propedêutico. Embora tendo na dualidade estrutural a sua
categoria fundante, as diversas concepções que vão se
sucedendo ao longo do tempo refletem a correlação de
forças dominantes em cada época (KUENZER, 2000, p.20).

Nos últimos anos, o Ensino Médio voltou a ser foco de inúmeros estudos
e pesquisas no campo da educação. Isto porque, desde a década de 1990 registrouse um esvaziamento e escassez de investigações sobre o tema, de tal modo que,
nesse período, foi extinto o GT (Grupo de Trabalho) do Ensino Médio da Anped
(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação) (ZIBAS, 2001)
por falta de estudos na área.
Quando se trata de discutir e dimensionar as dualidades e contradições
presentes nesse nível, nos deparamos com uma das tarefas mais desafiadoras. Se
voltarmos nossos olhares para a história da educação no país, veremos que a busca
de um papel melhor definido para o Ensino Médio fez parte das sucessivas reformas
educativas empreendidas ao longo do século XX. Com denominações variadas,
essa modalidade passou de Ensino Secundário com a Reforma Capanema em 1942
para Ensino Médio (secundário e técnico) devido a Lei 4.024/61. E não demoraria
muito para deixar de ser um grau de ensino, como modificado pela Lei 5692/71 e se
tornar um segmento da educação básica, com a promulgação da LDB de 1996. A
obrigatoriedade de sua oferta provocou mudanças profundas na estrutura e no
desenho das instituições escolares... sem provas de admissão, seletividades ou
exclusões, a escola foi intimada a abrir seus portões para todos e para cada um
(FANFANI, 2003).
Com isso, novos grupos sociais passaram a frequentá-la e a diversidade
de suas práticas, identidades e cultura se fez notar. Já não eram mais setores com
características, habilidades e projetos de vida uniformes, pelo contrário, os sujeitos
agora apresentavam novas aspirações e necessidades. Hoje, por exemplo, os
desafios, problemas e questionamentos que se colocam diante da escola de Ensino
Médio são, sobretudo, expressão dos processos de mudança que vem afetando a
sociedade e exigem um sistema educativo composto de novas posturas e propostas
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pedagógicas.

As

motivações

e

sentidos

da

experiência

escolar,

mais

especificamente no Ensino Médio, multiplicaram-se e não podem ser reduzidos ou
simplesmente polarizados em preparação para o mercado de trabalho ou para o
ingresso no Ensino Superior. É preciso entender, que muita das expectativas que a
juventude atribui à escola estão intimamente vinculadas aos seus projetos de vida e
de futuro.
Na sociedade contemporânea os sujeitos tornam-se cada vez mais
mestres de si mesmos, são convidados a fazer escolhas em novas dimensões da
vida social e ao mesmo tempo responsabilizar-se pelas consequências das decisões
tomadas. Esse, no entanto, seria um dos problemas desse modelo de sociedade,
pois tende a depositar nos próprios indivíduos o encargo pelo desenvolvimento de
suas trajetórias de vida e isenta as instituições de cumprirem seu papel
ouresponsabilidade junto a eles (REGUILLO, 2014). Em um contexto de incertezas e
provisoriedade, onde o futuro é, em grande medida, um objeto a se construir, as
instituições sociais têm se mostrado incapazes de produzir as respostas que a
complexa situação contemporânea demanda. Muitos jovens se sentem confusos e
inseguros em relação ao seu próprio futuro e revelam certa fragilidade ao projetá-lo,
isto é o que Reguillo (2014) denomina de precarização subjetiva das biografias
juvenis, ou seja, a impossibilidade que esses sujeitos enfrentam de pronunciar-se
sobre sua própria biografia e encontrar soluções individuais para os problemas que
lhes afetam no cotidiano de suas vidas.
Os/as jovens que chegam às instituições públicas de Ensino Médio são
plurais e diversos/as, donos/as de outros sonhos, projetos, universos simbólicos e
características que os/as diferenciam e muito das gerações anteriores. Há, na
verdade, uma nova condição juvenil que se traduz em distintas necessidades,
demandas, culturas e estilos de vida que, via de regra, entra em conflito direto com o
modelo de jovem e aluno ideal construído pela escola. Estudos constatam que a
expansão da escolaridade no Brasil significou mais um processo de massificação do
que democratização do sistema escolar, isto é, ampliaram-se as matrículas, mas não
foram promovidas condições capazes de criar um ambiente escolar atraente para o
novo público, muito menos garantir a permanência e a experiência de uma educação
de melhor qualidade (LEÃO, 2011).
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Este capítulo se divide em três partes. Primeiro, apresenta uma breve
discussão acercada tendência histórica dual do Ensino Médio, sua definição legal no
âmbito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB de 1996) e ainda as
dificuldades que enfrenta na busca de tentar conceber uma identidade que tenha a
diversidade como princípio norteador. Em um segundo momento, discorre acerca
dos sentidos que a experiência escolar nessa modalidade assume para a juventude,
os possíveis desafios que se interpõe a ela, bem como as motivações que justificam
o ‘estar na escola’. Por fim, discute o conceito de projeto de vida e as contribuições
da escola do Ensino Médio no processo de escolhas de futuro das jovens
estudantes, num tempo em que as indeterminações e contingências do devir podem
tornar difíceis suas projeções e tomada de decisão.

2.1. Definição legal, natureza e a identidade do ensino médio
Fala-se da perda da identidade, quando na verdade o
ensino médio nunca teve uma identidade muito clara, a não
ser o de servir como trampolim para a universidade ou para
a formação profissional (KRAWCZYK, 2011, p.755).

Quando se trata de refletir e debater sobre o Ensino Médio no Brasil, é
consensual entre os autores, a percepção de que esta etapa da educação básica é a
que mais causa controvérsias devido à falta de uma definição clara sobre sua
identidade (SPOSITO; SOUZA, 2014). Há, na verdade, um choque de opiniões
divergentes; conceitos distintos que se delineiam tanto no campo das formulações
acadêmicas como nas determinações da legislação educacional, que ao longo do
tempo atribuiu diferentes sentidos ao Ensino Médio, oscilando entre duas funções
formativas: propedêutica e profissionalizante. Esta polaridade definiu, ao longo da
história, caminhos educacionais diferenciados conforme a condição socioeconômica
de cada sujeito, assim como também teve desdobramentos na organização
pedagógico-curricular do Ensino Médio.
Krawczyk (2014), ao mencionar a história do desenvolvimento desse
nível, afirma que:
O Ensino Médio surge e se expande no ocidente – assim como no
Brasil – com uma configuração dual, mantendo-se assim por quase
toda a primeira metade do século XX e, em muitos países, até por
mais tempo. Esta configuração cumpria uma dupla função. De um
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lado, a formação de mão de obra qualificada. De outro, a formação
de elites políticas e profissionais, com uma finalidade propedêutica e
socialmente distintiva. Ou seja, o Ensino Médio assim constituído
mantinha a apropriação diferenciada do conhecimento socialmente
produzido: para uns, foco nas habilidades profissionais; para outros,
preparação para ascender ao alto saber desenvolvido pela
humanidade (KRAWCZYK, 2014, p.78).

O debate educacional em torno da dualidade do Ensino Médio há muito
tem sido empreendida no Brasil. Desde o Império, se desenvolveu no país um
ensino secundário de tradição clássica, orientado exclusivamente pela função
preparatória para o ingresso em cursos superiores. A escola nesse período se
tratava de uma instituição destinada a formar elites e, por consequência, marcada
pela lógica da exclusão. No período posterior, o da República, embora as principais
reformas empreendidas no campo da educação tivessem como intento superar o
caráter propedêutico do ensino secundário23, o que pode ser evidenciado nos
resultados de cada uma reflete o efeito contrário das proposições que lhes deram
origem. Na verdade, elas consolidaram ainda mais a velha dicotomia em torno do
sistema educacional (PETRINI, 2000).
Um recuo ao passado, aos anos 50, 60 e 70 do século XX, revela que as
escolas públicas de Ensino Médio regular eram destinadas principalmente para o
preparo de jovens pertencentes a famílias bem posicionadas socialmente, “eram
escolas altamente seletivas, com exigentes exames de ingresso, que filtravam uma
‘nata da nata’” (MENEZES, 2001, p. 201). Enquanto antessala dos estudos
universitários e encarregada de formar elites, a antiga escola de Ensino Médio
estava impregnada pela lógica da seletividade. Nesse sentido, muitos alunos viam a
trajetória escolar como um caminho repleto de obstáculos a serem superados, tudo
isto, devido à prática habitual dos exames de admissão; mecanismo escolar que
permitia a distinção entre os bem sucedidos e os fracassados.
Para Frigotto (2005), o dualismo toma um caráter estrutural, sobretudo, na
década de 40 com a promulgação das Leis Orgânicas do Ensino Secundário, as
quais se inseriam no conjunto de propostas da reforma educacional organizada por

23

Segundo Petrini (2000), o período da República (1889 a 1930) foi pontuado por reformas que
tinham como objetivo superar o caráter exclusivamente preparatório do ensino secundário, a saber:
Reforma Benjamin Constant (1890) e Reforma Rocha Vaz (1925).
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Gustavo Capanema24. Conforme disserta Ciavatta e Ramos (2011), a nova estrutura
orgânica legal acrescida, também, à criação do SENAI em 1942, determinou a não
equivalência entre os cursos propedêuticos e os técnicos. Elaborou-se, assim, para
cada área, um desenho curricular distinto, uma associação desigual pautada
primordialmente em critérios de classe, o que se revelou como “expressão concreta
de uma distinção social mediada pela educação” (idem, p.29).
O caráter elitista e dual da reforma do ensino secundário, elaborada por
Capanema no âmbito da Constituição 1937, pode ser claramente evidenciado na
exposição dos motivos que levariam a uma nova estrutura organizacional e
curricular desta etapa: o ensino propedêutico deveria ser destinado à formação das
elites que conduziriam a sociedade brasileira, já às classes menos favorecidas
ficaria reservado o ensino técnico-profissional. Consequente com um princípio
discriminatório, Gustavo Capanema assentava em seu discurso que além da
formação da consciência patriótica,
o ensino secundário se destina à preparação das individualidades
condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as
responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, dos
homens portadores das concepções e atitudes espirituais que é
preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o
povo (BRASIL, 1942, p.34-35)

Dentro de um contexto de intensa industrialização do país somado ao
crescimento das forças econômicas, proporcionado especialmente pela implantação
do projeto nacional-desenvolvimentista no governo de Getúlio Vargas, os processos
de formação tinham como primeira preocupação habilitar as pessoas para as novas
ocupações que se abriam no mercado. Durante esse período, as atenções sobre o
Ensino Médio estiveram voltadas para sua função profissionalizante: formar para o
trabalho se converteu em sua principal finalidade, embora ainda existisse a
permanente tensão com sua função propedêutica (CIAVATTA; RAMOS, 2011), uma
vez que, o ensino superior continuava sendo altamente demandado, mesmo que os
constantes discursos afirmassem que o investimento em formação técnica
impulsionaria o desenvolvimento do país. De acordo com Krawczyk (2011, 2014)
criou-se no Brasil, a partir de 1940, um regime de colaborações entre o Estado e a
24

Gustavo Capanema foi o segundo ministro da Educação e Saúde do governo Vargas entre os anos
de 1934 e 1945. Capanema foi responsável por criar as maiores leis sobre educação que haviam sido
formuladas no Brasil até então: as Leis Orgânicas do Ensino. Ver a respeito, Romanelli (1991).
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iniciativa privada com o intuito de implantar escolas profissionais de Ensino Médio,
“a fim de atender à economia em desenvolvimento e, também, em razão do baixo
atendimento ou da baixa qualidade da educação pública” (KRAWCZYK, 2011, p.78).
Cabe aqui mencionar que tanto a entrada no ensino secundário, como no ensino
técnico era regulada por exames de admissão, porém, somente para este último era
vetado o ingresso ao ensino superior.
Contudo, na década de 1960 houve uma significativa alteração da
conjuntura educacional com a promulgação da LDB - lei 4.024/1961, a qual aprovou
as Leis de Equivalência entre os cursos técnicos e o ensino secundário ou médio e
ambos passaram a permitir o acesso ao nível superior de ensino. Porém,

mesmo após essa alteração, a crítica se concentrou na existência de
dois projetos pedagógicos distintos para atender as necessidades
definidas pela divisão técnica e social do trabalho: Instrumental e
Intelectual; o que nos permite aferir que a equivalência da Lei
4024/61 não supera a dualidade estrutural, embora possa ter sido
considerada um grande avanço para o processo de democratização
do ensino (CORSO; SOARES, 2014, p.04).

Ainda assim, é possível afirmar, tomando as considerações de Krawczyk
(2014), que a década de 1960 representou um importante período no debate
educacional em torno da dualidade do Ensino Médio no Brasil (formação geral
versus formação profissional) e suas consequências, não só a nível nacional, “por
força da pressão dos setores populares” (CIAVATTA; RAMOS, 2011, p.30) e pela
quebra da rígida organização do ensino secundário, como também, a nível
internacional, devido ao conjunto de reformas na estrutura do Ensino Médio que se
engendravam nas Américas e na Europa no final dos anos 60 25. Segundo Krawczyk
(2011), tais reformas

suprimiram as diferentes orientações que existiam desde o início do
curso, prolongando o tronco comum. A mudança foi ocasionada pelo
fato de que a seleção prematura dos alunos para o ingresso no
Ensino Médio produzia efeitos discriminatórios que terminavam
favorecendo os estudantes de origem social mais alta (KRAWCZYK,
2011, p.759).

25

Para um debate crítico sobre as reformas educacionais nos continentes citados, conferir Enguita
(1990).
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Partia-se do pressuposto que a introdução de uma base comum a todos
os alunos equacionaria problemas relacionados às oportunidades de ensino, além
do que a escola poderia cumprir uma função compensatória e sanar suas dívidas
com os setores que historicamente haviam tido seu acesso a ela negado. Nesse
embalo ideológico (BRANDÃO, 2009), da crença na educação como solução de
todos os males da sociedade e chave para o crescimento econômico, presumia-se
piamente que “a igualdade de oportunidades escolares se transformaria em
oportunidades sociais, dada a forte associação entre ocupação, salário e nível
educacional” (KRAWCZYK, 2011, p.759).
Já na década de 1970, no auge da ditadura militar, devido ao chamado
‘milagre econômico’, aparece pela primeira vez “a educação para o trabalho como
intenção implícita da política educacional” (CORSO; SOARES, 2014, p.05). A Lei
5.692/71 que estabeleceu a profissionalização compulsória do Ensino Médio (na
época chamado de ensino de 2º grau) para os jovens de 15 a 17 anos insere-se no
âmbito da reforma educacional empreendida pelos governos militares, que propunha
uma única escola para sujeitos com condições de vida diferentes e, muitas vezes
desigual. Vale destacar, que as determinações desta lei direcionaram-se somente
para os estudantes da rede pública, já que as escolas particulares

26

continuaram

27

ofertando o ensino ‘científico’ ou ‘clássico’ . De forma autoritária (devido também ao
contexto político e social da época), a equivalência instituída pela LDB de 61 é
substituída pela obrigatoriedade. As habilitações profissionais passaram a ser
exigidas para todos que cursassem esse nível de ensino. A legislação, nesse caso,
pretendia causar a ‘falsa ilusão’ de que todos teriam a mesma trajetória escolar
(CORSO; SOARES, 2014).
Conforme comenta Nosella (2009), o fracasso das determinações
decretadas pela Lei 5.692/71 era previsível. Por trás de um discurso que anunciava
o fim de uma escola secundária elitista e propedêutica, escondiam-se as verdadeiras
intenções da reforma pensada pelos militares: extinguir uma escola formadora de
dirigentes, na verdade, podemos dizer que o sonho educacional dos militares era
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Segundo Cunha (2014, p.924), após a promulgação da Lei nº 5.692/71, proprietários e diretores de
escolas privadas de 2º grau manifestaram seu desagrado em relação aos mandos da legislação. As
críticas que surgiram apontavam para o “caráter ‘pragmatista’ da profissionalização compulsória do
ensino de 2º grau, tendendo a submeter os objetivos ‘formadores’ da educação escolar a finalidades
‘imediatistas’ do mercado de trabalho”.
27
Denominações não oficiais para o 2º grau ofertado à época pelas escolas particulares.
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“universalizar uma escola de técnicos submissos, de operadores práticos. Ou seja,
criava-se a unitariedade do sistema escolar cortando a parte melhor da dualidade”
(NOSELLA, 2009, p.07).
Todavia, como ainda acrescenta o autor:

Imediatamente evidenciou-se o artificialismo das inúmeras
habilitações profissionais. A escola humanista foi empobrecida e o
ensino técnico esvaziado. O equívoco foi reconhecido e corrigido
pelo governo, pois a própria classe dirigente o havia percebido.
Assim, em 1982 , foi promulgada a Lei 7.044, determinando que a
profissionalização não mais fosse obrigatória e sim opcional de cada
escola, isto é, de cada grupo ou classe social (NOSELLA, 2009,
p.07).

Ao longo dos anos 80, por sua vez, o cenário educacional brasileiro
esteve marcado pelo embate entre progressistas e conservadores, colocando frente
a frente dois personagens: de um lado, os defensores da escola pública e, de outro,
os defensores da escola privada. Tratava-se de ideologias distintas que disputavam
um lugar na elaboração do projeto educativo que seria promulgado pela Constituição
de 1988. No que tange propriamente às formulações para o Ensino Médio no
contexto da nova LDB que estava em processo de construção, o debate manteve-se
polarizado:
de um lado (neo-liberal) procura-se requalificar a tradicional escola
propedêutica, reforçar a meritocracia e reencontrar a identidade
própria do ensino técnico retirando de seu currículo as disciplinas de
conteúdo geral. De outro lado (popular), levantou-se a bandeira da
politécnica, densa de significação (NOSELLA, 2009, p.08).

Nesse período, a preocupação dos pesquisadores comprometidos com a
educação pública esteve permanentemente na defesa de uma escola unitária e
politênica. Os efeitos dessa preocupação também repercutiram no meio acadêmico,
envolvendo intensamente muitos estudiosos no debate de propostas alternativas à
estrutura escolar vigente, estas estiveram estruturadas principalmente pelo conceito
de politecnia28e do trabalho como principio educativo, isto porque, de acordo com
Zibas (2001), houve nos anos 1980, entre os educadores brasileiros uma difusão
significativa das obras de Marx e Gramsci. Nesse sentido, a produção acadêmica da
28

Segundo Ciavatta e Ramos (2011, p.32), é importante observar que para além de questões de
terminologia, o que está em causa no uso do termo educação politécnica é a união entre formação
intelectual e trabalho produtivo. Ainda segundo elas, o conceito foi utilizado por Marx “para explicitar
sua defesa de um ensino que permita a compreensão dos fundamentos técnico-científicos dos
processos de produção”.
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época acabou se convertendo num substrato importante que nutriu fortemente a
discussão sobre a relação entre educação e trabalho na escola (KRAWCZYK, 2011).
Sobre isso, ainda é possível afirmar que:
ganharam relevo os estudos sobre a dimensão política da educação
escolar e sobre a necessidade de superar a dicotomia entre instrução
profissional e instrução geral, com uma proposta curricular que
tivesse como eixo o princípio da politecnia [...], em oposição à
tendência de desenvolvimento do ensino profissionalizante no País.
Desta maneira, estar-se-ia rompendo, no processo de aprendizagem,
com a cisão entre o trabalho intelectual e manual, substrato do modo
de produção capitalista e da desigualdade que ele origina
(KRAWCZYK, 2012, p. 04).

Em 1988, uma nova Constituição Federal foi aprovada e estabeleceu
como um dos deveres do Estado asseverar a progressiva universalização do Ensino
Médio gratuito29, ou seja, “a oferta do Ensino Médio deve ser estendida,
progressivamente, a todos os que concluam o ensino fundamental, ainda que não
exista a obrigatoriedade de freqüentá-la” (BERGER FILHO, 2002, p. 284). Essas
disposições processaram uma dinâmica de alterações importantes na abrangência e
no caráter do Ensino Médio, o que refletiu diretamente na ampliação da oferta dessa
modalidade, ocorrida nos anos posteriores. Diante de um cenário nacional marcado
por transformações, onde tanto o mercado de trabalho, como os desafios e questões
da vida cotidiana demandavam anos maiores de frequência à escola, se fez
necessário repensar o Ensino Médio, já que o aumento da escolaridade se tornava
cada vez mais um impositivo.
Para tanto, a partir dos anos 90 se instalou no país um conjunto de
reformas educativas30 que tinham como objetivo central expandir e melhorar a
qualidade das escolas de Ensino Médio. O principal marco legal de ditas reformas foi
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996. A LDB deu
um novo sentido ao Ensino Médio ao defini-lo como a “etapa final da educação
básica”. Conforme comenta Berger Filho (2002), esse segmento passou a integrar o
processo educacional considerado pela sociedade como básico para o exercício
29

Posteriormente, o texto da Constituição Federal foi alterado pela Emenda Constitucional nº14/1996
(inciso II do artigo 208) que estabeleceu a “progressiva universalização do Ensino Médio gratuito”. O
texto original (inciso II do artigo 4) define a “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do
Ensino Médio.
30
Uma discussão e análise detalhadas das reformas nos anos 90, pode ser encontrada em Krawczyk
e Zibas (2001) e Zibas (2005a, 2005b).
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pleno da cidadania, para o acesso às atividades produtivas e de desenvolvimento
pessoal, como também para a continuação dos estudos nos níveis mais elevados da
educação. Ressalta-se ainda, que as formulações legais traçadas no momento
tinham

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 (MOEHLECKE, 2012, p.41).

Em relação às suas finalidades, as disposições da LDB, de 1996, em seu
art.35, estabelecem que o Ensino Médio deva promover ao educando:

I. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando,
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores;
III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
IV. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino
de cada disciplina.

Como podemos observar, ao delinear uma concepção de Ensino Médio
que incorpora e articula em uma única modalidade, finalidades, objetivos e
princípios, que até então se encontravam dissociados e distribuídos conforme o tipo
de formação ofertada (geral ou profissional), a nova LDB rompe, pelo menos no
papel, com o modelo vigente que determinava a conciliação entre as propostas
educacionais de preparação para a continuação dos estudos e àquelas referentes à
formação para o trabalho. Desse modo,
a LDB optou por um desenho que entende o Ensino Médio como
educação geral, que articula um forte segmento científico e
tecnológico ao humanismo, com diversidade de trajetos, e pela
complementaridade da educação profissional em relação à educação
básica que pode ser realizada em escolas especializadas ou nas
empresas (BERGER FILHO, 2002, p. 288).

O percurso histórico do Ensino Médio pode ser identificado como um
espaço indefinido e aberto a controvérsias e embates em torno da sua definição.
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Considerando a insuficiência das normas e dos decretos na efetivação de reformas
educacionais (KRAWCZYK, 2003), como também os efeitos incertos que a
legislação educacional provoca quando incorporada no cotidiano das escolas, é
importante destacar que as formulações estabelecidas pela Lei de Diretrizes e
Bases
se defrontam com diferentes expectativas de setores da população
em relação ao Ensino Médio, que dificultam a formulação de uma
alternativa única e inflexível; ou seja, a população que busca o
Ensino Médio, pela sua diversidade, demanda uma articulação de
políticas e programas que dêem conta de atender aos egressos do
Ensino Fundamental, que o concluem na idade considerada
“correta”, para quem o Ensino Superior é uma perspectiva em termos
de desejo, mas que não se contrapõe a uma certa profissionalização;
e aos egressos do Ensino Fundamental ou de programas de
educação de jovens e adultos que retornaram à escola, os quais, em
sua quase totalidade, antes de serem estudantes são trabalhadores
(mesmo que muitas vezes desempregados) (SOUZA; OLIVEIRA,
2008, p.63).

Diante desse contexto, percebe-se que um dos maiores desafios da
educação no Brasil consiste no estabelecimento de uma definição para o Ensino
Médio que atenda as múltiplas necessidades e expectativas dos sujeitos que
chegam até a escola. E que supere, por sua vez, a representação social que o toma
como passagem ao ensino superior ou uma ferramenta para inserção no mercado
de trabalho. Em outras palavras:
A definição da identidade da educação secundária, como última
etapa da educação básica, necessita ser iniciada através de um
projeto que seja unitário em seus princípios e objetivos e, que,
desenvolva possibilidades normativas que contemplem as múltiplas
necessidades socioculturais e econômicas dos sujeitos que a
constituem, reconhecendo-os como sujeitos de direitos no momento
em que cursam a educação secundária31 (SILVA, 2010a, p. 29).

É preciso construir um modelo educacional para o Ensino Médio que
transcenda as duas alternativas colocadas historicamente – propedêutico e
profissionalizante – e que dê conta dos desafios colocados pela dinâmica social do
mundo contemporâneo, isto é, um projeto que responda às necessidades formativas
da juventude, que possibilite ao sujeito jovem adquirir características e competências
que estejam alinhadas com o desenho de sociedade que vem sendo traçado nesta
época. Uma educação com qualidade social é aquela que proporciona o acesso a
conhecimentos que estimulem a construção de projetos de vida, a formação como
31

Tradução livre do original em espanhol
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cidadão/ã e um/a agente social que compreende e participa de forma consciente da
sociedade e seus processos.
Outro ponto de partida para reflexões sobre o Ensino Médio está no
reconhecimento de sua significativa expansão quantitativa. No país, a cobertura
dessa modalidade evoluiu significativamente a partir de meados da década de 90. A
evolução das matrículas saltou de 3.722.698, em 1991, para 8.312.815 em 2013,
tendo o ano de 2004, registrado um incremento significativo no número do alunado,
alcançando a marca histórica de 9.169 milhões de estudantes matriculados. Um
aumento de mais de 200% de jovens matriculados nas escolas de Ensino Médio do
país. Todo esse crescimento provocou rupturas e mudanças no interior dos sistemas
escolares de nível médio, especialmente nas instituições públicas, que passaram a
colher moças e rapazes oriundos de classes populares com um histórico familiar de
pouco ou nenhum acesso à escola; sujeitos estes produzidos por experiências
socioculturais diversas (SPOSITO; SOUZA, 2014).
É inegável o aumento da escolaridade entre as gerações mais jovens,
algo que se deve, em parte, às políticas implementadas de universalização do
Ensino Médio, mas acima de tudo aos novos tempos em que vivemos, onde
a escolarização crescente da população é uma ‘tendência pesada’ de
quase todas as sociedades modernas e sua vigência não pode ser
imputada exclusivamente às políticas de reformas levadas a cabo
pelas autoridades32 (TEDESCO, 2003, p. 8).

Nesses termos, pode-se dizer que a ampliação do direito à educação para
além do Ensino Fundamental resultou de um contexto de transformações mais
amplas e profundas que atingiram tanto a sociedade brasileira como o cenário
mundial. Em relação a isto, Souza e Oliveira (2008, p.62), apresentam algumas
razões históricas, econômicas, sociais e políticas que estiveram vincularam
diretamente às mudanças legais ocorridas na educação na década de 1990 e na
expansão de vagas no Ensino Médio. São elas:

1. A democratização política do país que reacendeu as lutas pela ampliação
dos direitos de cidadania, entre eles, a educação, objetivada no acesso ao
Ensino Médio.
32

Tradução livre do original em espanhol.
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2. As mudanças decorrentes da redemocratização de boa parte dos países
pobres, a da globalização da economia, das novas tecnologias e da
ampliação do acesso às informações em tempo real, marcaram o cenário
mundial e do Brasil.
3. O cenário mundial de crise econômica e política produziu impressionantes
efeitos de valorização da escolarização no Brasil. Com um mercado de
trabalho retraído e cada vez mais exigente, as credenciais oferecidas pela
escola se tornaram requisitos necessários para o ingresso em qualquer
ocupação.
4. A permanência da população mais jovem na escola tem o potencial de
contribuir para retardar seu ingresso no mercado de trabalho, minimizando,
ainda que temporariamente, os efeitos do desemprego sobre os jovens e
suas famílias.

Diante disto é possível afirmar que a pressão pelo aumento de vagas no
Ensino Médio e a transformação do sistema educacional foi propiciado por estímulos
sociais

e

econômicos

que

situavam

a

educação

como

fator-chave

de

desenvolvimento econômico e político, sem contar a movimentação interna aos
sistemas de ensino, empreendida principalmente pelos coletivos das classes
populares, as organizações não governamentais, como também pela própria
atuação do Estado por meio de medidas, políticas educativas e processos efetivos
no âmbito das diferentes redes de ensino – correção do fluxo escolar no ensino
fundamental, programas de aceleração da aprendizagem e a estimulação dos
concluintes dessa etapa a progredirem com os estudos.
Do mesmo modo, não podemos perder de vista o importante papel dos
movimentos educacionais no desenvolvimento e fermentação de processos
democráticos escolares, sem contar a luta por melhores condições de acesso à
educação pelas camadas menos favorecidas. Segundo Xavier e Siqueira (ano),
esses movimentos, que surgiram ao longo da década de 1990, possibilitaram a
aberta de caminhos para que se solificasse no país a tão sonhada educação para
todos, assim como atuaram para que houvesse a descentralização estatal e a
consolidação da democracia no Brasil. Em síntese,
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esses movimentos, entre outros, impulsionaram as reformas políticas
e educacionais no âmbito do Estado e a redefinição não somente
política e econômica, mas também na educação do país nos anos de
1990, objetivando a descentralização do ensino e incentivando o
governo a pensar em uma escola que pudesse produzir o processo
educacional com mais qualidade, de maneira eficiente e eficaz, e
com mais autonomia (XAVIER; SIQUEIRA, 2011, p.01).

No entanto, esse processo de expansão se deu sob a marca da
massificação dos sistemas de ensino (FANFANI, 2000) acompanhado por mudanças
significativas na morfologia social dos/as alunos/as. Novos segmentos e camadas da
sociedade que até então haviam sido excluídas do Ensino Médio tiveram acesso a
ele num ritmo acelerado. Com efeito, a escola passou a ser frequentada por jovens
de setores sociais para os quais não havia sido criada (BRASLAVSKY, 2002). O
processo de massificação ainda provocou a crise de um modelo tradicional que
concebia esse nível como canal de ascensão e prestígio social, um mero
mecanismo de passagem para a universidade. Houve, na verdade, um processo de
expansão degradada (CARRANO; BRENNER, 2014) da escola, evidenciada em
fatores como:
Aligeiramento dos conteúdos escolares, formação inadequada de
educadores frente aos desafios cotidianos da escola massificada e
com públicos diversificados; sobrecarga do trabalho docente;
precária estrutura física institucional escolar; diminuição dos
investimentos; massificação dos sistemas de ensino; aumento da
demanda por escolarização média; expansão desregulada do Ensino
Médio ao encargo dos governos estaduais; multiplicação e
complexificação de desigualdades escolares entre sistemas e redes
de ensino; reordenamento das hierarquias no interior das redes e
sistemas e, também, combinação de antigas e novas desigualdades
no interior de instituições, dentre outros (CARRANO; BRENNER,
2014, p. 1225-1226).

Podemos dizer, que os déficits que o sistema educacional do país
enfrenta têm origem no processo tardio de implementação de um projeto de
democratização da educação pública (KRAWCZYK, 2014), já que a tradição
educacional do Brasil nos revela que a preocupação nunca esteve em fazer uma
escola para todos. Muitas vezes, pensar num modelo escolar menos excludente e
individualista se torna uma tarefa difícil, porque esses foram signos que assentaram
o projeto fundacional desta instituição, onde a origem social era a única credencial
importante para adentrá-la. No entanto, não podemos escapar dessas questões
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estruturais históricas se quisermos encontrar respostas pedagógicas e educativas
adequadas para os desafios que hoje se colocam diante da escola.
Existem claros desajustes entre as finalidades e expectativas em torno do
sistema educativo e o que de fato a experiência escolar produz, em termos de
práticas, valores e processos na vida dos sujeitos (FANFANI, 2003). As vozes que
constantemente surgem proclamam e insistem que as funções do Ensino Médio
seriam as de promover o desenvolvimento integral das pessoas, prepará-las para
assumir um lugar na vida ativa e a formação de sua cidadania, porém, o que se vê é
que, na maioria das vezes, os efeitos reais da escolarização servem para diferenciar
os cidadãos e legitimar distinções sociais.
Todavia, como afirma Tedesco (2002), o Ensino Médio deve responder às
demandas da formação básica e encarar os novos desafios advindos da
universalização de sua matrícula. Logo, a sua função passa por
preparar para a universidade aqueles que aspiram a continuar seus
estudos; preparar para o mundo do trabalho os que não continuam
estudando e desejam incorporar-se à vida ativa, e formar a
personalidade integral dos jovens, particularmente naqueles
aspectos relacionados com o desempenho do cidadão. Esse
conjunto de demandas implica, sem dúvida alguma, que o tema do
ensino secundário seja discutido de forma integral (TEDESCO, 2002,
p.18).

É importante reiterar que o reconhecimento do Ensino Médio como um
direito garantido aos jovens e às jovens é recente no Brasil. Segundo Moll e Garcia
(2014), como etapa conclusiva da educação básica, o Ensino Médio somente foi
efetivamente reconhecido com a emenda constitucional 59 de 2009 que tornou a
matrícula nesse nível obrigatória. São inegáveis os avanços do país nas questões
relativas à cobertura e a expansão numérica do Ensino Médio, o que não significa
que no mesmo ritmo tenha se dado um processo de universalização, mas sim, um
de massificação. A obrigatoriedade dessa etapa, instaurada pela emenda acima
citada, se torna a base que fundamenta e inspira as principais transformações que
são necessárias no Ensino Médio.
Para Tedesco (2010) o conceito de obrigatoriedade implica em certas
consequências e produz significados que alcançam e afetam todos os atores sociais:
a família, o Estado, os estudantes, os professores e a sociedade como um todo.
Declarar a escola de Ensino Médio obrigatória impacta

63

em múltiplas dimensões: no desenho das instituições; nos conteúdos
curriculares, que não podem ser os mesmos em um nível obrigatório
que em um não obrigatório; nos métodos de avaliação, já que não
podemos avaliar da mesma maneira em um ciclo obrigatório que em
um que não é; nos métodos e nos regimes de convivência e de
disciplina no interior da escola; nos métodos de ensino, porque
temos que alcançar que todos aprendam e porque, agora, o fracasso
deixa de ser um problema exclusivo do aluno [...], e passa a ser um
problema exclusivo do sistema33(TEDESCO, 2010, p.41).

A relação entre a obrigatoriedade e o Estado indica duas condições que
são essenciais para que se garanta o acesso e a permanência dos sujeitos, sejam
jovens ou não, na escola. Primeiramente, tornar a escola média obrigatória implica
no esforço financeiro para a manutenção do atendimento escolar por parte dos
governos. Para assegurar um patamar de qualidade e alcançar a mesma quantidade
de alunos e alunas nas três séries finais da educação básica é preciso equipar e
incrementar a instituição escolar com recursos humanos e materiais de excelência,
os quais permitam “que a expansão da cobertura venha acompanhada por altos
níveis de conquistas nas aprendizagens” (idem, p.41).
No caso do sistema educacional brasileiro, o poder público é o principal
financiador do Ensino Médio através dos impostos arrecadados, diferente do que
acontecia no passado, quando este nível esteve sobre o controle do setor privado. A
criação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação) em 2008, “permitiu a
complementação financeira, por parte da União, para a ampliação da vinculação de
recursos para a educação infantil e o Ensino Médio” (KRAWCZYK, 2009, p. 10). No
entanto, as quantias financeiras destinadas aos alunos do Ensino Médio urbano
ainda são insuficientes e demonstram as necessidades de custeios e investimentos
mais elevados nesta etapa de ensino34. Nesse sentido, para se construir uma escola
atrativa para a juventude, “que tenha algo mais que ‘cuspe e giz’” (PINTO, 2009,
p.11), o esforço financeiro por parte do Estado aparece como ‘carro chefe’ que dá
início a esse processo.

33

Tradução livre do original em espanhol.
Entendemos que o objetivo deste capítulo não é o de oferecer detalhes sobre os recursos públicos
destinados ao Ensino Médio no Brasil, embora se admita que essa discussão seja relevante se
quisermos compreender as transformações que de fato este nível demanda. Para uma leitura mais
detalhada do tema, ver os trabalhos de Pinto (2004) e Pinto, Amaral e Castro (2011).
34
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Ainda na esteira das análises de Tedesco (2010), quando se fala da
obrigatoriedade do Estado em garantir um Ensino Médio de qualidade não podemos
nos prender meramente em questões ligadas à infraestrutura, é preciso ter em vista
as desigualdades internas ao próprio sistema. Ocorre, nesse caso, um segundo
condicionante: a histórica distribuição desigual das riquezas na sociedade brasileira.
O debate sobre o caráter obrigatório do Ensino Médio passa pela discussão “acerca
do modelo de sociedade que queremos construir” (TEDESCO, 2010, p.41), pela
possibilidade de oferecer condições de equidade social para os setores populares de
menores recursos, os quais têm adentrado a escola e trazido novos desafios a esta,
por seres distintos e plurais, diferenciando-se do público que no passado era
acolhido de forma exclusiva pela instituição escolar.
Para muitas famílias manter um jovem e uma jovem na escola já é um
grande esforço: “é mais uma despesa, é alguém que vai ficar algumas horas
estudando em vez de tratar de ganhar algum dinheiro seja lá como for, é tempo
subtraído da luta pela sobrevivência” (KRAWCZYK, 2014, p.92). Por conta disso,
muitos/muitas jovens acabam abandonando prematuramente os estudos para
trabalhar, quando não coexiste escola e trabalho, porém, esta se apresenta como
uma relação desigual, uma vez que o trabalho responde às expectativas e
demandas imediatas dos jovens e das jovens. Isto mostra que “promover uma
escola equitativa, [...] implica transformações profundas na estrutura extra-escolar,
na estrutura social” (TEDESCO, 2010, p.42), se tratam de processos sociais de
mudança e transformação que extrapolam os sujeitos, mas principalmente a escola.
Ainda sobre o processo de obrigatoriedade, o sociólogo assinala que esta
também acarreta consequências e modificações no desenho e estrutura das
instituições escolas de Ensino Médio, já que

será preciso dota-las de mecanismos que lhes permitam assumir
estas funções: maiores níveis de autonomia, instâncias que permitam
o trabalho em equipe, o seguimento e a orientação das trajetórias de
aprendizagem, etc. Assim mesmo, não podemos manter sistemas de
avaliação e de disciplina cuja lógica esteja a expulsão e o fracasso.
Se o ciclo é obrigatório, todos têm que aprender e todos devem
chegar até o final (TEDESCO, 2010, p.43).

Como podemos notar, a obrigatoriedade não é apenas mais uma palavra
somada ao texto da lei, ela interpela e demanda, ao mesmo tempo, reflexões
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profundas sobre todas as dimensões e esferas das atividades escolares. Implica
numa forma diferente de ver os sujeitos que atuam nesse espaço, suas posições e
papéis no interior do sistema educativo, ou seja, se trata de assumir uma nova
perspectiva sobre a docência e a juventude.

2.2. Os sentidos do ensino médio para a juventude
Parece-nos que os jovens alunos, nas formas em que vivem
a experiência escolar, estão dizendo que não querem tanto
ser tratados como iguais, mas, sim, reconhecidos nas suas
especificidades, o que implica serem reconhecidos como
jovens, na sua diversidade, um momento privilegiado de
construção de identidades, de projetos de vida, de
experimentação e aprendizagem da autonomia (DAYRELL,
2007, p. 1125).

Como discutido anteriormente, um dos principais desafios enfrentados
pela escola de Ensino Médio é o de sanar a permanente tensão que tem se gerado
em torno de sua identidade e dos objetivos da ação educacional direcionada aos
sujeitos nessa etapa da escolarização. Existe, na verdade, uma confusão conceitual
que interpela alunos, professores e os demais agentes educacionais que atuam na
escola; controvérsias que tornam complexa a compreensão em torno do Ensino
Médio e a que ele se propõe atualmente. A literatura especializada 35 no tema mostra
que existe um descompasso, uma distância entre o sentido e o significado posto
pela legislação educacional ao Ensino Médio, em especial o disposto na LDB, e
àqueles que de fato são atribuídos pelos atores sociais em sua experiência escolar.
Dizer que a escola média é uma instituição eminentemente juvenil e que
por isso precisa valorizar a palavra do jovem, dialogar com sua cultura e acolhê-lo
como interlocutor válido na busca de soluções criativas para problemas enfrentados
nas diferentes dimensões da vida escolar, já se tornou ponto pacífico, um lugar
comum compartilhado entre aqueles que discutem a relação da juventude com a
escola. Todavia, o que se vê é que em condições reais, os profissionais da
educação não apresentam uma formação adequada para o desenvolvimento do
trabalho com os jovens (LEÃO; DAYRELL; REIS, 2011), fato que não tem garantido
reciprocidade em termos de escuta, respeito e reconhecimento desses sujeitos.
35

Ver, a propósito, os trabalhos de Zibas (2001), Abramovay e Castro (2003), Krawczyk (2009, 2011,
2014).
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Nesse caso, uma das questões mais impactantes que se coloca ante a
escola é o reconhecimento das múltiplas identidades da juventude (CARRANO,
2000) para que assim haja uma comunicação mínima nos espaços escolares que
permita a criação de pontos possíveis de contato entre o mundo adulto e os jovens.
Esta condição se torna fundamental quando pensamos que a grande função da
instituição escolar nesse nível educativo é a orientação, isto é, contribuir para que
um jovem ou uma jovem ao terminar o Ensino Médio, ou mesmo durante seu
percurso por ele, esteja em condições de elaborar seu projeto de vida, “que possam
realizar escolhas conscientes sobre suas próprias trajetórias pessoais e isso inclui o
desafio da construção pessoal e coletiva de conhecimentos significativos”
(CARRANO; DAMASCENO; TAFAKGI, 2013, p.02), um processo que vai além,
evidentemente, de um conhecimento fragmentado por áreas ou que se circunscreve
em disciplinas isoladas, mas refere-se, sobretudo, ao conhecimento de si, da vida,
da sociedade e de suas transformações, em outros termos:
Os/as jovens, nesse período, não estão apenas aprendendo
matemática, geografia, física, entre outras disciplinas. Não é apenas
um saber externo, objetivo, sistemático, que importa nesse momento.
É também um período de constituição de um saber sobre si, de
busca de significados do ser homem ou ser mulher, de construção da
identidade sexual. [...]. É preciso desenvolver uma escuta atenta e
observação cuidadosa de questões identitárias que refletem sobre a
vida desses estudantes e que certamente terão impacto em suas
decisões futuras, tanto na trajetória pessoal como profissional
(WELLER; SILVA; CARVALHO, 2012, p.275).

Como podemos observar, o Ensino Médio não é somente uma etapa de
formação intelectual-cognitiva. Cair no erro de pensar dessa forma implica reduzir os
jovens e vê-los apenas como alunos, no caso dos agentes escolares, comumente é
essa categoria que informa “o seu olhar e as relações que mantém com os jovens, a
compreensão das suas atitudes e expectativas” (DAYRELL, 1996, p.142).
Entretanto, o processo de compreensão do contingente juvenil que hoje ocupa os
bancos da escola é complexo à medida que demanda a construção de novas vias de
observação desse sujeito em face da heterogeneidade que o constitui. Isto implica
um movimento contrário ao traçado por visões limitadoras e deficientes que tendem
a apreendê-lo, no âmbito da escola, exclusivamente pela dimensão cognitiva,
negando a diversidade de condições (classe, gênero, cor, credo, enfim) em que
esses sujeitos produzem suas identidades.
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Não se trata somente de buscar conhecer apenas o que o/a jovem
aluno/a sabe ou aprendeu em termos de matéria escolar ou olhá-lo/a como um
depósito de informações e conceitos, mas admitir que o que ele sente, sonha e faz
fora da escola é algo indissociável daquilo que ele é como sujeito humano e cultural.
Para lograr a difícil tarefa de se tornar significativa, a escola de Ensino Médio precisa
se transformar, nos tempos que seguem, em um “espaço da liberdade, da diferença
e do diálogo” (CARRANO, 2005, p.156).
Mesmo que situados ‘às margens’ da escola - objetiva e simbolicamente já que sua presença é invisibilizada, assim como sua condição juvenil ocultada por
práticas de silenciamento dos seus modos de ser e pensar (CAMACHO, 2004), os
jovens tendem a dar um sentido à experiência escolar, seja por influência da turma
de amigos, pelo sentido de obrigação social conferido a esta instituição ou até
mesmo pelos benefícios proporcionados pelos estudos. Aqui caberia lembrar que
ser jovem e ser aluno são condições distintas por mais que muitas vezes se
sobreponham. A condição de aluno pode ou não ser assumida pelo/a jovem e
depende em grande medida das aspirações presentes e futuras desse sujeito
(RIBEIRO, 2013). Essas pretensões e motivações estão relacionadas diretamente
aos sentidos que os jovens atribuem à sua experiência na escola, “comportando
possibilidades que vão da obrigatoriedade de suportar a escola à possibilidade de
atribuir a ela o significado de ser portadora e veículo de projeção social” (idem, p.
68).
A vida no Ensino Médio, ou a estada na escola nesse nível de ensino
assume outro formato:
No Ensino Médio, produz-se uma espécie de aceleração do tempo
de vida, é um tempo breve. O primeiro ano configura um momento de
certo orgulho e deslumbramento na medida em que significa ter
vencido uma primeira barreira da escolaridade e ter ingressado em
um mundo novo de uma escola que ainda detém prestígio. Nesse
momento do percurso escolar grande parte já reúne competências e
credenciais mais elevadas que seus pais. No segundo ano, o
prestígio escolar não assegura uma adesão ao processo de ensino e
esse momento é vivido como o mais crítico, portador de uma espécie
de atitude desencantada. É momento de uma “moratória breve” no
universo escolar: os amigos, a sociabilidade entre os pares, o lazer
são muito mais importantes diante das escolhas que deverão ser
feitas logo mais, no terceiro ano (SPOSITO; GALVÃO, 2004, p. 374).
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A velha escola de Ensino Médio, reservada às elites, hoje se depara com
uma realidade que a desafia: responder às demandas e necessidades dos novos
contingentes juvenis, os quais são diversos e levam para dentro da escola tudo o
que lhes caracteriza como classe, gênero e cultura. Conforme disserta Fanfani
(2000, p.01), os dispositivos que no passado orientavam a relação entre professores
e alunos, assim como aqueles mecanismos que garantiam a autoridade pedagógica
e sustentavam a ordem institucional escolar, na atualidade, desaparecem e “deixam
de ser eficientes e significativos na vida dos atores implicados”.
Um dado que parece indiscutível é o de que os/as jovens de hoje são
distintos/as dos primeiros usuários da escola de Ensino Médio, embora pareça ter se
tornado uma prática usual estabelecer comparações entre o presente o passado,
tomando este último como parâmetro desejável e objeto de saudosismo por parte
daqueles que o viveram. Como se a educação de décadas passadas e os sujeitos
produzidos pela ação educacional, pudessem ser os mesmo dos que atualmente
vivem um cenário social, histórico, cultural e político diametralmente oposto
daqueles idos tempos. A sociedade contemporânea se caracteriza por grandes
mudanças nos modos de produção e na estrutura social e familiar, ademais, “as
transformações no plano das instâncias de produção e difusão de significados (a
cultura) afetam profundamente os processos de construção das subjetividades”
(FANFANI, 2000, p. 01) e os sujeitos começam a desenhar novas maneiras de ser e
viver.
Ainda segundo o pensamento de Fanfani (2003), pode-se afirmar que
essas mutações na morfologia social, demográfica e cultural das novas gerações
aliadas aos baixos investimentos na educação pública de Ensino Médio, em termos
de infraestrutura e principalmente na qualificação de professores e os demais
profissionais que trabalham cotidianamente com o público juvenil neste nível, estão
nas origens da tão discutida crise de legitimidade da escola (SPOSITO, 2003;
KRAWCZYK, 2009). De forma mais objetiva, os sintomas mais notórios do suposto
‘fracasso’ anunciado, se manifestam nos altos índices de evasão, exclusão, conflito
e violência, sem contar a ausência de sentido da experiência escolar para
proporções significativas de jovens que apresentam dificuldades de integração e
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pertencimento em uma instituição que não se predispõe a escutá-los36, adaptar-se
as suas necessidades e mesmo dar atenção às muitas interpelações e provocações
colocadas por eles/as no sentido de tentar garantir um lugar num espaço que
deveria também proporcionar possibilidades de vivência de sua condição juvenil e o
desenvolvimento de imagens mais positivas de si mesmos/as.
Entretanto, tudo indica uma instituição afastada, que tende a não cumprir
sua função na construção dos projetos de vida dos/das jovens estudantes, a não ser
as rotinas maçantes de preparação para provas de vestibular. A ausência de diálogo
entre os que fazem a escola existir é uma barreira ainda a ser ultrapassada nas
relações desenvolvidas dentro desse espaço. Como acrescenta Carrano (2005,
p.155), os muros simbólicos e materiais erguidos pela escola, são “os principais
responsáveis pelas interferências na comunicação entre os jovens alunos, seus
colegas mais idosos e seus professores”.
Fanfani (2003) aponta que quando se trata de desenvolver uma educação
de qualidade para os/as jovens no Ensino Médio, a escola enfrenta três situações,
que na atualidade se impõe a ela como desafios, que antes mesmo de serem
explicados em si mesmo, devem ser entendidos como reflexos do conjunto de
“mutações profundas que “vêm ocorrendo na sociedade ocidental, que afetam
diretamente as instituições e os processos de socialização das novas gerações”
(DAYRELL, 2007, p.1106). Eles se referem a:
a)
Mudança de sentido da escolarização: no início, a velha
escola de Ensino Médio era uma espécie de antessala dos estudos
universitários, assim como de certas posições nas máquinas
burocráticas do Estado e das instituições privadas. Como tal estava
reservada somente aos herdeiros,ouseja, aos filhos das classes
dominantes e a alguns bolsistas. Nela imperava a estrita lógica
seletiva. A ‘solução’ para os problemas de aprendizagem ou de
conduta era a exclusão do estabelecimento. Porém, no mundo que
36

Em conferência realizada na Universidade Federal de Minas Gerais em 2014, na ocasião do
lançamento do livro “Juventude e Ensino Médio: sujeitos e currículo em diálogo”, Inês Teixeira,
socióloga e pesquisadora no Núcleo de Pesquisas sobre Condição e Formação Docente da
Faculdade de Educação da UFMG, explicou a diferença entre a escuta e a audição (ouvir). Segundo
a socióloga, a escuta pertence à ordem da alma, do acolhimento com o dizer do outro, com a palavra
do outro, sem negá-la ou violá-la. O ouvir, ao contrário, pertence meramente a ordem de nossos
equipamentos bio-psiquicos. Para assistir a conferência, ver: https://www.youtube.com/watch?v=Ahg1jKLblE.
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vivemos hoje o Ensino Médio é a última etapa da educação básica e,
por conta disso, se espera que ‘integre’ e ‘contenha’, do mesmo
modo, implica na mudança de costumes e dispositivos institucionais.
Por outro lado, a educação geral básica não é somente a antessala
de formação especializada e do ensino superior, mas a primeira e
estratégica etapa de um processo educativo que deve pendurar por
toda a vida do sujeito.
b)
Outra relação entre os títulos, postos de trabalho e a
posição na estrutura social: quando os excluídos chegam à
educação média se produz o conflito e o desencanto porque
descobrem que não existe mais correspondência entre escolaridade,
obtenção do diploma de conclusão dos estudos e determinados
“prêmios” materiais (posto de trabalho, salário) e simbólicos
(prestígio e reconhecimento social). Isto porque “chegaram tarde”,
chegaram, na verdade, em outro destino. Hoje o diploma do Ensino
Médio só garante o direito a uma fila na busca de um emprego.
c)
Uma oferta inadequada: enquanto a escola e sua estrutura
ainda possuem as marcas do momento de sua fundação
(fragmentação do saber em disciplinas, homogeneidade de métodos
e procedimentos, continuidade, coerência, ordem e sequência
únicas, regime disciplinador), as novas gerações são portadoras de
culturas
diversas,
“não
proposicionais
(ou
propositais)”,
fragmentadas, abertas, flexíveis, móveis, instáveis. A experiência
escolar se transforma frequentemente numa fronteira onde se
encontram e enfrentam diversos universos culturais. Esta posição
estrutural é fonte de conflito e desordem, fenômenos que, às vezes,
neutralizam qualquer efeito da instituição escolar na construção da
subjetividade dos/as jovens37 (FANFANI, 2003, p.28).

Do ponto de vista de Dayrell (2013), é necessário desvendar o papel e os
sentidos que os/as jovens atribuem à escola para que assim possam ser elaborados
caminhos para pensar sobre as possíveis relações entre seus projetos de vida e a
experiência escolar. Fica claro que os significados em torno do Ensino Médio são
diversos e variam conforme as expectativas dos sujeitos. Alguns jovens expressam o
desejo por um ensino profissionalizante, seja porque o trabalho se constituiu numa
demanda imediata após a conclusão dos estudos ou porque essa atividade já
integra sua experiência cotidiana. Outros, porém, apontam a importância de um
ensino propedêutico para o tão sonhado ingresso em um curso universitário. E há
ainda aqueles que buscam uma formação pensada “em termos mais amplos,
relacionada às noções de autonomia e cidadania” (idem, p.81).
Seguindo as considerações de Fanfani (2000), podemos dizer que nas
condições atuais, o sentido atribuído à experiência escolar pelos/as jovens não é
37

Tradução livre do original em espanhol.
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automático e difere de épocas passadas quando os que frequentavam o Ensino
Médioeram as classes mais abastadas da sociedade. A escola vê entrar por seus
portões novos sujeitos, novas identidades, novas culturas. Do mesmo modo,
percebe um novo equilíbrio de poder entre as gerações, no qual fica a cargo do/a
professor/a a responsabilidade por construir sua própria legitimidade entre os/as
estudantes, pois sua autoridade pedagógica e intelectual já não se justifica como
natural e óbvia.
Se antes o “ir à escola” era um dado da realidade, hoje, as indagações
em torno do “por que” frequentá-la, são perguntas que a maioria dos/as jovens se
fazem diariamente. Aqueles/as que não conseguem elaborar respostas satisfatórias
para esses questionamentos, que surgem durante a experiência escolar, têm poucas
razões para permanecer nessa instituição. Argumentando sobre isto, Fanfani (2000)
lista três possíveis respostas para os questionamentos que interpelam os/as jovens.
São eles:
1.
A obrigação como sentido: se vai a escola de Ensino Médio
por uma obrigação social, mais que jurídica, “porque sim”, porque
não há mais remédio, porque não se pode deixar de frequentá-la. E
isto, porque existe um sistema de contenção familiar, apesar do vazio
da experiência escolar e do mal estar que esta pode produzir. Não ir
a escola não é uma alternativa objetivamente possível para certos
adolescentes e jovens. Neste caso, o “ir à escola” não é objeto de
deliberação e escolha, mas uma experiência ligada a uma condição
de idade.
2.
A razão instrumental: Tem que se estudar por uma razão
puramente instrumental. Alguns adolescentes assumem a lógica da
postergação de benefícios presentes com o fim de benefícios
maiores no futuro. Se hoje me esforço nos estudos, amanhã serei
alguém na vida, poderei ingressar na universidade, poderei conseguir
um bom emprego.
3.
O amor ao conhecimento: Este tem a ver com a paixão, com
a entrega incondicional ao saber o a um campo do saber. Esta
imersão no jogo é uma energia extremamente poderosa que,
segundo uma representação pedagógica bastante difundida, se
constitui em um recurso maior para o sucesso na carreira escolar
(FANFANI, 2000, p.08).

Uma quarta resposta, não mencionada pelo sociólogo, que aqui caberia
colocar, trata do sentido da escola para os estudantes que passa também pela sua
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identificação com o/a professor/a38. Ainda que muitas vezes os docentes do Ensino
Médio não sejam idealizados da mesma forma que os do ensino fundamental,
eles/as “continuam cumprindo um papel muito importante na motivação dos alunos”
(KRAWCYK, 2014, p.88). A existência de professores/as que fazem a diferença em
sua trajetória escolar está associada principalmente à atitude docente, ao jeito de
ensinar, a paciência e à capacidade do docente em acreditar no potencial desses
sujeitos, sem contar nas técnicas e dispositivos de ‘sedução’ utilizados em sala para
desenvolver o interesse dos/as jovens pela aula. Por mais que inúmeras vezes se
sintam desmotivados e desorientados, para muitos/as os/as jovem desta geração a
escola ainda se configura como uma referência, fazendo parte de suas práticas e
expectativas, “embora reconheçam os limites no impacto que a instituição escolar
tem sobre suas vidas” (SPOSITO, 2005, p.123) numa época em que as velhas
promessas de emprego e ascensão social, parecem pouco prováveis de serem
alcançadas por vias exclusivamente escolares.
Pensando em uma instituição adequada às condições de vida,
expectativas e direitos dos/as jovens, Fanfani (2000, p.09) assinala um conjunto de
características ideais para a construção de uma escola mais significativa e que
mantenha relações de qualidade com esses sujeitos:
a) Uma instituição aberta que valoriza e leva em
consideração os interesses, expectativas e conhecimentos dos
jovens.
b) Uma escola que favorece e dá lugar ao protagonismo dos
jovens e onde os direitos da adolescência se expressam em
instituições e práticas (de participação, expressão,
comunicação, etc.) e não só são enunciadas nos programas e
conteúdos escolares.
c)
Uma instituição que não se limita a ensinar, mas que se
propõe a motivar, interessar, mobilizar e desenvolver
conhecimentos significativos na vida das pessoas.
d) Uma instituição que se interessa pelos adolescentes e
jovens como pessoas totais que se desenvolvem em diversos
campos sociais (a família, o bairro, o esporte, etc.) e não só

38

Em recente pesquisa publicada pela FLACSO (Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais)
em parceria com a OEI (Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a
Cultura) e o MEC, intitulada “Juventudes na escola, sentidos e buscas: por que frequentam?”
constatou-se a importância do professor na escola. Os/as jovens alunos/as apontam em suas falas a
importância de um bom professor, já que se ele existe os/as jovens não abandonam a escola. Para
detalhes da pesquisa, ver Abramovay, Castro e Waiselfisz (2015).
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como alunos, meros aprendizes de determinadas disciplinas
(matemática, línguas, geografia).
e) Uma instituição flexível em tempos, sequências,
metodologias, modelos de avaliação, sistemas de convivência;
que leva em consideração a diversidade da condição
adolescente e juvenil (de gênero, cultural, social, étnica,
religiosa, territorial, etc.).
f)
Uma instituição que forma pessoas e cidadãos e não
especialistas, ou seja, que desenvolve competências e
conhecimentos transdisciplinares, úteis para a vida e não
disciplinas e esquemas abstratos e conhecimentos que só tem
valor na escola.
g) Uma instituição que atende a todas as dimensões do
desenvolvimento humano: física, afetiva e cognitiva. Uma
instituição onde os jovens aprendam a aprender em felicidade
e que integra o desenvolvimento da sensibilidade, a ética, a
identidade e o conhecimento técnico-racional.
h) Uma instituição que desenvolve o sentido de
pertencimento e com a qual os jovens se identifiquem.
i)
Uma instituição que acompanha e facilita a construção de
um projeto de vida para os jovens. Para isso, deverá
desenvolver uma “pedagogia da presença” caracterizada pelo
compromisso, a aberta e a reciprocidade do mundo adulto com
os adolescentes e os jovens.
Todos os aspectos elencados acima apontam inevitavelmente para uma
realidade: o trabalho na escola e a produção de conhecimento nesse espaço precisa
reconhecer a existência do/a jovem. Por mais que tenha expandido sua cobertura de
matrícula e atendimento, a escola de Ensino Médio ainda parece enfrentar
obstáculos na criação de pontes de diálogos com os sujeitos e sua realidade.
Quando se trata da série final desta etapa, a relação da escola com os/as jovens
tende a traduzir-se em cobranças e reclamações de ambas as partes, pelo menos
para aqueles/aquelas que demandam um ensino de qualidade que lhes dê suporte
para enfrentar as tão concorridas vagas dos cursos superiores. Nesse jogo de
acusações, costuma-se tomar como parâmetro as escolas privadas e seus altos
índices de aprovação, cobrando-se como necessidades primeiras mais compromisso
profissional por parte dos professores e a adequação do conteúdo programático
escolar aos calendários das provas do vestibular. Nesses termos, o tempo escolar
sofre um aligeiramento e se torna tributário dos exames de ingresso na
universidade.
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Outros, porém, para os quais as condições de vida, ao mesmo tempo em
que impõe a necessidade do saber, do acesso à educação, a recusam (SPOSITO,
1993) por atividades que respondam suas demandas imediatas de subsistência, a
rotina escolar marcada por essa lógica de preparação se torna maçante e pouco
contribui para suas experiências diárias fora da escola. Nesse caso, a possibilidade
de construir e viver outro futuro é embargada pelas necessidades materiais que o
presente institui.
Com efeito, o que se vê é que há uma via de mão dupla entre o que os
jovens esperam da escola e o que essa instituição tem sido capaz de oferecer de
fato. Um lugar que, muitas vezes, tem se tornado vazio de sentido e significado e
que pouco proporciona aos seus sujeitos experiências ligadas ao descobrimento de
si, de desenvolvimento de gostos e interesses, mais principalmente de reflexão e
tomada de decisão. Para que possam elaborar seus projetos de vida com qualidade
e confiança, os/as jovens demandam uma escola com “recursos e instrumentos que
os tornem capazes de conduzir a própria vida em uma sociedade na qual a
construção de si é fundamental para dominar seu destino” (DAYRELL, 2013, p.99).

2.3. Projeto de vida
Diferentemente daquilo que aconteciam em sociedades
tradicionais, nas quais os filhos eram levados a seguir os
destinos familiares e educacionais para eles traçados os
jovens de hoje encontram-se mais disponíveis para dispor
de sua própria vida encontrando mais disponibilidade para
fazer escolhas, flexibilizar os seus projetos de futuro e
experimentar novas identidades culturais (CARRANO, 2005,
p.158).

Nessa investigação, o conceito de projeto de vida é entendido como “uma
forma de seleção, subjetivamente construída, entre múltiplos ‘futuros virtuais’”
(LECCARDI, 2005, p.46) capaz de retirar das fantasias e dos desejos que o
sustentam objetivos passíveis de serem alcançados e que estão dotados de uma
clara medida temporal (curto, médio e longo prazo). Para Schutz (1979, p.138), todo
o projetar consiste “numa antecipação da conduta futura por meio da fantasia, isto é,
da imaginação”. Contudo, o projeto não é simplesmente imaginação ou fantasia de
um estado de coisas futuras, é preciso distinguir se há ou não no projeto uma
intenção de realizá-lo e desenvolvê-lo, uma vez que, a intenção transforma a
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simples previsão num objetivo e o projeto em propósito. Desse modo, ideia de
projeto de vida remete a um plano de ação traçado pelo sujeito.
Velho (1994, p.103) afirma que o projeto é “um instrumento de
negociação da realidade com outros atores, indivíduos ou coletivos”, ele existe no
campo da intersubjetividade, já que opera fundamentalmente como um modo de
comunicação ou maneira de expressar interesses, motivações e sentimentos para o
mundo. Nesse caso, a definição de projeto de vida tem o sentido de aspirações,
desejos e realizações que se projetam para o futuro como uma visão antecipada de
acontecimentos, cuja base reside em uma realidade construída na intersecção das
relações que o sujeito estabelece com o mundo, uma vez que:
O projeto de vida é também uma forma de dar-se a conhecer para si
e para os outros por meio dos anseios, dos planos de vida e da
ampliação de possibilidades que articulam realizações, como ter uma
profissão, um trabalho, casar, ter filhos, ter acesso aos bens de
consumo (casa, carro, apartamento etc.) (NASCIMENTO, 2013,
p.89).

A juventude é o momento da vida onde se intensifica o processo de
projetar um futuro e realizar escolhas e decisões em alguma esfera da vida, seja
profissional, escolar, afetiva ou familiar. Em outras palavras, é quando o sujeito
jovem começa a se perguntar que rumo ou orientação deve tomar. Os projetos de
vida, segundo Velho (1994), são dinâmicos e constantemente reelaborados de
acordo com os contextos, experiências pessoais e os valores que orientam o
indivíduo. Mas também são influenciados pelas circunstâncias ou o campo de
possibilidades em que o sujeito se insere. Dito de outro modo, dependem do
“contexto socioeconômico-cultural concreto no qual cada jovem se encontra inserido
e que circunscreve suas possibilidades de realizar experiências e perseguir
objetivos” (DAYRELL; CARRANO, 2013, p.31).
Segundo dissertam Dayrell e Carrano (2013), os projetos de vida
articulam duas variáveis que dão significado à vida e às ações dos sujeitos jovens: a
identidade e o estoque de conhecimento à mão sobre a realidade. No que se refere
à primeira, os autores afirmam que quanto mais os/as jovens se conhecem e têm
consciência de suas potencialidades e competências, maior será a chance de
elaborarem seus projetos. A segunda concerne ao fato de que, quanto mais
conhecimento os/as jovens detêm em relação a sua posição na estrutura social,
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sobre as condições materiais e sociais que dispõem, assim como os limites e
possibilidades que estão ao seu alcance, maiores serão as oportunidades de
elaborar e implementar um projeto de vida. Em todos os casos, “as duas variáveis
demandam espaços e tempos de experimentação e uma ação educativa que as
possa orientar” (idem, p. 32). Neste sentido, o que socialmente se espera é que a
escola do Ensino Médio assuma e cumpra com essa função.
A escola média, segundo Krawczyk (2011), se configura como a única
instituição para os/as jovens sob a proteção e vigilância dos adultos, embora existam
outros espaços de trocas sociais além da escola. Detentora de um discurso que
considera a juventude como uma fase de preparação para a vida adulta e que
privilegia o tempo presente como àquele em que devem ser feitos ‘sacrifícios’ em
prol de um futuro promissor, a escola tem como base do processo de socialização
dos/as jovens, aquilo de Leccardi (2005) denomina de diferimento das recompensas,
isto é, “a determinação de adiar para um tempo vindouro a satisfação possível que o
tempo presente pode garantir, em vistas dos benefícios que este adiamento torna
possíveis” (idem, p.35).
Logo, para a escola, o critério de distinção entre o que considera uma boa
aluna (aquela que atende as solicitações escolares e em que vale a pena investir) e
a má (“a que não quer nada da vida”) reside na capacidade que cada jovem
apresenta de viver o presente escolar em função dos benefícios, ainda que incertos,
do futuro. Nesse caso, o tempo futuro seria o espaço temporal para a construção de
um projeto de vida e simultaneamente da elaboração de uma identidade pessoal.
Assim, “projetando que coisa se fará no futuro, projeta-se também, paralelamente,
quem se será” (LECCARDI, 2005, p. 36). Entretanto, como afirma Schutz (1979),
qualquer experiência no presente traz seu próprio horizonte de indeterminação no
que se refere ao futuro e, no mundo atual, é possível afirmar que a juventude está
diante de um futuro cheio de incertezas e mudanças cada vez mais aceleradas.
Isto acontece porque, conforme explica Leccardi (2005), o tempo histórico
que vivemos hoje é caracterizado pela crise do futuro, a qual se traduz nas
preocupações e temores suscitados quando essa dimensão temporal é planificada e
posta em discussão pelos indivíduos. A velocidade das transformações imposta
pelos ritmos sociais da contemporaneidade produz um conjunto de contingências e
imprevisibilidades em relação ao devir e com isso
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a maior parte dos jovens, moços e moças, em resposta às condições
sociais de grande insegurança e risco, encontra refúgio sobretudo
em projetos de curto ou curtíssimo prazo, que assumem o “presente
estendido” como área temporal de referência (LECCARDI, 2005, p.
52).

O conceito de presente estendido que a socióloga assinala, pode ser
definido como o espaço temporal “suficientemente breve para não fugir do domínio
humano e social, mas também suficientemente amplo para consentir alguma forma
de projeção para além do tempo” (idem, p.45). Nesse sentido, pode-se afirmar que
na modernidade contemporânea, não mais o futuro, mas o presente se converte no
novo tempo da ação, a única dimensão temporal que pode ser vivida sem maiores
desconforto e sobre a qual é possível concentrar atenção, formular questões e
definir escolhas.
Num cenário, onde o futuro está cada vez menos determinado pelo
presente, “o mecanismo de diferimento das recompensas confirma sua inadequação
como padrão de referência do agir social” (idem, p.53). Diante de um horizonte
futuro com traços ambivalentes39 torna-se imprescindível que cada sujeito elabore
estratégias de controle do seu próprio tempo biográfico, em outras palavras, que
desenvolva “a habilidade de manter uma direção ou trajetória a despeito da
impossibilidade de prever seu destino final” (idem, p.51) e ainda, a capacidade de
transformar a opacidade do futuro em oportunidade para o presente.
Marcadas por certas inconstâncias e flutuações, devido ao um clima
social marcado por mudanças aceleradas e “no qual o componente de incerteza
tende a dominar e onde fermentam as vivências contingentes” (LECCARDI, 2005,
p.36), as jovens consequentemente fazem a si próprias, perguntas como: Quem sou
eu? Para onde vou? O que quero ser? Paralelo a construção de um projeto de vida,
ocorre também a definição e a projeção de si no tempo futuro. Nesse sentido, como
apontado por Silva (2010b), entram em jogo e devem ser considerados os modelos
sociais que as jovens possuem, nos quais se inspiram e tomam como referência
para construir sua identidade pessoal. Mas também, de acordo com Guichard
(2006), as jovens vivem outros tipos de experiências que contribuem para a

39

De acordo com Leccardi (2005), hoje o futuro se constitui mais do que nunca como o espaço do
devir possível, entretanto, ao mesmo tempo é um espaço governado pelo risco, pela insegurança e
indeterminação.
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construção de identidades e projetos. Entre elas, as vivências e as categorizações
escolares influenciam significativamente na construção de sua própria imagem e na
representação do futuro.
Entretanto, o que se vê é que, em tempos de incerteza, as instituições
sociais, mais precisamente a escola, já não podem auxiliar plenamente na
construção das identidades de suas jovens alunas, bem como na elaboração de
seus projetos de vida (PEREIRA, LOPES, 2016). Muitas das vezes, a escola não
estimula as jovens alunas a escolherem, pensarem, refletirem sobre seu futuro ou
até mesmo sobre a realidade cultural, histórica e profissional no qual a mulher está
inserida na sociedade contemporânea. Em grande medida, as experiências
escolares das jovens estudantes do Ensino Médio, não têm proporcionado
oportunidades de experimentação e tomada de decisões que possam dar suporte
para a elaboração de seus projetos de vida. Pelo contrário, a organização cada vez
mais propedêutica40 desse nível de ensino, revela que a escola não está assumindo
seu papel de preparar as jovens para a vida.
O sentido de preparar para a vida perpassa o desenvolvimento de
habilidades para lidar com o cotidiano e suas adversidades, possíveis frustações
advindas das incertezas do tempo atual, assim como competências necessárias
para alcançar o bem-estar na vida (NASCIMENTO, 2006). Desse modo, ainda que
com faltas, “a escola enquanto instância de socialização secundária desempenha,
juntamente com a família, um importante papel na elaboração de projetos”
(WELLER, 2014, p. 139). Com efeito, as jovens
esperam um processo escolar que contribua para sua presença
destacada na vida cotidiana e para a construção de seu projeto de
vida e do projeto social e cultural de sua coletividade (BERGER
FILHO, 2002, p. 310)

A contribuição da escola do Ensino Médio nesse processo de escolha e
construção de um projeto de vida assume relevância, à medida que

a convivência no espaço escolar, os componentes curriculares com
todos os seus limites, as atividades que extrapolam o contexto das
aulas, assim como as relações estabelecidas com os profissionais da
40

A escola média no Brasil, tem se tornado cada vez mais um curso preparatório para exames de
acesso ao ensino superior, seja com ou sem qualidade, deixando de lado questões e demandas
juvenis bem mais abrangentes e imediatas.
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educação, são elementos constitutivos para a construção de projetos
de vida (WELLER, 2014, p. 141).

Para tanto, Weller (2014) afirma que a instituição escolar deve
desenvolver um olhar mais atento para as biografias e demandas das jovens, as
quais adentram e atravessam o cotidiano nesse espaço. Com isso, poderão ser
incluídas atividades e práticas no sentido de contribuir e ampliar as possibilidades de
construção de um projeto de vida. Nesse sentido, seria importante que a escola
estimulasse nas jovens alunas “a capacidade de projetar, acreditar nos seus sonhos
e desejos e também contribuir para que desenvolvam as capacidades para realizálos” (DAYRELL; CARRANO, 2013, p.33). Contudo, para que a escola consiga
compreender seu papel junto à juventude, é preciso conhecê-la na sua realidade e
reconhecê-la na sua diversidade. Em suma, é necessário que a escola, suas lógicas,
formas de organização e cultura sejam transformadas a fim de se tornar mais
significativa e proporcionar às jovens oportunidades de crescimento e conquistas em
suas vidas.
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CAPÍTULO III. PATRIARCADO, ESCOLARIZAÇÃO FEMININA E SEXISMO
O século XXI será das mulheres! (PRIORE, 2013, p.13)

A existência de uma ordem patriarcal de gênero foi responsável pela
subordinação da mulher nos diferentes âmbitos da vida em sociedade. Por mais que
tenham conquistado o direito ao “templo do saber”41 (RIQUER; TEPICHÍN, 2001,
p.494) durante o século XIX, devido o surgimento de instituições destinadas a
educá-las moralmente e fortalecer o papel de mãe e esposa, e mais concretamente
no século XX, a mulher continuou vivenciado situações de discriminação.
Como consequência da ocupação do espaço público pela população
feminina, o que se vê hoje é que as mulheres são a maioria no sistema de ensino
brasileiro em todos os seus níveis. Entretanto, não somente figuram como maior
número, também fazem valer a pena sua presença através de trajetórias de sucesso
escolar. Irrompendo em novos espaços, tornam-se cada vez mais responsáveis pela
construção de processos de individualização de suas vidas. Na contemporaneidade,
realizam suas próprias escolhas, fazem planos, traçam metas e objetivos que não se
encontram

necessariamente

vinculados

ao

âmbito

familiar:

casamento

e

maternidade não são mais destino
Embora se tenha observado que a crescente visibilidade feminina em
determinados espaço sociais e sua maior participação econômica não tenham sido
tão relevantes para modificar a divisão sexual do trabalho e a subordinação da
mulher, a educação, mais especificamente as credenciais escolares, dão às
mulheres a autonomia necessária para enfrentar e modificar valores, normas e
práticas que impediram e obscureceram sua entrada em atividades centrais da era
moderna: ciência, política e a economia.
Este capítulo se divide em três partes. Primeiramente apresenta e discute
o conceito de patriarcado enquanto um sistema de dominação, que não se expressa
exclusivamente nas relações desenvolvidas na esfera familiar, mas incorpora-se e
rege de forma tácita a organização social das demais instituições, sob outra
roupagem e lógica de existência. Em seguida, discorre acerca do processo de
escolarização das mulheres na contemporaneidade, evidenciando o impacto

41
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significativo das conferências internacionais ocorridas na década de 1990 e no ano
2000. Por fim, discute sobre a discriminação sexista que persiste na escola ao
mesmo tempo em que emergem discursos que apontam seu fim.

3.1. O conceito de patriarcado
O poder natural dos homens como indivíduos (sobre as
mulheres) abarca todos os aspectos da vida civil. A
sociedade civil como um todo é patriarcal. As mulheres
estão submetidas aos homens tanto na esfera privada
quanto na pública (PATEMAN, 1993, p. 31).

O patriarcado é o mais antigo sistema de dominação. De acordo com
Almeida (2010), este conceito surge inicialmente para designar um regime
hierárquico em que o pai, chefe familiar masculino, detém o poder irrestrito sobre a
mulher e os filhos, isto é, os membros da família. Como fenômeno social, o
patriarcado apresenta um caráter histórico, ou seja, este regime de relações homemmulher tem uma gênese histórica posterior ao de sociedades igualitárias42 onde
vigorava outra ordem de gênero, distinta da mantida pela dominação masculina
(SAFFIOTI, 2004).
Lerner (1990) assinala que o patriarcado, a institucionalização do poder e
domínio masculino sobre a mulher no âmbito familiar e a extensão desta supremacia
para o resto da sociedade, não é um fato natural ou biológico, mas resultado de uma
construção histórica elaborada por ambos, que demorou cerca de 2.500 anos para
se completar. O processo de instauração do regime patriarcal data do ano 3100
a.C, consolidando-se no ano 600 a.C, quando os homens começaram a implantar
seu esquema de dominação-exploração sobre as mulheres. Entretanto,

se a contagem for realizada a partir do começo do processo de
mudança, pode-se dizer que o patriarcado conta com a idade de
42

Segundo Saffioti (2004), não se pode afirmar com certeza, devido à falta de comprovação histórica,
que essas sociedades eram totalmente matriarcais. Porém, não podemos também perder de vista o
caráter histórico do patriarcado e o fato de que o registro e a interpretação do passado da
humanidade, a História “oficial”, foi escrita por homens e para homens, isto é, “o que as mulheres
fizeram e experimentaram não foi escrito (...) os estudos históricos, até um passado muito recente,
viam as mulheres a margem da formação da civilização” (LERNER, 1990, p.20). De acordo com a
historiadora austríaca Gerda Lerner, em seu livro A criação do patriarcado, nos fala, por exemplo, que
durante o segundo milênio a.C, em algumas sociedades, como a Babilônia, as mulheres disfrutavam
de grande independência econômica, numerosos direitos legais e privilégios, além de ocuparem
cargos de destque, muito embora aindam fosse controladas sexualmente pelos homens.
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5.203-4 anos. Se, todavia, se preferir fazer o cálculo a partir do fim
do processo de transformação das relações homem–mulher, a idade
desta estrutura hierárquica é de tão-somente 2.603-4 anos. Trata-se,
a rigor, de um recém-nascido em face da idade da humanidade,
estimada entre 250 mil e 300 mil anos. Logo, não se vivem
sobrevivências de um patriarcado remoto; ao contrário, o patriarcado
é muito jovem e pujante, tendo sucedido às sociedades igualitárias
(SAFFIOTI, 2004, p.60).

Nas sociedades tribais, segundo Duarte (2002), a execução dos papéis de
cada ator social gerava diferenças que acarreavam na apropriação de determinadas
funções e tarefas, como também o desfrute de certo status social dentro de sua
comunidade de origem. As mulheres e os homens possuíam espaços de atuação
definidos, alguns compartilhados entre si e outro complementários. Contudo, essa
diferenciação social de trabalho, papéis e lugares, “não necessariamente gerava
desigualdades, nem discriminação, já que o significado atribuído às ações de cada
sujeito não dependia de seu gênero, mas do caráter próprio da ação”43(Ibidem, p.
99).
No processo posterior, com o estabelecimento de castas e mais tarde de
classes sociais no interior de cada comunidade, estas começam a sofrer
transformações e dão origem a sociedades onde as relações entre os sujeitos se
tornam cada vez mais complexas, e nas quais “a dominação de uns sobre outros se
torna um padrão tradicional”

44

(Ibidem, p.98) Com a apropriação violenta, por parte

de grupos masculinos, da capacidade reprodutora e produtora da mulher começam
a surgir situações nas quais a diferença se converte em assimetria social. De acordo
com Duarte (2002), essas assimetrias sociais,

se basearam no que posteriormente se denomina a estrutura
patriarcal de nossas sociedades, em que a sexualidade feminina sua
autonomia econômica ou seu aporte para a economia doméstica,
passam a ser controladas pelos homens do grupo45(DUARTE, 2002,
p. 99).

Uma nova forma de estruturação social baseada na organização familiar
surge e os papéis atribuídos às mulheres e aos homens tornam-se centrais para o
fortalecimento e reprodução da assimetria patriarcal. As relações de gênero que se
43
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desenvolvem na sociedade são interpretadas e significadas a partir do âmbito
familiar. A nova organização social estabeleceu uma separação entre a esfera
privada e doméstica relegada às mulheres, tidas como administradoras de dito
espaço e o mundo público e civil, que deveria ser conduzidos pelos homens, pois se
partia do pressuposto de que só nele se definiam as questões importantes da
sociedade (DUARTE, 2002). Foi com base nessa dicotomia público/privado que se
destinou a mulher ao espaço do lar, invisibilizando o feminino e, por conseguinte,
dificultando sua atuação como sujeito no mundo político, educacional e laboral.
Sob outro prisma, Carole Pateman, cientista política, mostra como a
história do contrato social46 oferece subsídios para que se construa uma história das
origens do patriarcado moderno. Pateman (1995) discorre sobre o caráter masculino
do contrato original, isto é, “um contrato entre homens, cujo o objeto são as
mulheres” (SAFFIOTI, 2004, p. 55). Ao contrário das premissas que sustentaram as
teorias contratualistas do século XVII, que afirmavam a ideia de que a introdução do
contrato social significaria o declínio total do patriarcalismo, é possível dizer que o
contrato esteve longe de se contrapor ao patriarcado, pois foi o meio pelo qual se
constituiu e legitimou.
Pateman (1995) argumenta que o discurso acadêmico privilegiou somente
a metade da história do contrato social, isto é, “que de um hipotético pacto original
entre homens livre e iguais surge uma nova ordem social, civil e política”47(ibid,
1995, p.36), deixando a outra metade por ser contada, ou melhor, ocultada. Antes de
qualquer coisa, é preciso entender que o contrato original trata-se de um pacto
sexual-social, e nesse caso, a história do contrato sexual foi sufocada pelos teóricos
contratualistas.
Nesse sentido, Pateman (1995) reforça a necessidade de pôr em
evidência a outra metade da história, para que se verifique os reflexos desse acordo
social masculino na esfera privada, uma vez que ele supôs o direito natural da
dominação masculina, pois se baseava numa suposição de natureza humana para
46

O contrato social (ou contratualismo) seria um acordo ou consenso entre os membros da sociedade
(homens), em torno de alguns elementos essenciais para garantia da existência social. As teorias
contratualistas se difundiram entre os séculos XVI e XVII. Elas advogavam que a origem do Estado e
da sociedade civil decorreu da elaboração de um contrato social. Em um determinado momento
homens sentiram a necessidade de criar um acordo, um pacto social (contrato social), por meio do
qual reconheceram uma autoridade, um conjunto de regras e um regime político, dando origem à
sociedade. Quanto às mulheres, elas não participam do contrato original, pois foram o objeto do
próprio contrato. Ver Almeida(2005) e Pateman (1993; 1995).
47
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justificar os direitos políticos, algo que evidentemente deu ao homem a supremacia e
o poder de controlar e dominar as mulheres. Isso, por sua parte, demonstra a
construção patriarcal da diferença sexual como diferença política. Assim, enquanto o
contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de
sujeição (SAFFIOTI, 2004).
Pateman (1995) demonstra em sua argumentação, três grandes períodos
do patriarcado. O primeiro compreende o século XVII, cujo resultado foi o
desenvolvimento de uma teoria especificamente moderna. O segundo ganhou lugar
a partir de 1861 e se estendeu até o século XX. O terceiro se iniciou com o
renascimento do movimento feminista organizado no final dos anos 60, e passou a
fazer parte do discurso feminista e acadêmico.
Durante cada um desses períodos, desenvolveram-se debates que
assumiram, de acordo com Pateman (1995), três formas de argumento, a saber:

1. Pensamento patriarcal tradicional
2. Pensamento patriarcal clássico
3. Pensamento patriarcal moderno

Por

pensamento

tradicional,

Pateman

(1995)

entende

todas

as

proposições construídas que tomam o poder paterno familiar como parâmetro e
modelo das relações de poder e autoridade na sociedade, logo, considera todas as
relações sociais de poder a partir da lei ou regra do pai. O patriarcado clássico se
baseou exclusivamente nos argumentos de Robert Filmer48. A proposição filmeriana
era a de que os filhos nasciam abaixo da sujeição de seus pais, portanto sobre
sujeição política. O direito político do pai era natural e não convencional, isto é,
“nenhum consentimento ou contrato estava envolvido” 49 (ibid, p.38) sua origem
provinha do poder procriativo do patriarcada. Haveria, então, uma justificação
genética no que se refere à articulação entre poder paternal e poder político.
O patriarcado moderno, por sua vez, originou-se da apropriação, pelos
teóricos do contrato, dos argumentos da teoria do patriarcado clássico. Embora a
teoria contratualista sustentasse a ideia do direito político como fruto de laços
48

Robert Filmer foi um teórico político inglês que defendia o direito divino dos reis. Em sua obra mais
conhecida, Patriarca, a teoria de Filmer é fundada sobre a afirmação de que o governo de uma
família é o pai é a verdadeira origem e modelo de todo o governo.
49
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convencionais e não de laços naturais paternos, isto não quer dizer, de acordo com
Pateman (1995), que a justificação genética desapareceu de seus discursos. “Tanto
Filmer quanto os contratualistas se baseiam numa suposição da ‘natureza humana’,
para dela derivarem os direitos políticos” (MACHADO, 2000, p. 11). O moderno
patriarcado é um contrato fraterno; um vínculo entre um homem e outro, que
“substitui gradualmente as formas de reciprocidade em termos de direitos e
obrigações que tem sua origem na família” (PATEMAN, 1995, p.42); um contrato do
qual as mulheres estiveram excluídas ou pelos menos não tiveram nenhuma
participação relevante.
Conforme afirma Machado (2000),

a idéia de contrato original supõe o não reconhecimento dos direitos
de um pai, [...] mas mantém o direito natural conjugal dos homens
sobre as mulheres, como se cada homem tivesse além da
propriedade em sua pessoa, o direito natural de poder sobre a sua
mulher. [...] Os contratualistas, ao mesmo tempo em que afirmam
que os fundamentos dos direitos políticos estão na história de um
contrato original pactuado entre indivíduos nascidos livres, e não nos
direitos naturais paternais, supõem um contrato sexual baseado no
direito natural e original dos homens sobre as mulheres (MACHADO,
2000, p.11).

Se como mostra Pateman (1995), o contrato social criou e deu origem ao
Estado e à sociedade civil, pode-se dizer, que de igual modo, a instituição do
contrato sexual lançou as bases sólidas para que o patriarcado se estabelecesse.
No patriarcado moderno, a diferença entre os sexos é assumida como uma
diferença essencialmente natural, “o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres
é apresentado como um reflexo da própria ordem da natureza” (PATEMAN, 1993,
p.34).
De acordo com Pateman (1995), as feministas da década de 60 e 70 do
século XX que reintroduziram o conceito de patriarcado, utilizaram-no, no entanto,
em sua forma tradicional, “elas não foram capazes de apontar que já se tratava de
uma nova forma de patriarcado, o patriarcado moderno” (MACHADO, 2000, p. 11).
Com o ressurgimento do movimento feminista, tornou-se a colocar o conceito de
patriarcado no centro dos debates populares e acadêmicos correntes. Segundo
Conceição (2009), os estudos feministas, até os anos 70, tinham como intento
central a mulher, nos quais se percebe a constante preocupação em explicar as
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causas da opressão feminina e da subordinação da mulher na história do
patriarcado.
Desse modo, no interior na teoria feminista, no que se refere
especificamente a vertente do feminismo radical50, tal conceito, aparece para
denominar as relações desiguais entre homens e mulheres (SCOTT, 1995). Trata-se
de um regime de organização social baseado em relações díspares de gênero;
relações hierarquizantes entre sujeitos socialmente desiguais. Este sistema institui,
de acordo com Almeida (2010), critérios de divisões assimétricos entre homens e
mulheres, além de atribuir espaço e atividades específicas para cada um,
obedecendo às condições de sexo. Nesse sentido, o regime masculino imposto pelo
patriarcado é responsável pela determinação dos papéis e posições de homens e
mulheres na sociedade, além de consagrar e legitimar valores e padrões de
comportamento para cada gênero (SOARES, 2006).
Conforme explica Pateman (1995), houve um extenso debate entre as
feministas em torno do significado do conceito de patriarcado e diversas perguntas
foram colocadas. Os questionamentos foram postos no sentido de refletir, indagar e
interrogar
sobre o significado de “patriarcado” e sobre questões tais como: se
em nossa sociedade o termo deve ser usado em sentido literal de
governo paterno; se o patriarcado é uma característica humana
universal ou se ele é histórica e culturalmente variável; se o
matriarcado ou a igualdade sexual existiram alguma vez, e, caso
tenha existido, como aconteceu a “derrota mundial e histórica do
sexo feminino” (para utilizar a dramática formulação de Engels); se
as relações patriarcais estão essencialmente estabelecidas na
família ou se a vida social, como um todo, está estruturada pelo
poder patriarcal; e quais as relações existentes entre patriarcado, ou
dominação sexual, e capitalismo, ou dominação de classe
(PATEMAN, 1995, p.35).

Porém, as abordagens se mostraram heterogêneas e diante de um
quadro confuso, além da ausência de coerência teórica, não houve consenso em
nenhuma

das

questões

colocadas;

evidenciando-se

entre

as

feministas

contemporâneas a falta de unanimidade conceitual em relação ao termo. Outras,

50

Conforme explica Saffioti (2004), na década de 70, diversas feministas, especialmente àquelas
conhecidas como radicais empreenderam uma grande contribuição aos chamados estudos sobre a
mulher, utilizando o conceito de patriarcado. As teóricas do patriarcado dirigiram sua atenção para a
subordinação das mulheres, sua intenção era a de “denunciar a dominação masculina e analisar as
relações homem-mulher delas resultantes” (ibid, p.95).
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ante as controvérsias teóricas e posições intelectuais divergentes, optaram por
abandonar o conceito. Em relação a isto, Pateman (1995) defende que abandoná-lo,
representaria a perda

do único conceito que se refere especificamente à sujeição da
mulher, e que singulariza a forma de direito político que todos os
homens exercem pelo fato de serem homens. Se o problema não for
nomeado, o patriarcado poderá muito bem ser habilmente jogado na
obscuridade, por debaixo das categorias convencionais da análise
política. [...] Grande parte da confusão surge porque ‘patriarcado’
ainda está por ser desvencilhado das interpretações patriarcais de
seu significado. Até as discussões feministas tendem a permanecer
dentro das fronteiras dos debates patriarcais sobre o patriarcado51.
(PATEMAN, 1995, p. 32-33).

Saffioti (2004) observa que existem algumas alegações para o abandono do
uso do conceito de patriarcado e até mesmo a ideia da inexistência ou superação do
sistema patriarcal na atualidade. Isso se deve, em grande medida, pela noção ainda
restrita e limitada deste conceito como um sistema de dominação centrado
exclusivamente na figura do pai e nas relações que se desenvolvem no âmbito
familiar. É o que Pateman (1993) denomina de interpretações patriarcais do
patriarcado52; tratam-se, segundo ela, de interpretações e discussões que tendem a
permanecer dentro de esquemas patriarcais de pensamento, logo, deve-se manter
um distanciamento das definições patriarcais do patriarcado, que tomam o conceito
em seu sentido literal de “governo do pai ou de direito paterno” (ibidem, 47). Nesse
caso,
as discussões sobre o patriarcado giram em torno do poder (familiar)
das mães e dos pais, ocultando, portanto, a questão social mais
ampla referente ao caráter das relações entre homens e mulheres e
à abrangência do direito sexual masculino” (PATEMAN, 1993, p. 49).

O patriarcado está presente em todas as instituições sociais instituindo
modelos e formas diversificadas de dominação e exploração, logo, apresenta
configurações atuais que o diferencia de seu formato em épocas anteriores.
Segundo Saffioti (2004), da mesma maneira que as relações patriarcais, suas
hierarquias, lógica e estrutura de poder contaminam toda a sociedade, o direito
patriarcal dos homens sobre as mulheres impregna também o Estado e suas
instituições,entre elas, a escola. Pode-se dizer, que no patriarcado nem todas as
51
52
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relações são familiares ou desenvolve-se no ambiente familiar, portanto, não se
pode entendê-lo literalmente, já que corre-se o risco de deixar de fora de análises as
demais instituições sociais em que ele se engendra. Nesse caso,

o uso de patriarcado enquanto um sistema de dominação dos
homens sobre as mulheres permite visualizar que a dominação não
está presente somente na esfera familiar, tampouco apenas no
âmbito trabalhista, ou na mídia ou na política. O patriarcalismo
compõe a dinâmica social (MORGANTE; NANDER,2014, p.03).

Para Pateman (1993), o conceito de patriarcado é o único que se refere à
sujeição das mulheres e que singulariza a forma do direito político que os homens
exercem em virtude de serem homens.É preciso desvencilhar o termo patriarcado de
significados subjacentes que reforçam definições paternalistas do conceito, as quais
obscurecem o entendimento das “relações patriarcais, devidamente definidas em
suas novas formas” (MACHADO, 2000, p.03), assim como as multifaces e as
expressões diversas desse fenômeno na contemporaneidade. Segundo Pateman
(1995), o pressuposto mais incisivo e habitual das interpretações é a afirmação de
que o termo deve ser entendido em seu sentido literal, ou seja, como regra ou direito
do pai, o que conduz inevitavelmente à outra assertiva, de que as relações
patriarcais são relações familiares.
Defender um conceito de patriarcado que gira em torno unicamente do
poder paterno incorre em negligenciar e obscurecer questões sociais mais amplas
sobre o caráter das relações entre homens e mulheres. Na contemporaneidade, as
relações sociais não estão mais estruturadas por parentescos, ou seja, a lógica dos
processos interacionais entre os sujeitos na sociedade atual não atendem somente
às especificações do modelo familiar ou paternal de hierarquia social e relações de
poder díspares baseadas na lei do pai.
O desenvolvimento de certas ideias, símbolos, metáforas ou até mesmo
ditos populares permitem que relações patriarcais de gênero se incorporem na
sociedade contemporânea. Segundo Pateman (1995), a melhor compreensão desse
desenvolvimento, possibilita às mulheres maior consciência de si mesmas e do
significado de seu status e posição social e econômica. Entretanto, em meio a tantas
mudanças e transformações em relação ao seu estatuto, ainda é possível escutar
vozes que proclamam que o “lugar social próprio da mulher é o mundo privado da
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família e uma multidão de sanções legais e sociais são aplicadas para manter-nos
ali, cuidando de concentrar a mente nas relações familiares” 53 (Ibidem, 1995, p.50).
Para Saffioti (2004), o patriarcado é um caso específico das relações de
gênero construídas sobre uma base desigual e hierárquica (ou que se fundamenta
em desigualdades e hierarquias). Porém, se trata de um relação em que atuam as
duas partes. Enquanto um regime de dominação-exploração das mulheres pelos
homens, o patriarcado não pode ser pensado em termos absolutos, no qual o
homem deteria todos os poderes, pelo contrário, a subalternidade atribuída à mulher
não significa ausência completa de poder, uma vez que “nos dos pólos da relação
existe poder, ainda que em doses desiguais” (SAFFIOTI, 1992, p.184). Desse modo,
a pequena parcela de poder conferida às mulheres no interior desse regime as
permite questionar a supremacia masculina e encontrar, muitas vezes, formas para
solapá-la por meio de resistências de toda a ordem.
Como já mencionado, na ordem patriarcal de gênero, as relações entre
homens e mulheres são regidas por uma lógica hierárquica de poder que certamente
admite e favorece a opressão feminina tanto no espaço privado, quanto no espaço
público.

Tal

hierarquia

é

sustentada

por

desigualdades

e

pela

discriminação/exclusão das mulheres, que se manifesta em distintas áreas, seja
econômica, social ou política e geralmente são explicadas com base em um
essencialismo biológico. Pode-se dizer, que a construção sociocultural da identidade
feminina e de realidades imaginárias em relação a seus papéis e deveres como
submissão e passividade criam o espaço pertinente para que o discurso e o
exercício da opressão feminina se afirme.
A ideologia patriarcal dar cobertura a uma estrutura de poder que situa as
mulheres muito abaixo em todas as esferas da vida social. Ela encontra-se tão
intrínseca às relações sociais que “nem sequer a presença do patriarca é
imprescindível para mover a máquina do patriarcado” (SAFFIOTI, 2004, p.101). Esse
sistema de dominação encontra continuamente novas formas para se expressar e
incidir

nas

esferas

e

instituições

sociais.

Ao

torná-lo

invisível

nega-se

veementemente sua existência e toda a sorte de violência, exploração, dominação e
controle que essa organização social de gênero acarreta. Este, segundo Almeida
(2010), é o intuito central do processo de naturalização do patriarcado: “torna
53
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invisível os fenômenos, para que eles possam continuar presentes, mas sem
contestações” (ALMEIDA, 2010, p. 25).
Ainda referindo-se ao sistema patriarcal, Saffioti (2004) sistematiza alguns
elementos para sua caracterização. São eles:
1. Não se trata de uma relação privada, mas civil;
2. Dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres;
3. Configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da
sociedade;
4. Tem uma base material;
5. Corporifica-se;
6. Representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na
violência.
Os elementos apresentados acima são cruciais para que se entenda as
dimensões material, social e simbólica que configuram o patriarcado. Isto se mostra
importante “para não se reduzir o patriarcado a um mero adjetivo de uma ideologia”
(SAFFIOTI,

2004,

p.102).

Eles

indicam,

primeiramente,

a

percepção

da

desnaturalização do espaço privado como sendo o único em que ocorre a
dominação dos homens sobre as mulheres, evidenciando que a estrutura de poder
patriarcal perpassa também o espaço público das relações civis. Permite, do mesmo
modo, compreender o substrato material constituinte das relações desigualdade
entre os gêneros, que consiste não apenas na discriminação salarial das mulheres,
mas também na segregação ocupacional e na marginalização de importantes papéis
e postos econômicos e políticos em relação ao sexo feminino.
No que tange a dimensão social, a construção de determinados valores,
comportamentos e condutas direcionadas para as mulheres durante muito tempo
delimitaram (e ainda parecem delimitar) o caminhos e trajetos que estas poderiam
percorrer, assim como inviabilizaram condições de acesso às questões de interesse
público, logo, ficaram submetidas à invisibilidade política e à subordinação social.
Nesse sentido, pode-se dizer que há muito o controle de suas vidas, atividades,
desejos e projetos estiveram em mãos masculinas.

91

Nesse sentido, o patriarcado funciona sob uma lógica de apropriação,
pela força, do outro, no caso a mulher, e o estabelecimento de certos limites que
restringem seu campo de atuação. Comentando sobre isso Maturana e VardenZöller (2004) argumentam que:

Em nossa cultura patriarcal, repito, vivemos na desconfiança da
autonomia dos outros. Apropriamo-nos o tempo todo do direito de
decidir o que é ou não legítimo para eles, no contínuo propósito de
controlar suas vidas. Em nossa cultura patriarcal, vivemos na
hierarquia que exige obediência. Afirmamos que uma coexistência
ordenada requer autoridade e subordinação, superioridade e
inferioridade, poder e debilidade ou submissão. E estamos sempre
prontos para tratar todas as relações humanas ou não, nesses
termos. Assim, justificamos a competição, isto é, o encontro na
negação mútua como a maneira estabelecer a hierarquia dos
privilégios sob a afirmação de que a competição promove o
progresso social, ao permitir que o melhor apareça e prospere
(MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004, p. 38)

No caso das mulheres jovens, elas estão vivendo atualmente em uma
sociedade formalmente igualitária, porém, na qual permanecem sutis, e às vezes
muito claras resistências em razão da diferença sexual: um clima ambivalente do
qual assumem consciência apenas no momento em que se encontram
pessoalmente com a evidência das condições de desigualdades que incidem nelas
pelo fato de serem mulheres (FLECHA, 2008). Por exemplo, quando se incorporam
no mercado de trabalho, quando decidem serem mães ou quando aspiram a postos
de trabalho que a sociedade reserva exclusivamente aos homens.
No que concerne à terceira dimensão, pode-se afirmar que o patriarcado
cria um sistema simbólico responsável pela inferiorização das mulheres, enquanto
categoria social, “tais sistemas operacionalizam-se, materializando-se em práticas
sociais, em mercadorias, em rituais religiosos, além do infanticídio de meninas, do
aborto seletivo de fetos femininos” (SAFFIOTI, 2000, p. 72).A ideologia patriarcal de
gênero se manifesta por meio do sexismo, o qual não consiste meramente em uma
forma de preconceito, sendo também um poder de agir legitimado socialmente.
Sobre esta interpretação, Saffioti (2004) explica que:

No que tange ao sexismo, o portador de preconceito está, pois,
investido de poder, ou seja, habilitado pela sociedade a tratar
legitimamente as pessoas sobre quem recai o preconceito da
maneira como este as retrata. Em outras palavras, os
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preconceituosos – e este fenômeno não é individual, mas social –
estão autorizados a discriminar categorias sociais, marginalizando-as
do convívio social comum, só lhes permitindo uma integração
subordinada, seja em certos grupos, seja na sociedade como um
todo (SAFFIOTI, 2004, p. 123).

É possível afirmar, segundo Saffioti (2004), que a ideologia sexista se
corporifica nos agentes sociais no interior das relações patriarcais, tanto naqueles
que estão localizados no polo da dominação, quanto nos que se encontram no polo
da subordinação. Dessa maneira, é necessário que reconhecer a dimensão material
das ideias e não interpretá-las pairando acima da matéria, como se não
interferissem no social e em sua organização. Em relação a isto, dita ideologia se
manifesta em sentido literal e em sentido figurado.
Em seu sentido literal, a ideologia sexista atinge “materialmente o corpo
de seus portadores e daqueles sobre quem recai” (SAFFIOTI, 2004, p. 123). A
postura corporal de muitas mulheres não expressa uma altivez ou ousadia, embora
muitas escapem desse destino imposto ao sexo feminino, “via de regra, as mulheres
falam baixo ou se calam em discussões de grupos sexualmente mistos” (ibidem,
p.124). Ao acreditarem em sua condição de oprimida, muitas mulheres inscrevem
em seus corpos modelos de submissão por meio de atitudes, gestos e
comportamentos, tornam-se, desse modo, agentes vinculadoras da ideologia
patriarcal; por mais “que não sejam cúmplices deste regime, colaboram para
alimentá-lo” (ibidem, p. 102).
Já o sentido figurado da corporificação da ideologia sexista reside nos
vínculos que são arbitrariamente estabelecidos entre fenômenos ligados ao corpo,
onde se denota a determinadas características biológicas um sentido social que
revela, por sua vez, seu caráter enquanto construções: voz grave significa poder,
ainda que o sujeito fale baixo. Logo, pode-se dizer que os códigos presentes na
estrutura de poder patriarcal estabelecem e atribuem uma significação para que
cada gesto, postura, atitude e ação empreendida por homens e mulheres, porém, o
poder é sempre representado por atributos e aspectos masculinos, e “o porquê disto
encontra-se na posição dos homens como categorial social em relação à das
mulheres” (SAFFIOTI, 2004, p. 124). Gera-se socialmente um conjunto de imagens
que mostram a mulher como incapaz, fraca, dependente, passiva e
serviçal, entre outros atributos que lhe relegaram por muito tempo a
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um plano inferior nas relações sociais e que as invisibilizaram nas
distintas esferas sociais. Em contraposição, os homens constroem
suas autoimagens como seres capazes, fortes, independentes,
inteligentes, ativos, lideres, entre outros adjetivos nos quais são
representados como os que controlam as relações sociais, na
intimidade e no âmbito externo (DUARTE, 2002, p. 100).

Como já mencionado o sistema patriarcado e sua ideologia impregnam a
sociedade o Estado, expandindo-se por todo o corpo social. A subordinação da
mulher ao homem não existiu somente no terreno político, mas durante muito tempo
seu controle predominou no campo educacional. A estrutura patriarcal de poder
também foi absorvida pela escola, que durante muito tempo manteve seus portões
fechados e o acesso restrito, ou melhor, nulo às mulheres, devido ao enraizamento
no imaginário coletivo da ideologia patriarcal responsável por reservar às elas o
cuidado do lar e a criação dos filhos. Confinadas em suas casas, quartos ou aulas
domésticas de coser, bordar e costurar, as mulheres talvez nem imaginassem que
as ideias construídas sobre elas e o que deveriam ser, eram o verdadeiro empecilho
na conquista de espaços no âmbito público.

3.2. Escolarização das mulheres na contemporaeidade

A primeira forma de segregação escolar não foi de classe,
mas de sexo (ARIÉS, 1987, p.43).

A epígrafe de entrada deste tópico retrata bem a realidade feminina de
décadas atrás perante a escola e o conhecimento produzido em seu interior.
Segundo Riquer e Tepichín (2001), quando o sistema escolar moderno surge no
século XVII, as portas dessa instituição se abriram para todos os homens, sem
distinção de condições econômicas, enquanto para as mulheres permaneceram
fechadas até meados do século XIX.
No Brasil, a situação das mulheres não refletia diferenças marcantes.
Devido a uma cultura sexista e patriarcal, que as percebia como um ser inferior que
deveria ser controlado e protegido, suas atividades se restringiam ao âmbito
doméstico, onde realizavam suas tarefas manuais e preparavam-se exclusivamente
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para assumirem o que o destino já lhe havia preparado desde momento de seu
nascimento: o casamento e a maternidade.
Mesmo com o surgimento, na primeira metade do século XIX, de
estabelecimentos destinados a educar meninas, esses ainda cumpriam com a
função de fortalecer o papel da mulher como mãe e esposa, proporcionando um
ensino dual e com claras especificações de gênero, que por sua vez, reforçava
valores e costumes morais que relegavam a mulher ao lar, espaço doméstico e
familiar. Priore (2008) nos conta que apenas as meninas de famílias mais
abastardas tinham condições de frequentar a escola. Preferencialmente aquelas
vinculadas às instituições religiosas, cuja moral pregada pelo catolicismo na época,
condenava a coeducação entre os sexos, “para muitos, a educação feminina não
poderia ser concebida sem uma sólida formação cristã, que seria a chave principal
de qualquer projeto educativo (LOURO, 2006, p. 445).
A educação secundária oferecida às mulheres, por exemplo, restringia-se
ao curso de magistério, já que sua condição as excluiu da possibilidade de ascender
a níveis mais altos de instrução durante o século XIX. Nesse sentido, é importante
notar que
a dualidade e a segmentação de gênero estiveram, desde sempre,
presentes na gênese do sistema educacional brasileiro, sendo que
as mulheres tinham menores taxas de alfabetização e tinham o
acesso restringido aos graus mais elevados de instrução (BELTRÃO;
ALVES, 2009, p. 128).

Contudo, foi a partir da segunda metade do século XX que começou a se
observar uma importante tendência para o incremento em sua incorporação e
permanência nos diferentes níveis de ensino do sistema educativo, aliada também
às mudanças nos padrões culturais e nos valores relativos ao papel social das
mulheres. Elas tornaram-se visíveis e atuantes. Ao saírem de casa, ganharam não
só a rua, mas o direito de ter uma vida própria, “quebraram tabus e tradições. Não é
pouco para quem há cinquenta anos só tinha um objetivo na vida: casar e ter filhos”
(PRIORE, 2013).
Com efeito, no início do século XXI, as mulheres já haviam conquistado
múltiplos espaços que, em períodos anteriores, lhes eram negados. Em áreas como
a política, a economia e o mercado de trabalho, a mulher tem deixado marcas
permanentes

de

sua

presença,

que

embora

caracterizada

ainda

pela
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desigualdade54, representa avanços e conquistas significativas, algo que há um
século era impensável para ela enquanto categoria social. Isto nos permite afirmar
que“as condições gerais em que as mulheres brasileiras se encontram no início do
século XXI são bem melhores do que em qualquer outro momento da história
brasileira” (BELTRÃO; ALVES, 2009, p. 136). Pesquisas realizadas, tanto em nível
nacional como internacional55, têm revelado resultados que não deixam dúvidas
sobre a predominância nítida das mulheres no âmbito da educação, mostrando que
são elas as que possuem trajetórias educativas mais prolongadas, alcançam com
frequência títulos universitários e ao que parece, “conseguem combinar suas
exigências acadêmicas com as provenientes da vida laboral e familiar” 56
(MARRERO, 2009, p. 8).
Rosemberg (2001a) afirma que as reformas educacionais e a expansão
do sistema de ensino brasileiro na década de 1990 tiveram um impacto significativo
na escolaridade das mulheres. Segundo a autora, foi nesse contexto que as
agendas de gênero e educação se entrecruzaram no país e onde

estabeleceu-se uma tradução bastante pragmática da promoção da
igualdade de gênero na educação: ampliar o acesso de meninas e
moças à educação seria, de acordo com documentos internacionais,
uma importante e eficaz estratégia de combate à pobreza
(ROSEMBERG; MADSEN, 2011, p. 393).

As mudanças que ocorreram no cenário educacional do Brasil foram
motivadas por metas e compromissos internacionais dos quais o país é signatário. A
partir da década de 90, a educação passa a ocupa um lugar central na agenda
mundial de desenvolvimento. Desde então, começa a delinear-se no cenário
internacional, um movimento que confere à educação a “condição de estratégia
fundamental

54

para

a

redução

de

desigualdades

econômicas

e

sociais”

Embora sejam constatadas transformações na condição feminina na contemporaneidade,
evidenciadas claramente, por exemplo, em sua maior participação nas esferas sociais até então
demarcadas como sendo masculinas. As desigualdades entre homens e mulheres persistem no
tempo, pois ainda vivemos uma tradição machista (PRIORE, 2013). Pode-se dizer que no cenário
político, as mulheres estão subrepresentadas em todas as instâncias de representação parlamentar.
No mercado de trabalho, as disparidades tornam-se ainda mais explícitas. Mesmo exercendo trabalho
idêntico a de seus colegas homens e, no mais das vezes, possuindo títulos escolares superiores a
estes, as mulheres são mal remuneradas. As diferenças salariais entre homens e mulheres ainda são
uma realidade no Brasil.
55
Ver Rosemberg (2001a, 2001b); Beltrão (2002); Carvalho (2003); Beltrão e Alves (2009) e Marrero e
Mallada (2009).
56
Tradução livre do original em espanhol.
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(ROSEMBERG, 2001a, p.153). Assim, neste período, foram realizadas inúmeras
conferência mundiais tratando da educação, patrocinadas pela ONU e suas
organizações filiadas (UNICEF, UNESCO, UNIFEM, Banco Mundial, OCDE), tendo o
Brasil

participado

ativamente

da

Conferência

Educação

para

Todos/EFA

(Conferências de Jomtien e Dakar). Os acordos multilaterais firmados levantaram a
bandeira da educação das mulheres enfatizando-a como uma estratégia de combate
à pobreza e promoção de um desenvolvimento sustentável.
Contudo, à época das formulações de respostas do país aos
compromissos assumidos em Jomtien, os documentos oficiais evidenciavam e
reiteravam que o sistema educacional brasileiro estaria imune à discriminação contra
as mulheres e de gênero, já que devido a uma conjuntura em que indicadores de
acesso apontavam para a progressão superior de meninas/mulheres adultas na
educação em comparação com seus pares do sexo masculino, “o cenário terminou
por justificar a não-observância de metas por igualdade de gênero impressas nos
compromissos internacionais” (ROSEMBERG; MADSEN, 2011, p. 393). O
documento formulado pelo INEP para o I Seminário Nacional sobre Educação para
Todos Avaliação EFA 2000, demostra essa posição:

Antes de apresentar as políticas que o Brasil desenvolve durante
esta década para a educação, e como elas responderam aos
compromissos firmados internacionalmente, é necessário fazer uma
observação. Algumas das metas estabelecidas desde Jomtien não
se aplicam ao caso brasileiro. A principal delas, e um dos temas mais
recorrentes quando se fala em acesso universal à educação, é a
desigualdade entre os sexos (...). No Brasil, não só não ocorre tal
disparidade, como o nível de escolaridade feminina é superior ao
masculino (...) como não hádisparidade entre os sexos no que diz
respeito à escola, não foram estabelecidas políticas específicas para
essa meta (INEP, 1999b Apud ROSEMBERG, 2001b, p.518, grifos
da autora).

Ou seja, o exposto revela que para o governo brasileiro a igualdade de
oportunidades de gênero, no campo educacional, compreende apenas índices de
acesso e permanência, esquecendo-se de outras dimensões que refletem e
conservam disparidades entre homens e mulheres (ROSEMBERG, 2001a). Reduzir
o problema a nível quantitativo, conformando-se com a ilusão de números exitosos,
afasta e silencia a atenção de processos e conflitos internos ao próprio sistema e
“sua articulação com a produção e sustentação das desigualdades de gênero em
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outros campos sociais” (ROSEMBERG; MADSEN, 2011, p.394). Em outras palavras,
se existe paridade entre os sexos, no que se refere ao acesso e progressão escolar,
não há na mesma medida, por exemplo, equidade no campo trabalhista. O mesmo
não é observado entre homens e mulheres pertencentes às camadas populares,
para quem diariamente o sistema educacional interpõe dificuldades para a
permanência na escola. Logo, pode-se afirmar que tal postura obscurece processos
de dominação de gênero presentes na educação.
No ano de 2000, o Fórum Mundial de Educação de Dakar representou um
marco importante na compreensão da educação básica como um direito subjetivo de
todas as pessoas e elemento central na conquista e exercício da cidadania. O Marco
de Ação de Dakar, documento no qual constava os compromissos, metas e
estratégias assumidas pelos países membros da Unesco, reafirmava a visão já
estabelecida na Declaração Mundial de Educação para Todos de Jomtien, sem
contar que representou “uma oportunidade ímpar para repensar a política
educacional brasileira com vistas aos novos horizontes sociais” (LINDINGER;
CUNHA, 2001, p.05) que se desenhavam para o século XXI.
Um olhar mais atento sobre o documento revela que à época a educação
para as meninas era concebida como um desafio a ser enfrentado e a discriminação
de gênero constituía-se na principal causa para as inúmeras restrições na
concretização de oportunidades educacionais para elas (sobretudo a participação
nos níveis fundamentais de ensino). Nesses termos, um dos objetivos centrais
postos pelo Marco de Dakar comprometia-se em:

Eliminar disparidades de gênero na educação primária e secundária
até 2005 e alcançar a igualdade de gênero na educação até 2015,
com enfoque na garantia ao acesso e ao desempenho pleno e
equitativo de meninas na educação básica de boa qualidade
(LINDINGER; CUNHA, 2001, p.09).

Para se atingir tal fim, o documento apontava para a necessidade de
sistemas educativos e ambientes de aprendizagem mais seguros e sensíveis ao
tema do gênero para que fosse possível a eliminação da barreira da participação
das meninas na educação básica. Para tanto, a garantia do acesso à escola por si
só não seria suficiente, pois, nesse caso, operam demandas de outra natureza
relacionadas à mudança de atitudes, valores e práticas que negam a presença da
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mulher ao espaço escolar, as quais são facilmente observáveis nas formulações
curriculares e elaboração de livros didáticos, além das distorções e insuficiências no
processo de formação de professores/as, que não incorpora questões como a
promoção da igualdade de gênero e o respeito mútuo entre meninos e meninas,
homens e mulheres. Em outras palavras:

No ambiente de aprendizagem, o conteúdo, objetivos e contexto da
educação devem estar livres do viés relativo aos gêneros e dar
estímulos e apoio à igualdade e ao respeito. Isso inclui os
comportamentos e atitudes dos professores, o currículo e os livros
didáticos e a interação entre os alunos (LINDINGER; CUNHA, 2001,
p. 23).

No Brasil, as Conferências de Educação realizadas e as orientações
produzidas a partir delas, por mais que não deixem explícito em seus eixos
temáticos propostas e metas voltadas exclusivamente para as questões da mulher,
trazem no bojo de suas reflexões elementos que indicam a necessidade, ainda, de
políticas públicas de inclusão e diversidade que atentem para o combate e
enfrentamento de discriminações de gênero e que promovam um ambiente escolar
mais igualitário e equitativo, o que inclui alterações profundas em áreas como o
currículo, a formação de professores e o projeto político-pedagógico das escolas.
Nesse caso, a Conferência Nacional de Educação Básica (CONEB)
ocorrida em Brasília, no ano de 2008, representou o esforço de criar um espaço de
participação e deliberação coletiva em torno, também, de ações pedagógicas e
políticas concretas de transformação do sistema educacional público em um sistema
inclusivo, democrático e aberto à diversidade. Em suma, o documento final da
conferência enfatiza as seguintes metas:

1. Realizar constantemente a análise de livros didáticos e
paradidáticos utilizados nas escolas - conteúdos e imagens –,
para evitar as discriminações de gênero e de diversidade sexual
e, quando isso for constatado, retirá-los de circulação;
2.

Desenvolver e ampliar programas de formação inicial e
continuada em sexualidade e diversidade, visando a superar
preconceitos, discriminação, violência sexista e homofóbica no
ambiente escolar, e assegurar que a escola seja um espaço
pedagógico, livre e seguro para todos/todas, garantindo a
inclusão e a qualidade de vida;
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3. Rever e implementar diretrizes, legislações e medidas
administrativas para os sistemas de ensino promoverem a cultura
do reconhecimento da diversidade de gênero, identidade de
gênero e orientação sexual no cotidiano escolar;
4. Garantir que a produção de todo e qualquer material didáticopedagógico incorpore a categoria “gênero” como instrumento de
análise, e que não se utilize de linguagem sexista, homofóbica e
discriminatória;
5. Inserir os estudos de gênero e diversidade sexual no currículo
das licenciaturas (BRASIL, 2008, p.79).

Dois

anos

mais

tarde,

na

Conferência

Nacional

de

Educação

(CONAE/2010), podemos perceber o esforço de pensar políticas públicas que
articulassem e tivessem como base de sustentaçãoprincípios como justiça social,
inclusão, diversidade e igualdade. Vale aqui ressaltar, que o documento final gerado
na plenária, trouxe contribuições relevantes para a educação ao apontar objetivos
como: adotar um currículo para o curso de formação de professores não sexista, que
supere a dominação do masculino sobre o feminino; incluir no ensino das escolas a
educação dos direitos das mulheres, assim como assegurar que a instituição escolar
seja um espaço pedagógico livre de preconceitos e que garanta a inclusão e a
promoção dos direitos humanos (BRASIL, 2010).57 É possível perceber que as
propostas traçadas nas conferências nacionais de educação encontram-se
articuladas e, de certo modo, inspiram-se nos documentos internacionais dos quais
o Brasil é signatário
Nos últimos anos, o número de meninas frequentando a escola cresceu a
ponto de elas representarem hoje a maioria dos/as estudantes brasileiros/as nas
séries finais da educação básica. Além disso, a permanência na escola é maior
também entre as meninas, 7,8 anos em média, enquanto os meninos estudam em
média por 7,4 anos(IBGE, 2015). Segundo dados do IBGE (2013), no que tange ao
Ensino Médio, este apresenta número satisfatórios. A partir do ensino médio, as
57

A segunda edição da Conferência realizada em 2014 teve como propósito contribuir com a política
nacional de educação, indicando responsabilidades e atribuições entre os entes federados e os
sistemas de ensino. No âmbito da conferência criou-se o Fórum Nacional de Educação (FNE), órgão
de Estado responsável por convocar toda a sociedade para acompanhar e fiscalizar a implementação
das deliberações que seriam tomadas nesse ano. O documento final da CONAE/2014, no que se
refere propriamente ao seu segundo eixo temático (Educação e Diversidade: justiça social, inclusão e
direitos humanos), de certa forma dá continuidade e reafirma as deliberações da CONAE/2010,
apontando para a necessidade de superação de práticas pedagógicas discriminatórias e excludentes
apoiadas em toda e qualquer forma de preconceito, como o machismo e o sexismo.
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mulheres apresentam uma superioridade numérica em relação aos homens. Em
2013, 59, 8% das mulheres de 15 a 17 anos frequentavam essa modalidade,
enquanto esse indicador era de 48, 4% para os homens.
Apresentando um panorama da situação educacional de homens e
mulheres no Brasil, Rosemberg e Madsen (2011) afirmam que as análises
educacionais em nível macro, respaldadas por dados do IBGE, censos demográficos
e das PNADs, demonstram a reversão do “hiato de gênero”58 em favor das mulheres
brasileiras a partir da metade do século XX. Assim,

sem dúvida existem diferenças expressivas entre a escolaridade das
mulheres e dos homens brasileiros. Durante cerca de 450 anos, o
trato de gênero na educação brasileira favoreceu os homens. Mas,
na segunda metade do século XX, houve uma reversão do trato de
gênero e as mulheres ultrapassaram seus congêneres masculinos
em termos de anos médios de escolaridade (BELTRÃO; ALVES,
2009, p.153).

Rosemberg e Madsen (2011) assinalam que o maior acesso e melhor
aproveitamento das meninas à escolaridade, expressos em trajetórias educacionais
estáveis e afetadas em menor medida por reprovações, evasão/expulsão e
defasagem série/idade, são resultados das conquistas femininas que conseguiram
romper com uma tradição cultural que instituía severas restrições de frequência à
escola e de melhores oportunidades educativas para as mulheres. Em outras
palavras,
foi uma conquista que resultou de um esforço histórico do movimento
de mulheres, como parte de uma luta mais geral pela igualdade de
direitos entre os sexos envolvendo inúmeros atores sociais. Isso não
aconteceu apenas no Brasil, mas faz parte de uma mudança mundial
no sentido da redefinição do papel da mulher na sociedade e do
enfraquecimento do patriarcado (BELTRÃO; ALVES, 2009, p. 131).

Analisando outro aspecto do sistema educacional brasileiro, Rosemberg
(2001a) aponta que as carreiras universitárias ainda conservam estereótipos de
ocupação profissional adequadas para cada sexo. Isso demonstra a persistência da
separação masculino-feminino entre os ramos ou carreiras escolares. Segundo a
autora:

58

Conforme explica Rosemberg (2011, p. 392), o termo “hiato de gênero” é usado para comparar
“diferenças entre os indicadores educacionais de homens e mulheres. Seu oposto seria, paridade de
oportunidades”.

101

Se as mulheres enfrentam barreiras menos acentuadas ou dispõem
de maior energia que os homens para acenderem a níveis superiores
de escolaridade, o sistema educacional brasileiro ainda apresenta
tendência à segmentação sexual dos ramos de ensino. Isto é, uma
vez dentro da escola, mulheres tendem a seguir cursos
propedêuticos e homens cursos profissionais; no ensino superior
ainda persiste uma certa polarização entre Letras, Ciências Humanas
e Sociais, mais femininas; Ciências Exatas e Tecnológicas, mais
masculinas (ROSEMBERG, 2001a, p. 176)

Essa bipolarização humanas-exatas indica uma especialização sexual por
área de conhecimento, a qual ocorre de forma precoce quando se afirma
contundentemente, desde o início do processo de escolarização dos sujeitos que
meninas se saem melhor em português e os meninos em matemática. Por mais que
na década de 90 tenha se observado, de modo intenso, o predomínio masculino e
feminino em determinados cursos em função do sexo, Rosemberg (2001a) ressalta
que a expansão do ensino superior não apenas impulsionou e fortaleceu o aumento
de estudantes mulheres nesse nível, mas revelou uma forte tendência à feminização
de carreiras que outrora eram associadas exclusivamente ao masculino e somente a
ele.
Rosemberg (2001a) ainda afirma que a desconstrução/alteração desse
quadro de diferenciação sexual por ramos de ensino não compete estritamente às
políticas educacionais, uma vez que sua configuração está atrelada a processos de
socialização de gênero que se desenvolvem nos meios familiares, midiáticos e
religiosos, onde se verifica com frequência a imagem da mulher vinculada à
profissões próximas da definição tradicional de atividades inerentemente femininas.
Logo, os esforços das recomendações para uma formação profissional que
desvencilhe-se de contextos laborais segregados serão ineficazes e surtirão pouco
efeito se “forem mantidas inalteradas as tendências das demais instâncias
socializadoras e do mercado de trabalho” (ROSEMBERG, 2001a, p.181).
É possível afirmar que ao longo de sua vida escolar, as meninas são
comumente estimuladas por parte de seus familiares, professores ou companheiros
a seguir certas carreiras e descartar outras, reduzindo, na maioria das vezes, seu
campo de atuação à carreiras tradicionalmente femininas. Em relação a isto,
Bourdieu (2000) assinala:
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Através da experiência de uma ordem social sexualmente ordenada
e das solicitações explicitas dirigidas a elas por seus pais,
professores e colegas, dotados por sua vez, de princípios de visão
adquiridos em experiências semelhantes de mundo, as meninas
assimilam, sob forma de esquemas de percepção dificilmente
acessíveis à consciência, os princípios de divisão dominante que as
levam a considerar normal, ou inclusive natural, a ordem social tal
como se apresenta e a antecipar de algum modo seu destino,
rejeitando os ramos ou as carreiras das que estão em todos os
casos, excluídas, e precipitando-se para aquelas as quais estão
destinadas. A constância dos hábitos que daí resulta é, portanto, um
dos fatores mais importantes da constância relativa da estrutura da
divisão sexual do trabalho. Devido a estes princípios serem
transmitidos, essencialmente, de corpo a corpo, sem necessidade da
consciência e do discurso, escapam em boa medida à pressão do
controle consciente e através daí às transformações ou às correções
[...] mais ainda, ao estar objetivamente programados, se confirmam e
reforçam mutuamente 59(BOURDIEU, 2000, p.118-119).

O acesso à escola e ao conhecimento diplomado é, segundo Bourdieu
(2000), o principal fator de mudanças que favorece as conquistas das mulheres, pois
significou não somente a inserção posterior no mercado de trabalho, como também
abriu as portas do espaço doméstico para que as meninas vivessem novosuniversos
e adquirissem um acervo maior de experiência no mundo público. Nesse sentido, o
aumento do acesso às mulheres ao ensino médio e ao superior representa uma
mudança nas possibilidades objetivas das meninas para obter uma profissão.
Soares (2013) explica que os avanços e mudanças na educação são o fio
condutor dos processos de individualização das mulheres na contemporaneidade.
Por individualização, de acordo com a autora, entendemos um conjunto de
demandas subjetivas e objetivas por uma vida própria, a partir do qual se pode fazer
suas próprias escolhas baseadas na auto compreensão e auto satisfação. Em que
se pode “buscar vivências, elaboração e consolidação de projetos de vida
particulares que se constituam não somente no seio familiar, mas para além
daquelas realizadas entre a família, em meio a outras relações sociais significativas”
(Ibidem, p.41).
Nesse sentido, as oportunidades educativas que têm emergido no século
XXI abrem novos horizontes e perspectivas de vida para elas. Deste modo, as
transformações na condição feminina, resultantes desse processo, refletem novas
possibilidades biográficas. Em suma,
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Tradução livre do original em espanhol.
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as mulheres que tem acesso à educação deixam de se preparar
apenas para o casamento. E passam a projetar e participar de
atividades satisfatórias, para além da vida doméstica, podendo
construir novas rotas biográficas, baseadas em escolhas, ou na
chance de ter uma “vida própria”. [...]Hoje, as mulheres têm
alcançado cada vez mais espaço na concretização de objetivos
próprios, tem tido expectativas de vida para além da esfera familiar
(SOARES, 2013, p.53).

Porém, segundo Soares (2013), a disseminação e interiorização de novos
modelos de comportamento e ação em relação às mulheres não muda a evidência
de que as lógicas tradicionais ainda operam no tecido social. A autora observa que a
sociedade brasileira continua ao mesmo tempo, moderna e tradicional, e isto
significa um impasse e/ou dilema para as mulheres. Pois, se por um lado elas
conquistaram construir novas trajetórias e vivências, fundadas em
escolhas próprias e individualizadas, por outro, continuam se
deparando com restrições que persistem em demarcar espaços
fechados, ou pelo menos, mais difíceis, para que neles elas possam
desenvolver uma vida própria (SOARES, 2013, p.11).

Contudo,

há

uma

nova

mentalidade

feminina

que

surge

na

contemporaneidade. A biografia feminina deixa de ser determinada por outros e
passa a ser construída pelas próprias mulheres, com toda sorte de benefícios e
riscos que isso acarreta, tornam-se, assim, responsáveis por seus sucessos e
fracassos. Uma nova imagem ideal de mulher que tende a desvincular-se daquela
dedicada exclusivamente aos trabalhos do lar e aproxima-se mais da mulher
independente e profissional. Tais atribuições e características, além dos avanços em
matérias de igualdade e reconhecimento dos direitos das mulheres têm
condicionado o desenvolvimento de novas identidades femininas, cosmovisões e
projetos de vida.

3.3. O sexismo na escola
– Pai...
– Hummmmm?
– Como é o feminino de sexo?
– O quê?
– O feminino de sexo.
– Não tem.
– Sexo não tem feminino?
– Não.
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– Só tem sexo masculino?
– É. Quer dizer, não...
(“Sexa”, Luis Fernando Veríssimo)

O sexismo é uma postura de discriminação em relação às mulheres, ou
dito de outro modo, “é um preconceito baseado nas diferenças de sexo, que tem nas
mulheres seu objeto preferencial” (BASSALO, 2004, p.176).A visão sexista tende a
atribuir qualidades sociais, posturas e papéis estereotipados aos indivíduos de
acordo com o seu pertencimento de sexo. Segundo Smigay (2002), ao contrário do
que se poderia supor, o sexismo é alimentado tanto por homens como por mulheres,
logo, “está presente intragênero tanto quanto entre gêneros” (Ibidem, p.34). Inserido
numa cultura marcada pela lógica patriarcal e androcêntrica, essa forma de
preconceito impregna o imaginário coletivo e o constrói tendo como suporte um
amplo conjunto de representações socialmente partilhadas que geram opiniões e
práticas que “desprezam, desqualificam, desautorizam e violentam as mulheres,
tomadas como seres de menor prestígio social” (ibidem).
Segundo Bourdieu (1995), o sexismo é um essencialismo, porque
sustenta uma explicação sobre a assimetria entre os sexos em determinismos
biológicos, ou melhor, na essência do que é considerado feminino e masculino. Ele
visa “imputar diferenças sociais historicamente instituídas a uma natureza biológica
funcionando como uma essência de onde se deduzem implacavelmente todos os
atos de existência” (ibid, p.145). Logo, a diferença biológica, em seus aspectos
físicos, psíquicos e comportamentais, aparece como uma justificativa inquestionável
da diferença socialmente construída entre homens e mulheres, imputando
habilidades, profissões, espaços e posições distintas a cada sexo.
Em relação à construção de uma ordem social naturalizada, isto é, inscrita
na natureza biológica dos sujeitos, Bourdieu (1995) pontua que

o trabalho visando transformar em natureza um produto arbitrário da
história encontra neste caso um fundamento aparente nas
aparências do corpo, ao mesmo tempo que nos efeitos bastante
reais produzidos, nos corpos e nos cérebros, isto é, na realidade e
nas representações da realidade, pelo trabalho milenar de
socialização do biológico e de biologização do social que, invertendo
a relação entre as causas e os efeitos, faz uma construção social
naturalizada [...] aparecer como justificação natural da representação
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arbitraria da natureza que está no princípio da realidade e da
representação da realidade (BOURDIEU, 1995, p.145, grifos meus)

A visão que cada sujeito possui do mundo é parcial e também limitada por
suas crenças e valores. Homens e mulheres não agem de acordo com a realidade,
mas sim conforme a visão de mundo que possuem. Entretanto, essas imagens
sobre o mundo e a realidade não são construídas de forma solitária, baseada
somente em observações individuais de situações reais e concretas, elas têm um
caráter relacional e são formuladas a partir das interações dos sujeitos na vida em
sociedade; do que aprendem e ouvem sobre os fatos e acontecimentos, do
julgamento emitido pelos demais – estes que podem ser professores, familiares,
amigos ou amigas, entre outros/as. Desse modo, a realidade (ou o que acreditamos
ser ela) é construída de forma coletiva.
Cada pessoa tem uma imagem da realidade e de si próprio, a qual é
profundamente influenciada pela ciência e a ideologia da época histórica em que
vive. O modo como cada sujeito se comporta, fala, sonha, sente ou age é reflexo de
um conjunto de representações que constrói sobre si mesmo. Estas imagens não
são fabricadas ocasionalmente, mas encontram-se vinculadas a modelos sociais
que são oferecidos aos indivíduos durante seu processo de socialização e, na
grande maioria das vezes, constituem o marco de referência para a formação do seu
eu social. Logo, não é a biologia que condiciona limites e possibilidades para cada
um/a, os comportamentos dos sujeitos e seus modos de ser são determinados pela
sociedade e a cultura (MORENO, 1999).
Conforme explica Moreno (1999), os seres humanos dispõe de uma gama
variada de condutas e formas de atuação que não são determinadas ou encontramse ligadas ao momento de seu nascimento. Ao contrário, a sociedade ao
empreender suas construções seleciona dentre o conjunto de condutas disponíveis
àquelas que constituirão os modelos que serão formados e propagados ao longo da
história, tendo a cultura como um veículo eficaz de transmissão dos padrões
instituídos. Porém, cabe ressaltar, que os costumes e normas de conduta
estabelecidas não são os mesmos para todos os sujeitos, “existem uns para o sexo
feminino e outros para o masculino, claramente diferenciados” (Idem, p.29),
portanto, se trata de padrões de conduta de tipo genético e totalmente
independentes do social.
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O desafio se revela quando pensamos através da chave explicativa que
afirma serem esses modelos de comportamento organizadores inconscientes da
ação, fato que os torna dificilmente modificáveis, já que são o produto de um
trabalho de socialização realizado desde a infância, responsável por internalizá-los
em cada sujeito, “seja através da familiarização com um mundo simbolicamente
estruturado, seja através de um trabalho de inculcação coletivo, mais implícito do
que explícito” (BOURDIEU, 1995, p.143), transmitidos de geração a geração
mediante processos de imitação e compartilhamento por todos. Sobre isso, Moreno
(1999) afirma que

os padrões e os modelos de comportamento não podem ser
modificados com a simples imposição de uma disposição ou de um
decreto-lei. É necessário uma mudança mais profunda na
mentalidade dos indivíduos, e o lugar privilegiado para introduzi-la é
exatamente a escola. Para que isso seja possível, é necessário
tomar consciência dos mecanismos inconscientes de transmissão do
modelo que queremos modificar (MORENO, 1999, p.30).

Educadas, assim como os meninos, em uma visão androcêntrica de
sociedade, as meninas aprendem desde a tenra idade que devem atender às
solicitações sociais correspondentes ao seu sexo, respeitando os limites e censuras
que lhe são impostas para que assim sejam bem aceitas e livrem-se de qualquer
tipo de repreensão ou sanção por parte daqueles/as que detêm o poder sobre suas
vidas, corpos e mentes. A educação direcionada para as meninas provém de um
pensamento androcêntrico, produto da ideologia sexista, o qual considera o sujeito
do sexo masculino como o centro do universo, “a medida de todas as coisas, como o
único observador válido de tudo o que ocorre em nosso mundo, como o único capaz
de ditar as leis, impor a justiça e governar o mundo” (MORENO, 1999, p.23).
O sexismo, além de impregnar toda a forma de sociedade e inserir-se na
relação social homem-mulher, informa a essas últimas sobre sua inferioridade e
subordinação, a fim de convencê-las a aceitarem seus destinos naturais, como se os
cromossomos e genes femininos determinassem o lugar que a mulher deve ocupar
na sociedade. Nesse sentido, o sexismo inscreve diferenças socialmente
constituídas e instituídas na natureza dos agentes, não se trata somente de uma
ideologia, mas, “reflete, também, uma estrutura de poder, cuja distribuição é muito
desigual, em detrimento das mulheres” (SAFFIOTI, 2004, p. 35).
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Para Paz e Campos (2013, p.68), as diferenças de gênero têm suas
origens na divisão sexual do trabalho, onde são atribuídas às mulheres tarefas
relacionadas com a reprodução doméstica, que naturalizam tais responsabilidades
como obrigações que parecem inatas ao sexo feminino. A partir disso, se constroem
as identidades femininas e masculinas que dão lugar a relações desiguais entre os
sexos, onde historicamente se relaciona a mulher ao espaço privado e o homem ao
público. Segundo ensina Bourdieu (1999),
a divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como
se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser
inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado
nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes são todas
“sexuadas”), em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos
corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de
esquemas de percepção, de pensamento e de ação (BOURDIEU,
1999, p.17).

Contrariamente, a divisão sexual construída pelos próprios atores sociais,
como natural, adquire o reconhecimento e a legitimidade desses mesmos sujeitos.
Essa visão de mundo, de acordo com a separação dos gêneros masculino e
feminino, institui diferenças biológicas entre os indivíduos como princípio que
justifica

a

divisão

entre

os

sexos,

denotando

dois

grupos

socialmente

hierarquizados. Essas diferenças, como já mencionado, não são determinadas por
fatores físicos e/ou biológicos, mas são culturais e socialmente construídas,
radicalizadas e moldadas nos processos educativos e de socialização desiguais no
âmbito de instituições econômicas, sociais (família e escola), religiosas e políticas.
Dentre as instituições responsáveis pela socialização dos sujeitos, a
escola, segundo Louro (1997), é a que mais entende de desigualdades e diferenças.
Desde sua origem, a escola instituiu distinções e selecionou quem nela poderia ou
não entrar, e logo outorgou um valor social àqueles que alcançavam este privilégio.
Ela dividiu também, internamente, os que a frequentavam, através de “múltiplos
mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização” (ibidem, p.57). Pode-se
afirmar que os processos escolares com suas lógicas, códigos e símbolos próprios,
produzem diferenças e delimitam espaços, informam o lugar de meninos e meninas,
instituem sentido e constroem sujeitos. Eles vêm ratificar “toda a construção
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simbólica do feminino e do masculino iniciada na família” (CISNE; BRETTAS, 2009,
p. 67).
A escola alimenta um conjunto de valores conservadores em relação ao
comportamento de homens e mulheres. Ela confere identidades de gênero para
cada sujeito e ajuda a reforça-las através de conteúdos ensinados, modos de
tratamentos e normas presentes em seu regimento, assim como é responsável “por
diferenciadas adjetivações que são atribuídas aos sujeitos, [...] pelas associações e
pelas analogias feitas entre determinadas qualidades, atributos ou comportamentos
e os gêneros” (LOURO, 1997, p.67).
Inegavelmente, a escola exerce um papel relevante na formação das
pessoas. Neste sentido, conforme explica Bassalo (2010), esta instituição e as
práticas que ocorrem no seu interior contribuem na construção e normalização de
significados, lugares e modelos de comportamento sobre o feminino e o masculino,
ou seja, por meio de seus discursos ela informa e comunica “modos de ser e estar
no mundo como homens e mulheres para todos os indivíduos” (ibidem, p.146). Logo,
se trata de uma instituição “generificada”, pois, ao mesmo tempo em que produz
sujeitos femininos e masculinos é construída diariamente por eles e suas
identidades de gênero.
Na instituição escolar, a discriminação sexista se expressa por meio dos
conteúdos de ensino. Segundo Moreno (1999), até certo ponto é indiscutível, que
meninos e meninas realizam as mesmas atividades escolares, recebem as mesmas
explicações durante as aulas de história, geografia ou biologia, porém, isto não nos
permite afirmar, do mesmo modo, que recebam a mesma educação, ou seja, que os
ensinamentos transmitidos são apreendidos igualmente por ambos ou dizem o
mesmo a meninos e meninas.
Indo nessa direção, Moreno (1999) explica que as imagens do masculino
e do feminino presente nos conteúdos de ensino contribuem, sobremaneira, para a
formação do eu social de cada sujeito, dos padrões de comportamentos
diferenciados que assumem e, ainda, na identificação com modelos responsáveis
por torná-los/as mais “mulheres” ou mais “homens” perante a sociedade, além de
comunicar-lhes a distinta valoração que esta atribui aos indivíduos de cada sexo.
Nesse contexto, a linguagem também é um dos elementos que reflete a
desvalorização e sujeição das mulheres no ambiente escolar, mais especificamente
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na sala de aula. Por estar submetida no cotidiano dos sujeitos, já que estes se
comunicam e interagem por meio dela, constituindo e atravessando assim, a maioria
de suas práticas, as cargas de preconceito que a linguagem traz consigo passam
despercebidas por já terem sido vistas/ouvidas tantas vezes que acabaram
tornando-se naturais. Entretanto, são as palavras banalizadas e vistas como comuns
nas relações estabelecidas no dia-a-dia, que devem ser alvo de atenção redobrada
e, em especial, de desconfiança. Uma vez que, como alerta Louro (1997, p.63-64), a
“tarefa mais urgente seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado como
natural [...] estar atentos/as, sobretudo, para nossa linguagem”, procurando perceber
o sexismo que ela carrega e institui.
É impossível esquecer que uma das primeiras e mais sólidas
aprendizagens de uma menina na escola consiste em saber que,
sempre que a professora disser que “os alunos que acabarem a
tarefa podem ir para o recreio”, ela deve se sentir incluída. [...]
Provavelmente é impossível avaliar todas as implicações dessa
aprendizagem; mas é razoável afirmar que ela é, quase sempre,
muito duradora (LOURO, 1997, p. 70).

Assim que aprendem a falar, meninos e meninas passam a saber, que
existem duas maneiras de dirigir-se ou nomear as pessoas conforme seu sexo de
pertencimento, isto é, existe uma palavra para denominar um indivíduo do sexo
feminino e outra para o do sexo masculino (MORENO, 1999). Mas, assim que entra
na escola, a menina se depara com uma contradição: deverá aprender sua
identidade sexolinguística para posteriormente abandoná-la definitivamente, devido
aos processos de ocultamento em que as palavras supõe todas as pessoas,
naquelas situações em que, “por razões de economia é preciso utilizar uma forma
comum para referir-se a indivíduos de ambos os sexos” (ibidem, p.37). Logo, sua
individualidade se perde dentro da grande imensidão de meninos que constituem os
grupos de alunos dentro da sala de aula. Isto para ela passará a ser percebido como
natural, ou seja, em consonância com a ordem das coisas, porém, revela um modo
oculto de discriminação que contribui para perpetuar a subordinação feminina.
O mais instigante, e aqui cabe ressaltar, é o fato de a escola ser acusada
de discriminação sexista justamente na época em que mais tem escolarizado e
formado meninas, fenômeno este claramente comprovado nos altos índices de
matricula escolar feminina e na presença massiva da mulher nos diferentes níveis de
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ensino. Tal assertiva constitui um dos paradoxos relacionados a gênero e educação,
identificados por Charlot (2009) na contemporaneidade. O outro, ainda mais
complexo, informa que apesar de serem discriminadas por vários processos
implícitos de desvalorização, as meninas não fracassam na escola, ao contrário,
“são mais bem-sucedidas do que os rapazes” (Idem, p.124).
Não é de hoje que pesquisas no campo da educação têm constatado o
sucesso escolar das meninas no sistema educacional brasileiro, destacando o
melhor desempenho das mulheres em sua trajetória de escolarização 60.A esse
respeito, é importante tecer algumas considerações relacionadas aos paradoxos
apontados por Charlot (2009), para que se possa entender as distintas facetas com
as quais, hoje, o sexismo se apresenta muita das vezes camuflado nos discursos
que proclamam já terem sido superadas as desigualdades educacionais entre
homens e mulheres.
Como já discutido, é inegável a evidência de que as desigualdades entre
homens e mulheres perante a escola, são históricas. Em épocas anteriores, poucas
ou quase nulas eram as possibilidades das meninas ingressarem em algum nível de
ensino. No melhor dos casos, só lhe era permitido o acesso à educação religiosa,
afinal de contas haviam barreiras ideológicas e socioculturais que atuavam no
sentido de afirmar a ideia de que “uma mulher não precisava estudar tanto para
tornar-se boa esposa, boa mãe e dona do lar e, ademais, corria o risco de perder a
sua virtude ao escapar da vigilância da família” (CHARLOT, 2009, p. 121). Desta
sorte, durante um bom tempo as portas da escola permaneceram fechadas para o
público feminino.
Ao levarem em conta a asserção do discurso oficial da escola de que
moças e rapazes são iguais frente aos estudos e ao sucesso escolar, embora
existam processos tácitos de discriminação que operam sob as meninas, estas
transformam a mistificação ideológica da igualdade em alavanca de mobilização
subjetiva, ao menos para aquelas que possuem um projeto de escapar à dominação
e mudar de vida: “vale a pensa estudar, pensam muitas delas, já que a escola me
oferece reais oportunidades de sucesso” (CHARLOT, 2009, p. 123). Em outras
palavras, o discurso universalista de que educação é para todos/as estaria sendo
levado a cabo pelas meninas, que utilizam a escola a serviço de um projeto de vida.
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Nesse caso, ver as pesquisas empreendidas por Rosemberg e Madsen (2011), Ferraro (2010) e
Carvalho (2009).
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Na escola, este discurso explícito de igualdade encobre ou invisibiliza os
processos implícitos e internos de discriminação contra as mulheres. Ao aceitarem
tal discurso e mobilizarem-se para obter êxito escolar, acabam contribuindo para que
as antigas promessas da escola de promover igualdade entre os gêneros sejam
vistas como finalmente alcançada. Portanto, o sucesso escolar das meninas conforta
a fala universalista e afasta as suspeitas de discriminação. Tudo não passa de
ilusões, mistificações e camuflagens da dominação, já que se “as moças
acreditarem que podem ser bem-sucedidas na escola, por não terem consciência
dos processos implícitos de discriminação, pode acabar que sejam bem-sucedidas”
(Ibidem, p.121) e a escola passa a figurar como um dos espaços onde menos ocorre
a discriminação e no qual as meninas têm seu valor reconhecido e carimbado.
Em relação a isso, de acordo com Rosemberg (2001a), alguns autores61
assumem claramente a posição de que diante das demais esferas sociais (mercado
de trabalho e a família), a escola seria o âmbito menos sexista, porém, essa
constatação não anula, de maneira alguma, as denúncias de sexismo e a reflexão
sobre os processos implícitos de desvalorização das mulheres presentes na
instituição escolar. Ademais, Rosemberg (2001a) apresenta dois contrapontos que
baseiam este modelo interpretativo: a afirmação de que “as instituições sociais
podem ser regidas por lógicas não-idênticas e que as relações de dominação de
classe, raça, gênero e idade podem atuar de modo não-sincrônico na história social
de modo geral, de uma instituição em particular, ou na vida da pessoa” (ibid, p.526).
Como evidenciado por Charlot (2009), as mulheres lidam frequentemente
com um cotidiano marcado por situações de desvalorização, que acabam
constituindo seu “universo ‘normal’ de vida” (Ibidem, p. 125). As meninas sabem que
ao saírem de casa, receberão cantadas ou serão assediadas de diversas formas. A
igualdade de gênero não é uma realidade e as garotas percebem isso em suas
vivências no cotidiano. Os efeitos de um cotidiano carregado por situações sexistas
se revelam quando dificilmente as alunas percebem os processos escolares de
discriminação, já que para elas dentro da instituição, “não há problema algum, tudo é
normal, isto é, tudo ocorre conforme as normas sociais vigentes fora da escola”
(ibidem, p.126).
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Porém, são múltiplas as formas de discriminação sofridas pelas jovens
estudantes no espaço escolar, que vão desde o currículo que reflete em sua
organização e estrutura uma cultura androcêntrica, até os modos de interação na
sala de aula ou no pátio, que evidentemente favorece aos estudantes homens pela
liberdade atribuída às suas práticas e modos de expressão, sejam elas verbais ou
corporais. Além disso, segundo Marrero (2008), a escola parece silenciar e
desvalorizar a presença das meninas em seu interior: “discriminadas, oprimidas,
ridicularizadas, sem modelos nos quais apoiar-se, parece que devem formar-se por
si mesmas devido ao desinteresse que os docentes demostram”
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(Ibidem, p. 32).

Por outro lado, elas parecem responder de outra forma e têm cada vez mais êxito
em seu trânsito escolar, pois percebem que via escolarização podem conquistar
mais do que conseguem em um cotidiano marcado pelo sexismo. Nesse sentido, é
preciso reconhecer o fato de que a escola forma e que

por mais discriminadas que possam ser as moças, na escola elas
têm acesso a conhecimentos e novos universos e até aprendem
coisas que lhes permitem compreender com mais espírito crítico o
seu lugar no mundo e as suas possibilidades de resistência
(CHARLOT, 2009, p. 122).

Apesar de toda a discriminação, as meninas buscam, por meio do acesso
à escola, viabilizar a concretização de um projeto de vida o qual é também um
projeto de independência, de liberdade, de emancipação (CHARLOT, 2009). Ao
olharem ao seu redor e se depararem com a violência de gênero, as profissões
menos valorizadas, a objetificação do corpo feminino etc., muitas meninas podem
estar, conscientes ou não, investindo na escola como uma forma de superar tais
empecilhos. Contudo, não se está dizendo que a desigualdade de gênero produz o
sucesso escolar, ao contrário, “a discriminação de gênero não é a causa do êxito
das moças na escola; a causa é sua atividade intelectual, o fato de que elas
estudam e são inteligentes” (Ibidem, p. 173).
Por fim, outro aspecto a ser destacado, nesse caso, se refere à
emergência de discursos sexistas que tendem a todo custo deslegitimar o sucesso
escolar das meninas. Frequentemente, este é visto sob um ponto de vista relacional,
subordinado às decisões e escolhas masculinas. Em outras palavras, se uma mulher
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obtiver êxito em sua trajetória escolar é porque os homens assim permitiram, seja
pelo fato de que optaram por ingressar precocemente no mercado de trabalho e
tiveram que abandonar a escola, seja por explicações essencialistas que vinculam
seu fracasso a uma menor tendência masculina para dedicação aos estudos. Logo,
dificilmente são reconhecidos os esforços e qualidades femininas, devido a sua já
histórica e conhecida desvalorização social. Nesse sentido, segundo Rosemberg
(2001a), deve-se pensar o processo educativo enquanto um instrumento eficiente de
combate a todas as formas de discriminação existentes contra a mulher,
promovendo o reconhecimento de sua dignidade, igualdade e de sua plena
cidadania.
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IV. METODOLOGIA

4.1. Tipo de pesquisa

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa adotando como abordagem
metodológica os pressupostos mannheimianos do método documentário de
interpretação. Tal escolha se justifica primeiramente porque, de acordo com Flick
(2004, p.28), a pesquisa qualitativa é orientada para “a análise de casos concretos
em sua particularidade temporal e local, partindo das expressões e atividades das
pessoas em seus contextos”. Segundo conceituam Denzin e Lincoln (2006):
a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o
observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas
materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo. Essas
práticas transformam o mundo em uma série de representações [...].
Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem
naturalista, interpretativa, para o mundo, o que significa que seus
pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais,
tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos
significados que as pessoas a eles conferem (DENZIN; LINCOLN,
2006, p. 17).

O método documentário de interpretação foi desenvolvido pelo sociólogo
Karl Mannheim para a análise da categoria Weltanschauung (visão de mundo).
Trata-se, segundo Bohnsack e Weller (2013), de “um método ou um caminho para a
indicialidade dos espaços sociais e compreensão das visões de mundo de um
determinado grupo” (BOHNSACK; WELLER,2013, p.68). As visões de mundo
emanam das ações práticas dos sujeitos e pertencem, segundo Weller (2005b), ao
campo que Mannheim denominou como sendo o do conhecimento ateórico.
O conhecimento ateórico localiza-se nas dimensões pré-teóricas, no nível
da existência cotidiana e constitui as práticas e ações dos sujeitos em um
determinado contexto (TAVARES, 2012). Segundo Bohnsack e Weller (2013), o
conhecimento dos atores sociais permanece como a base empírica da investigação.
Tal princípio requer do/a pesquisador/a uma postura específica de diferenciação
“entre o conhecimento reflexivo e teórico dos atores versus o conhecimento prático e
incorporado”, este último é àquele que Mannheim define como sendo o
conhecimento ateórico; um conhecimento implícito que orienta a ação dos sujeitos
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no cotidiano da vida social. Logo, a “compreensão das visões de mundo e das
orientações coletivas de um grupo só é possível através da explicação e da
conceituação teórica desse conhecimento ateórico” (WELLER, 2005b, p. 262).
Nesta perspectiva, pode-se afirmar que
a interpretação documentária não parte de teorias ou metodologias
previamente elaboradas, pois a interpretação se desenvolve de
forma reflexiva durante o processo da pesquisa, não se
caracterizando pela elaboração prévia de hipóteses ou pela
comprovação destas no processo de interpretação. (ZARDO, 2012,
p. 129).

Segundo

Bassalo

(2012)

o

percurso

metodológico

do

método

documentário não é delineado, a priori, por premissas teóricas ou hipóteses, já que
as visões de mundo, categoria central de análise, emanam do material empírico e
não de quadros teóricos previamente determinados. Tendo como um dos seus
princípios à assertiva de que a conceitualização teórica não se inicia com a ciência,
mas é construída no âmbito da experiência empírica, a interpretação documentária
nos permite ir na contramão de práticas de pesquisa ainda frequentes em que
discursos e/ou referências teóricas antecedem e articulam-se a objetos de estudos
pré-construídos (BRANDÃO, 2010, p. 229).
4.2. Abordagem epistemológica
A abordagem epistemológica utilizada é de cunho fenomenológico, a qual
se justifica pela busca da compreensão do indivíduo em seu cotidiano vivencial por
meio da descrição do fenômeno que a experiência dos fatos oferece para chegar a
sua essência. Do ponto de vista epistemológico, segundo Souza (2001, p.34), as
pesquisas fenomenológicas “têm uma concepção de casualidade, entendida como
uma relação entre o fenômeno e a essência, o todo e as partes, o objeto e o
contexto”. Nesse sentido, a intenção é a de compreender o modo como os
indivíduos e/ou grupos de indivíduos veem e entendem o mundo ou parte específica
dele, bem como o modo que estes sujeitos constroem significados. No caso desta
pesquisa, há uma preocupação com os sentidos, as motivações, as escolhas e os
desejos que mobilizam a elaboração dos projetos de vida das jovens estudantes do
Ensino Médio e suas perspectivas sobre a contribuição da escola para esse
processo.
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4.3. Trabalho de campo (estratégias)
As estratégias que viabilizaram o trabalho de campo desta pesquisa se
organizam em diferentes momentos, a saber:

1) Localização em praças, redes sociais e pontos de encontro juvenis na cidade
de Belém de diferentes grupos dos quais façam parte jovens mulheres com idades
entre 16 e 19 anos, estudantes do Ensino Médio público;
2) Contato e identificação das jovens estudantes que participarão como
informantes da pesquisa;
3) Início de um processo de negociação e diálogo com as jovens, através da
explicação das razões e objetivos da pesquisa, além do convite para que participem
das entrevistas;
4) Elaboração do TCLE para a assinatura das participantes e de seus
respectivos responsáveis, no caso das estudantes menores de idade.

4.4. Lócus da pesquisa
Nesta investigação, o trabalho de campo foi realizado em ambientes
considerados informais, pois se situam fora do espaço escolar. Logo, constituíramse como lócus dessa pesquisa locais como praças, bosques, shoppings e outros
lugares escolhidos pelas próprias informantes, para a realização das entrevistas.

4.5. Sujeitos da pesquisa
Os sujeitos da pesquisa foram jovens mulheres, estudantes do 3º ano do
Ensino Médio de escolas públicas. A escolha por escolas públicas se justifica por
serem instituições que atendem um público diverso, constituído por jovens de
provenientes de diferentes bairros da cidade e distintas classes sociais. A escolha
metodológica de eleger as jovens mulheres como sujeitas da investigação
fundamenta-se também em um pressuposto de pesquisa. Parte-se da premissa de
que as jovens estudantes são interlocutoras válidas para a compreensão do ensino
médio.
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4.6. Técnicas de produção de dados

Nesta investigação os dados empíricos foram obtidos através da
realização de entrevistas narrativas individuais.
A entrevista narrativa como método de geração de dados tem em vista
uma situação comunicativa que encoraje e estimule o entrevistado a contar a história
sobre algum acontecimento importante de sua vida e do contexto social. Partindo do
formato sistematizado por Schütze (2013), o sentido dado a essa técnica na
pesquisa se orienta na direção de reconstruir acontecimentos sociais a partir da
perspectiva das entrevistadas, tão diretamente quanto possível. Nesse sentido, a
entrevista narrativa permitirá o acesso às projeções de futuro e experiências juvenis
de estudantes do Ensino Médio, isto é, resultará numa maior aproximação com o
acontecer da vida cotidiana e escolar, onde a análise parte, primordialmente, do
ponto de vista dos atores e sujeitos sociais, no caso, as jovens estudantes.
Segundo Weller e Otte (2014),a entrevista narrativa busca romper com a
rigidez imposta pelas entrevistas estruturadas, além de gerar textos narrativos sobre
as experiências vividas. Enquanto metodologia, a entrevista narrativa, conforme
salienta Appel (2005), parte da hipótese de que a narração das experiências
pessoais como história de vida, sem que haja uma preparação prévia, “supõe uma
aproximação máxima aos fatos realmente experimentados”63 (idem, p.5). Se trata
basicamentede uma situação comunicativa onde o entrevistador começa fazendo
uma pergunta inicial que visa motivar a narração de experiências e acontecimentos
pessoais, podendo somente intervir com outras perguntas quando o entrevistado
termina sua fala64

4.7. Análise dos dados
Para a análise dos dados qualitativos utilizamos o Método Documentário
de Interpretação. Este foi inicialmente proposto por Karl Mannheim (1921/22), e
destina-se à compreensão da weltanschauung ou visões de mundo de um
determinado grupo social. Já na década de 80, o sociólogo alemão Ralf Bohnsack o
retomou e atualizou tanto do ponto de vista da concepção do método, quanto do
63
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procedimento metodológico (WELLER et al, 2012; BOHNSACK; WELLER, 2013).
Este método, de acordo com Weller et al (2012), pode ser utilizado para a
compreensão tanto dos produtos culturais privilegiados quanto das ações cotidianas
dos sujeitos, já que auxilia na investigação de grupos e indivíduos que estejam
inseridos em contextos sociais que o/a pesquisador/a desconhece, possibilitando
assim, o acesso às visões de mundo, ações e formas de entendimento do conjunto
de experiências vivenciadas no cotidiano (WELLER, 2005b) e, principalmente por
constituir-se num procedimento de análise de fenômenos culturais não mensuráveis
e desvalorizados pela tradição de pesquisa social.
No Método Documentário a análise dos dados é realizada em duas
etapas: interpretação formulada e interpretação refletida65 (BOHNSACK; WELLER,
2013; WELLER, 2005b); etapas estas que possibilitam a apreensão das metáforas
de foco e o acesso às orientações das práticas dos/as participantes da pesquisa.
A interpretação formulada, segundo Weller e Otte (2014), busca
“descontruir o sentido imanente, ou seja, aquilo que compreendemos de forma
imediata” (ibid, p.328), nesta etapa o investigador irá identificar e organizar os
tópicos presentes no decorrer da entrevista, isto é, trata-se da estruturação temática
que se refere a decodificação e formulação da estrutura tópica dos textos. Ainda de
acordo com as autoras, o/a pesquisador/a “reescreve a narrativa de modo a torná-la
compreensível para as pessoas que não pertencem ao contexto pesquisado,
eximindo-se de comentários” (ibid, p. 136). Já a interpretação refletida, demanda
uma “observação de segunda ordem, na qual o pesquisador realiza suas
interpretações, podendo recorrer ao conhecimento teórico e empírico adquirido
sobre o meio pesquisado” (BOHNSACK; WELLER, 2013, p.82), além disso a
interpretação refletida ocupa-se da análise semântica, verificando a forma“ como um
tema ou problema foi elaborado assim como os respectivos quadros de referência
ou modelos de orientação a partir dos quais o entrevistado constrói a narrativa”
(WELLER; OTTE, 2014, p. 332).
A interpretação se refere, de acordo com Weller (2005b), a explicação
teórica da ação prática no sentido de sustar as informações sobre atitudes, habitus e
padrões de orientação da prática, documentadas a partir dos sujeitos da
65
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investigação, questionando-as e buscando sua interpretação. Esta pressupõe uma
explicação teórico-conceitual do conhecimento ateórico e do conhecimento
metafórico (BOHNSACK; WELLER, 2013). Neste sentido, os/as pesquisadores/as
que adotam o método documentário em suas interpretações não partem do
pressuposto que sabem mais do que os sujeitos da pesquisa, “mas da perspectiva
de que, na realidade, eles mesmos não sabem o que e o quanto sabem”
(BOHNSACK; WELLER, 2013, p.73). O trabalho do investigador, no caso, é
encontrar uma forma de acesso ao conhecimento implícito do sujeito, explicitá-lo e
defini-lo teoricamente. Logo, o Método Documentário permitirá a aproximação e a
teorização da singularidade e especificidade das experiências concretas vivenciadas
pelos sujeitos da pesquisa, contextualizadas em seus tempos e espaços.
Portanto, pesquisar sobre jovens mulheres estudantes do ensino médio,
os sentidos e as motivações que põe em marcha seus projetos de vida, tomando
instrumentos metodológicos distintos dos convencionais utilizados em pesquisa
qualitativas, além de possibilitar a reconstrução dos sentidos das ações cotidianas e
práticas juvenis das estudantes do ensino médio, nos auxilia na compreensão das
orientações ou quadro de referência que orientam suas escolhas e aspirações, como
também contribui para ajudar a preencher as lacunas encontradas nos estudos do
campo no que se refere à jovem mulher em sua relação com a escola.

4.8.

O trabalho de campo
O trabalho de campo da pesquisa iniciou no mês de maio com a

identificação das entrevistadas. Essa etapa se deu por meio da frequência e
comparecimento em praças e locais de encontros juvenis na capital, bem como na
busca em redes sociais66 por jovens mulheres que preenchessem os critérios
utilizados para a escolha dos sujeitos na investigação.
Nesse momento inicial, foram contatadas vinte jovens estudantes do
ensino médio público, das quais apenas quatorze participaram das entrevistas. As
jovens que alegaram indisponibilidade destacaram a falta de tempo devido
ocupações com outras atividades extraescolares, como cursinhos de preparação
para o vestibular (Enem) e cursos de idiomas. Muitas delas, por estarem no terceiro
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A busca foi realizada, sobretudo, através de postagens e solicitações em grupos abertos e
comunidades do Facebook.
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ano do ensino médio, mantinham uma rotina de estudos intensa e inflexível, fato que
impossibilitou o fechamento de horários e datas para possíveis encontros.
Após o processo de negociação e diálogo com as meninas, bem como a
exposição da pesquisa e seus objetivos procedeu-se com a elaboração e a entrega
para cada uma do TCLE e do documento de autorização para seus pais e
responsáveis (no caso daquelas menores de 18 anos). Foram entrevistadas, no
período de junho a julho de 2016, jovens estudantes de diferentes escolas públicas
da capital, com idades entre 16 e 19 anos. Os locais para a realização das
entrevistas foram definidos de acordo com a escolha das informantes em conversa
com a pesquisadora. Nos tópicos abaixo são apresentadas, respectivamente,
algumas considerações sobre as estudantes entrevistadas e informações referentes
à experiência no campo.

4.8.1. As informantes da pesquisa67
Af68 tem 16 anos e cursa a 3ª série do ensino médio. Declarou ser
solteira, parda e ateia. Atualmente mora com a mãe. Não participa de grupos ou
associações e seu lazer preferido é tocar violão, cantar e sair com os amigos. Sua
mãe possui o ensino superior completo, é professora e tem renda de R$ 3.000 por
mês. Seu pai é pintor, possui o ensino fundamental incompleto e tem renda mensal
de R$ 1.000. No momento, Af somente estuda e pretende cursar Medicina.
Considera que a escola que frequenta necessita de mais investimentos e ressalta
que o que há melhor nela são os professores, a direção e os amigos. A escolha pela
instituição se deu pelo bom programa de estudos que oferece.
Bf tem 18 anos e estar na 3ª série do ensino médio. Declarou ser solteira,
espírita e parda. Atualmente mora com a mãe, uma irmã e um irmão. Seu lazer
predileto é jogar vôlei e estudar. Não participa de grupos ou associações. Sua mãe
possui ensino médio incompleto, é babá e recebe um salário mínimo. Seu pai é
protético, possui o ensino médio incompleto e não teve sua renda declarada. No
momento, Bf somente estuda e pretende ser psicóloga, mas também pensa em
prestar vestibular para os cursos de Biomedicina e Biologia. Considera que a escola
67

Os dados a respeito das informantes entrevistadas foram sintetizados a partir dos questionários que
preencheram (Cf. modelo do questionário nos apêndices).
68
As informantes não foram identificadas a fim de serem preservadas suas identidades. O termo “Af”
pertence ao sistema de codificação do método documentário, sendo usando, neste caso, para
referenciara entrevistada e seu sexo.
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em que estuda deveria dar uma melhor orientação aos alunos dentro da sala,
porém, aponta que o que há de melhor é a organização dos horários. Escolheu a
instituição porque sua irmã já havia estudado nela antes. Acredita a escola pode
ajudá-la a realizar seus sonhos e planos de futuro.
Cf tem 17 anos e cursa a 3ª série do ensino médio. Declarou ser solteira,
branca e católica. Mora com a mãe e a avó. Trabalha com jovens cristãos em grupos
da igreja e seu lazer preferido é navegar na internet. Sua mãe possui o ensino médio
completo, trabalha como empregada doméstica e não teve sua renda informada.
Atualmente a jovem somente estuda e pretende prestar vestibular para o curso de
Licenciatura em Química. Porém, assim que concluir o ensino médio, Cf deseja
conciliar os estudos com o trabalho. Escolheu a escola em que estuda por conta do
bom ensino, como também pelo grande número de aprovados no vestibular. Em sua
opinião, o que há de melhor na instituição são os professores, as aulas e o ensino e
acredita que a escola necessita de mais recursos.
Df tem 16 anos e estuda na 3ª série do ensino médio. Declarou-se
solteira, negra e sem religião. Nunca trabalhou e sempre estudou em escola pública.
Atualmente mora com os pais e seu irmão. Sua mãe possui o ensino médio
completo, é técnica em enfermagem e tem renda de R$ 4.000 por mês. Já seu pai
possui o ensino fundamental incompleto, é autônomo e não tem renda alguma. No
momento, Af somente estuda e pretende ser advogada, embora pense em prestar
vestibular também para os cursos de Odontologia e Agronomia. Seu lazer preferido
é dormir. Não faz parte de grupos ou associações. Acredita que a escola onde
estuda pode ajudá-la a realizar seus sonhos e planos futuros, mesmo que a decisão
de estudar na instituição tenha sido uma escolha de sua mãe.
Ef tem 18 anos e estar na 3ª série do ensino médio. Declarou ser solteira,
parda e sem religião. Atualmente mora com a mãe e a irmã. Nunca trabalhou e
sempre estudou em escola pública. Não faz parte de grupos ou associações. Seu
lazer preferido é passear com a família. Sua mãe possui o ensino médio completo, é
aposentada e tem renda mensal de R$ 4.000. No momento, Ef somente estuda e
pretende prestar vestibular para o curso de Filosofia. Após terminar o ensino médio
desejar continuar estudando. Considera que não falta nada na escola que frequenta
e o que há de melhor são os professores e a infraestrutura. A jovem acredita que a
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escola pode lhe ajudar a realizar seus projetos de futuro e a escolheu pelo ensino de
tempo integral que oferece.
Ff tem 16 anos e estuda a 3ª série do ensino médio. Atualmente mora
com a mãe. Declarou ser solteira, parda e sem religião. Não participa de grupos ou
associações e seu lazer preferido é assistir filmes. Sua mãe é aposentada, possui o
ensino médio completo e tem renda mensal de R$ 4.000; seu pai possui o ensino
médio completo, é vendedor e não teve sua renda informada. No momento, a jovem
somente estuda, pretende fazer vestibular para os cursos de Direito e Filosofia e no
futuro deseja exercer a profissão de advogada. Considera que a escola em que está
matriculada deveria investir na infraestrutura do prédio e aponta para os professores
como sendo o que de melhor há na instituição. Escolheu a escola por conta do bom
ensino e acredita que ela pode ajudá-la a realizar seus sonhos e planos de futuro.
Gf tem 17 anos e cursa a 3ª série do ensino médio. Atualmente mora com
os avós. Declarou ser solteira, negra e evangélica. Participa de grupos de canto,
dança e teatro. Seu lazer preferido é jogar futebol. Nunca trabalho e sempre estudou
em escola pública. Sua mãe está desempregada e possui o ensino fundamental
completo; seu pai é cozinheiro, possui o ensino médio completo e não teve sua
renda informada. No momento, Gf somente estuda, pretende prestar vestibular para
os cursos de Psicologia, Secretariado e Licenciatura em História. No futuro, a jovem
gostaria de exercer a profissão de Psicóloga. Escolheu a escola que estuda por
indicação da tia e para ela o que há de melhor na instituição é o bom ensino e a
dedicação dos professores, mas aponta a falta de um refeitório para os alunos.

4.8.2. Notas sobre o trabalho de campo
A primeira entrevistada foi Af. A entrevista com Af ocorreu em um parque
localizado na cidade. Identifiquei a jovem na escola em que atuei como estagiária na
área de gestão escolar. Durante minha estadia na instituição, realizada diferentes
atividades no setor do Ensino Médio Integral. Certo dia fui incumbida de ir até às
salas do 3º ano para fazer a eleição de chefe de turma. Ao chegar na sala de Af
percebi o quanto ela era falante e alegre, além de ser bastante querida pelos
colegas, pois a todo o momento divertia a turma com brincadeiras e piadas. Ao final
da atividade, lhe chamei em particular e a convidei para ser uma das minhas
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entrevistadas. A jovem aceitou o convite de imediato, passou seu número de celular
e a todo o momento perguntava quando nosso encontro aconteceria.
Marcamos a entrevista para o dia 02 de julho às 15h. Chegamos no
parque juntas, nos abraçamos e eu agradeci pela presença. Caminhamos até uma
fileira de bancos coberta por árvores. Enquanto eu retirava da bolsa o roteiro da
entrevista e os demais instrumentos, Af guardou o celular e os fones de ouvido.
Assim que me devolveu a autorização assinada por sua mãe e preencheu o
questionário, expliquei como funcionaria a entrevista e pedi que nossa conversa
fosse gravada. Ela consentiu, mas perguntou se o áudio seria divulgado
publicamente.
A entrevista aconteceu de forma espontânea e descontraída. Pude notar
que a informante estava disposta a contribuir com a pesquisa e se mostrou bastante
à vontade com as perguntas. A todo o momento sorria e gargalhava, assim como
trouxe temas em sua fala que não estavam presentes no roteiro. A conversa
demorou 1h e 46 min.
A entrevista com Bf aconteceu em uma praça localizada no centro da
cidade. Foi nesse mesmo lugar que conheci e identifiquei a informante. Soube por
alguns colegas de sala que a praça um local de encontro juvenil, especialmente nos
finais de semana. Numa sexta-feira, visitei o lugar acompanhada de uma amiga.
Logo que chegamos, me deparei com muitos/as jovens. Distribuídos em grupos
conversavam, falavam alto, mexiam no celular e escutavam música. Fiquei por uns
minutos apenas observando. Avistei um pequeno grupo de jovens (3 meninos e 2
meninas) que vestiam o uniforme da instituição onde cursei o ensino médio. Assim
que os abordei, me apresentei e disse o que estava fazendo ali. Depois de falar da
pesquisa e lançar o convite, Bf se interessou em participar indicando mais duas
colegas da mesma escola, que no momento não estavam na praça. Trocamos o
número do celular e o nome do perfil do facebook.
Depois de algumas conversas via whatsapp, marcamos de nos encontrar
para a entrevista no dia 24 de junho às 9h. Assim que cheguei na praça escolhida
sentei no gramado e esperei pela jovem. No horário combinado, Bf desceu do
ônibus e veio até mim sorrindo. Nos cumprimentamos e ela sentou ao meu lado. Dei
o questionário para que fosse preenchido e o TCLE. Ao me devolver ambos,
agradeci pela disponibilidade e interesse em participar da entrevista; expliquei os
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procedimentos da EN e a intenção da pesquisa que estava realizando. Em seguida
pedi permissão para gravar nossa conversa e ela aceitou imediatamente.
A entrevista ocorreu com alguns incômodos causados pelo barulho dos carros e de
um grupo de jovens que também se reunia no lugar. Depois de alguns minutos de
gravação, resolvemos pausar e procurar um lugar tranquilo para continuar. Logo que
encontramos um espaço adequado prosseguimos com a conversa. A jovem se
mostrou bem à vontade com as perguntas, respondendo-as de forma aberta e
sempre animada. A entrevista realizada durou 1h e 11min
A entrevista com Cf aconteceu em uma praça localizada no centro da
cidade. O contato com a jovem se deu via whatsapp. No período de identificação
das participantes publiquei em vários grupos dessa rede social postagens
explanando minha intenção de pesquisa. Recebi alguns retornos de meninas, entre
elas Cf. Conversamos por algum tempo e logo descobrir que a informante estudava
na mesma escola em que eu realizava estágio obrigatório pelo curso. Comecei a
observar mais de perto a jovem, sempre muito comunicativa e alegre.
Marcamos a entrevista para o dia 01 de julho às 9h, já que a data
coincidia com o fim das atividades semestrais na escola. Cheguei pontualmente ao
lugar. Cf atrasou um pouco por causa do trânsito e assim que me avistou pediu
desculpas. Sentamos e ela me devolveu a autorização assinada pela mãe. Entreguei
o TCLE e o questionário para que fosse preenchido. Comentei com ela como estava
agradecida por ter aceitado o convite que fiz mesmo tendo várias outras atividades
para realizar. Ela sorriu e disse que eu não precisava agradecer, pois era bom saber
que ela estava sendo útil e ajudando alguém. Expus de forma sintética a pesquisa e
seus objetivos, além de explicar os procedimentos e fases da EN. Pedi permissão
para que a entrevista fosse gravada. Ela consentiu e sorriu um pouco nervosa.
A entrevista ocorreu sem nenhum inconveniente, de forma bastante
natural e espontânea. Notei que Cf estava à vontade e não mostrou nenhum tipo de
reserva em relação às perguntas que foram destinadas a ela. A nossa conversa
durou cerca de 30 min e 55 seg.
A identificação de Df se deu por indicação de uma amiga particular que
estuda na mesma escola que a informante. Começamos a nos comunicar via
whatsapp. Cinco dias antes de nos encontrarmos, visitei a escola em que a jovem
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estuda e lhe entreguei a autorização que seus pais deveriam assinar para que ela
pudesse participar da pesquisa.
A entrevista aconteceu no dia 19 de junho por volta das 17h30min, em
uma praça perto da casa de Df. Cheguei ao local às 17h, sentei em um dos bancos
e retirei da bolsa um bloco de papel, o roteiro da entrevista, uma caneta e o celular
que seria usado para a gravação. Após alguns minutos, a jovem chegou
acompanhada por uma colega, nos cumprimentamos com um abraço e eu a
perguntei se poderíamos fazer a entrevista no local onde eu estava sentada, ela
consentiu e se despediu da amiga. Assim que sentamos, e, antes que a entrevista
começasse, lhe agradeci por ter aceitado conversar comigo. Comentei acerca do
projeto de pesquisa e seus objetivos, assim como expliquei a EN69 e suas fases de
desenvolvimento. Entreguei o TCLE70 e pedi que a jovem devolvesse a autorização
assinada por seus pais. Feito isso, liguei o gravador.
A entrevista transcorreu sem nenhuma dificuldade, a informante se
mostrou interessada e tranquila. Em todos os momentos não mantivemos um
contato visual direto, pois a jovem procurou concentrar seu olhar em outro ponto. A
cada pergunta respondida ela demostrou segurança e concentração, pausando sua
fala algumas vezes para melhor organizar seus pensamentos sobre o tema que
estava em discussão. A nossa conversa durou 1h e 30 minutos.
A conversa com Ef aconteceu em um parque localizado na cidade.
Conheci a informante por meio da indicação de Gf. Ambas estudam na mesma
instituição. Ef se mostrou bastante empolgada com a ideia de ser entrevistada.
Começamos a conversar por whatsapp e marcamos o encontro para o dia 07 de
julho às 14h. Fui a primeira chegar no local, meia hora depois avistei a jovem que
pediu desculpas. Sentamos em uma fileira de bancos e entreguei à informante o
questionário e o TCLE. Assim que me devolveu a autorização assinada pela mãe,
falei um pouco mais sobre a pesquisa. Agradeci pela presença e pedi permissão
para gravar sua fala. Algo que a jovem aceitou imediatamente. A entrevista
transcorreu sem dificuldades ou empecilhos. O lugar era extremamente tranquilo.
Notei que cada pergunta era respondida com entusiasmo. Nosso encontro demorou
32 min e 41 seg.
69
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A conversa com Ff ocorreu em um parque localizado na cidade. Conheci
a jovem através da indicação de Ef. Assim que consegui me comunicar com ela por
celular, troquei algumas informações acerca da pesquisa. A ideia impressionou a
informante que se prontificou em participar. Dias antes do encontro, fui a sua escola
entregar o termo de autorização que seus responsáveis deveriam assinar. No
momento que em leu no documento que a entrevista seria gravada, lançou
perguntas sobre o procedimento da gravação. Após os esclarecimentos, demonstrou
empolgação.
Marcamos um encontro para o dia 12 de julho às 10h. Ff chegou ao local
acompanhada da irmã, nos cumprimentamos e eu agradeci sua presença. Depois de
procurarmos um lugar para sentar, entreguei a ela o TCLE e o questionário.
Enquanto os preenchia, retirei da bolsa o celular e o roteiro da entrevista. Ao longo
da conversa não tivemos nenhum problema, pois o lugar estava silencioso e poucas
pessoas circulam no momento. A jovem se mostrou animada e respondeu todas as
perguntas, entusiasmada e sorrido. Mantivemos o contato visual direto e ela sempre
gargalhava no começo de cada pergunta. A nossa conversa durou cerca de 42 min e
40 seg.
A conversa com Gf aconteceu em uma universidade pública da capital.
Conversando sobre minha pesquisa de conclusão de curso com um professor de
história da época do Ensino Médio, fui surpreendia com a indicação da jovem. Já
havia terminado o trabalho de campo e fiquei um pouco receosa em procurá-la.
Entretanto, ele contou que a jovem era extremamente engajada nos projetos da
escola e possuía uma postura diferente em relação às demais alunas. Foi então que
resolvi convidá-la para a entrevista. Gf já havia conversado com o professor na sala
de aula e confirmou sua participação na investigação. Depois de adicioná-la no
facebook, trocamos algumas palavras e o número do celular.
Marcamos a entrevista para o dia 16 de julho às 11h. A jovem chegou ao
local escolhido em companhia de uma amiga da igreja. Nos abraçamos e ela
perguntou se a colega poderia permanecer durante a conversa, eu respondi que
sim. Sentamos no hall do bloco de mestrado da instituição e ela repentinamente
retirou da bolsa o termo de autorização assinado pela avó. Entreguei-lhe o
questionário e o TCLE. Após preenchê-los, agradeci a disponibilidade de Gf em
conceder a entrevista, ela sorriu e disse que era um prazer ajudar. Durante nossa
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conversa, a informante se mostrou segura e concentrada em sua fala, assim como
aberta e receptiva em relação aos temas e questões apresentadas; sorriu algumas
vezes ao lembrar-se de alguns acontecimentos de sua infância. A entrevista
transcorreu de forma tranquila e sem nenhum embaraço. Nosso encontro demorou
cerca de 50 min e 27 seg.
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CAPÍTULO V. DA UNIVERSIDADE AO CASAMENTO: PERSPECTIVAS DE
FUTURO E PLANOS DE VIDA NA SAÍDA DO ENSINO MÉDIO

Se, antes, as mulheres sofriam muito mais os efeitos da
exclusão dos processos decisórios, agora elas têm
conquistado maiores possibilidades de decidir sobre o
desejo de ter filhos, sobre o casamento e o divórcio. E,
sobretudo elas têm cada vez mais a oportunidade de refletir
sobre sua própria condição de vida e direcioná-la segundo
suas próprias escolhas (SOARES, 2013, p.45).

Ao colocar no centro do processo de análise as projeções de futuro
elaboradas por jovens ao final do Ensino Médio, em todas suas dimensões
constitutivas (afetivas, laborais ou familiares), é necessário direcionar o olhar
interpretativo também para as biografias das estudantes e os contextos específicos
em que pensam seus planos. Não basta somente perguntar quais são os projetos de
vida alimentados por elas, mas como eles foram construídos, sob quais
circunstâncias e de que forma relacionam-se com as experiências vivenciadas no
meio familiar, na escola e no grupo de amigos. Ou seja, indagar-se pelo como no
procedimento analítico das entrevistas não é um mero capricho metodológico,
porque significa “perguntar pelo modus operandi, pelo habitus elementar da prática”
(BOHNSACK; WELLER, 2013, p.73). É tomar como documento não apenas a ação
narrada, como também o próprio ato de falar, argumentar e representar das
informantes enquanto uma via possível para a reconstrução dos modelos que
orientam a forma e o conteúdo de seus projetos.
Parte-se do pressuposto de que as ideias de futuro e os horizontes de
expectativas formulados pelas jovens encontram-se dissociados de identidades e
papéis femininos postos em vigor por um sistema de valores que nega a autonomia
e a subjetividade das mulheres. As concepções e conceitos que geram decisões de
recusa e/ou adiamento do matrimônio e maternidade provêm do reconhecimento de
que existem novas formas femininas de existir, não exclusivamente reguladas pela
necessidade de viver para os demais, mas que antes se apoiam em princípios
emancipatórios de escolha e construção de sua própria biografia.
Este capítulo pretende evidenciar como estão delineados os planos e
projetos de vida de jovens mulheres, estudantes do Ensino Médio. Procura
demonstrar os motivos de suas escolhas profissionais, o lugar que a família ocupa
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no cenário de suas projeções e por fim, que perspectivas apresentam sobre o tema
casamento e filhos. A análise dos dados os permitiu observar que o forte desejo de
estar formada no Ensino Superior constitui-se como a metáfora de foco71 mais
relevante na narrativa das jovens, isto é, ingressar em um curso universitário
aparece como o modelo central das projeções construídas para o futuro.

5.1. Daqui a dez anos... planos de vida e projetos profissionais após o Ensino Médio

Com o objetivo de conhecer os projetos de vida e futuro das jovens
estudantes, a pesquisadora lança uma pergunta que busca verificar como se
imaginam em um intervalo de dez anos. Cada uma das informantes trouxe
elementos narrativos particulares que, de certa forma, dificultam, a priori o processo
de comparação, no sentido de estabelecer semelhanças, já que as idealizações
construídas apontam posições e expectativas distintas quanto ao devir. Por conta
disso, inicialmente, apresenta-se de modo separado a análise das respostas de
cada jovem à pergunta sugerida.
5.1.1. “Eu nunca nunca vou e nem quero parar de estudar”: os estudos como
componente fundamental dos planos de futuro

Os acontecimentos e planos projetados para daqui a dez anos por Ff,
aparecem ordenados em sua narrativa de forma sequenciada. Seu projeto de vida
tem como base os estudos e reúne ações voltadas para o ingresso na universidade,
a possível constituição de uma família e a ascensão a uma carreira profissional que
lhe traga boas condições de vida:
Ff: @(1)@ cara (.) eu fico imaginando assim (1) o meu plano é tipo
(1) entrar nu- numa universidade (1) me formar (.) trabalhar com o
que eu gosto (.) lógico. que eu nunca nunca vou e nem quero parar
de estudar (2) enquanto eu -tiver viva né e assim eu me vejo talvez
não sei mas talvez com uma família @ê brincadeira@ @não mas eu
quero quero formar@ uma família mas assim eu me vejo (3) me vejo
tipo bem sucedida que é é o que eu quero acho que todo muito quer
71

Segundo Bohnsack e Weller (2013, p.75), as metáforas de foco referem-se ao ponto culminante da
narrativa dos sujeitos e são, via de regra, representadas por passagens com alta densidade
interativa, ou seja, pelo maior envolvimento dos/das informantes. Elas ainda remetem “aos centros de
experiência comuns dos membros de um grupo, aos centros que Mannheim denominou de
experiências conjuntivas”.
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isso pra si mesmo (1) eu (1) eu me vejo (1) sei lá eh fazendo cursos
pra fora. entendeu que é é o que eu sem- eu ten- é um dos meus
sonhos né //uhum// (.) tipo fazer cursos pra fo- estudar. pra fo:ra e
esperar passar esse beneficio a diante por exemplo (.) pros meus
filhos e (.) e °assim sucessivamente°

A continuidade dos estudos durante e após o ensino superior, ocupa um
lugar de destaque nos planos de futuro descritos por Ff (‘nunca vou nem quero parar
de estudar’). Além de ingressar numa universidade e conseguir se formar, os
projetos incluem também a realização de cursos no exterior, algo tido pela jovem
como um de seus sonhos. Ao longo de sua construção descritiva, Ff não esclarece
que carreira deseja seguir, mas espera que os benefícios materiais decorrentes de
seu esforço e empenho profissional sejam desfrutados pelos filhos no futuro. A
formação de uma família aparece como um tema que sofre variações no interior da
narrativa: a priori, é tomada como uma suposição (‘talvez’); posteriormente, a ideia
de ter uma família é sutilmente negada ao ser seguida de risadas pela expressão “ê
brincadeira” e por último, ascende a um estatuto de legitimidade (‘@não mas eu
quero quero formar@ uma família’). Percebe-se que a pronúncia em voz alta
demonstra que a jovem se posiciona ativamente dentro de seu relato, descrevendo
as possibilidades (‘eu fico imaginando’) e limites (‘talvez’) de suas projeções
quanto à vida.
Mais adiante, Ff discorre sobre a posição profissional que almeja ocupar
no futuro:
Ff: °sim° (.) depois de eu cursar o que eu quero eh: que é direito né
(1) eu não sei eu não sei assim em que área de direito eu vô: (.) eu
vô gostar de estudar né (1) porque: eu nunca pesquisei muito sobre
isso. mas assim eu acho que eu gostaria me (interase) (me
interesse) ((barulho com os lábios)) enfim né @(2)@ de fazer eh
direitos humanos //uhum// eu gostaria de trabalhar com isso e assim
depois de: de passa:r pela pela: pelo exame né que é a OAB e de
começar a: a exercer a minha profissão eu queria ser promotora °que
é advogada de acusação trabalhar no tribunal essas coisas né° (.) °é
isso°

Ff pretende cursar Direito na universidade, porém, ainda não está muito
certa sobre a área de especialização, já que até o momento não procurou
aprofundar essas informações (‘eu nunca pesquisei muito sobre isso’), mas cogita a
possibilidade de optar por Direitos Humanos. Esta decisão provavelmente está
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associada ao seu gosto pela disciplina de filosofia, descrita em outra passagem
como sendo a que mais ama no Ensino Médio, pois lhe ajudou a desenvolver um
olhar crítico sobre “as coisas que são colocadas pela sociedade”. A jovem também
espera ser aprovada na prova da OAB, para que assim possa exercer o que
realmente aspira: “ser promotora” e trabalhar no tribunal.
5.1.2. “Acho que: (...) me sentiria orgulhosa do que eu fiz”: a paixão por Filosofia no
Ensino Médio
As boas experiências que Ef vivenciou no Ensino Médio com a disciplina
de Filosofia, foram responsáveis por motivar a projeção de um futuro dedicado aos
estudos e a atuação como docente:
Ef: daqui a dez anos (2) eh: (1) eu me imagino formada em filosofia
@(.)@ //uhum// orgulhosa do que eu escolhi (.) porque eu amo
filosofia justamente pelo meu professor (2) //uhum// que (.) ele é meu
grande eh minha grande inspiração (1) da filosofia (1) eh: acho que:
(1) me sem- eh: me sentiria assim orgulhada //uhum// do que
orgulhosa do que do que eu fiz (.) entendeu no Ensino Médio do que
eu passei de todas as ( ) barreiras que eu passei e de passar isso
pro meus pros meus futuros alunos porque eu quero ser professora
então assim (.) eu (.) contaria pros meus filhos pros meus netos pros
meus alunos tudo o que eu passei e que a gente realmente a gente
não deve desistir (.) que (.) e dizer que estudar em escola pública é
bobagem não é (1) isso tudo depende da força de vontade

Ef inicia sua fala repetindo a última frase da pergunta feita pela
pesquisadora (daqui a dez anos), algo que funciona como um recurso que a auxilia
na organização de suas ideias. Após uma pausa de três segundos, Ef indica com
precisão a posição profissional projetada no futuro (‘eu me imagino formada em
filosofia’) para em seguida desenvolver uma construção explicativa sobre os motivos
que despertaram o interesse em cursar filosofia e seguir a carreira docente. Ef
afirma que o professor responsável pela disciplina no Ensino Médio é sua “grande
inspiração” e por isso passou a amar filosofia. A jovem ainda constrói deduções
sobre prováveis posições avaliativas feitas no futuro em relação a sua própria
trajetória (‘me sentiria orgulhada (...) orgulhosa do que eu fiz (...) de todas as
barreiras que eu passei’). Nesse momento, vemos que há uma mudança do ponto
de vista temporal da apresentação, já que Ef desloca sua narração para o futuro e
descreve a partir dele, possíveis ações enquanto mãe e professora.
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Em outro momento, a jovem descreve com mais clareza seus planos
acadêmicos e profissionais após a conclusão dos estudos no Ensino Médio:
Ef: eh que eu quero muito passar no vestibular //uhum// (2) eh passar
em filosofia (2) aí eu=eu eu pretendo também faze:r a pós-graduação
em ciências políticas porque eu gosto muito de política (1) e: eu (.) eu
não (.) ainda quero ainda penso assim em fazer em ser professora
porque mas eu também queria (1) dá eh palestra e tal tudinho penso
em me especializar (1) em alguma área da da da política como eu
falei eh ciência política pra me dá aula em direito

O vestibular é visto como uma prioridade para Ef, uma vez que pretende
pleitear uma vaga no curso de Filosofia. Por outro lado, a jovem não menciona
intenções de ingressar no mercado de trabalho após a conclusão do nível superior,
tampouco indica o desejo de atuar como professora no Ensino Médio, ao contrário,
ganha destaque em seus planos futuros o anseio de prosseguir com os estudos na
pós-graduação, isto é, especializar-se em Ciências Políticas. Tudo isso aponta para
tendências que caracterizam cada vez mais a vida dos sujeitos na sociedade
contemporânea,

como

percursos escolares mais prolongados e

inserções

profissionais mais tardias e instáveis (GUERREIRO; ABRANTES, 2005); os
processos de entrada na vida adulta, marcados principalmente pela assunção de
responsabilidades laborais, têm sofrido profundas transformações.
Para Ef, o aperfeiçoamento de sua formação na área da política
possibilitará realizações tão almejadas no campo profissional, como a atuação
docente no curso de Direito e o alcance de prestígio acadêmico através de palestras
sobre temas políticos. Este é um tópico interessante, pois demonstra clareza num
percurso universitário por iniciar, já que entende a necessidade de alta qualificação
como uma pós-graduação, para o exercício da docência no Ensino Superior. Um dos
motivos pelo interesse nessa área está possivelmente relacionado a experiências de
debates sobre assuntos políticos, durante o Ensino Médio. Conforme a jovem
explica em outras passagens, o ingresso na escola em que estuda atualmente “abriu
sua mente” para questões sociais e políticas que até então eram desconhecidas ou
sobre as quais não se costumava debater, como o movimento feminista, por
exemplo.
A avaliação positiva que Ef faz sobre seu professor de filosofia, revela o
papel central que este assumiu em sua decisão de ser professora, mesmo sendo
incentivada pela família a seguir uma profissão mais rentável, como Medicina:
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Ef: eh (1) como eu te falei eh eu realmente ainda não sei mas eu
acho que (.) ser professora porque: como eu te falei o=o meu
professor de filosofia ele me inspira muito entendeu então eu vejo
que assim ele é o tipo de pessoa que ele não ganha muito, pelo o
que ele faz mas ele ama o que ele faz entendeu então eu acho que
além de de de ter de ter um=um um bom salário é tu fazer o que tu
gosta então assim eu realmente queria fazer o que eu gosto que é a
filosofia e passar esse co-conhecimento que é maravilhoso pras
pessoas terem senso crítico

A pesquisadora lança outra pergunta com a intenção de obter mais
detalhes sobre a percepção da jovem em relação à profissão que pretende exercer
no futuro. Inicialmente, Ef revela estar incerta sobre qual ocupação irá seguir (‘eu
realmente ainda não sei’), uma vez que a filosofia oferece outros caminhos além da
docência. Apesar de certa hesitação, a jovem considera mais provável optar por ser
professora, já que pretende fazer o que mais gosta inspirada na ação educativa
empreendida por seu professor, isto é, de passar conhecimento para que as
pessoas adquiram senso crítico quanto à realidade. Como vemos, ensinar filosofia
está relacionada a atitude de gostar do que faz e é o que move a escolha
profissional de Ef, embora a jovem saiba e tenha consciência das dificuldades
salariais e da desvalorização atribuída ao magistério dentro do contexto educacional
brasileiro.
5.1.3. “Eu me imagino dando muito orgulho pra minha mãe (...) sendo a primeira
médica da família”: tecendo lugares de destaque no futuro

Af demonstra segurança e certeza ao projetar sua vida no intervalo de
tempo indicado. Sua vocação profissional para medicina deriva não só de um dom 72
que acredita ter, mas da possibilidade de alcançar uma posição de admiração no
meio familiar:
Af: médica (.) formada (1) trabalhando em consultório salvando vida
é porque eu não sei ainda se eu vou porque tem duas áreas dentro
da medicina que eu amo muito que é genecologia obstetrícia e
cardiologia //uhum// eh mas sei lá independente da área que eu vá
seguir eu me vejo bem sucedida porque eu tenho capacidade pra
isso (2) eh: salvando, ou ajudando a gerar vidas eu acho isso
72

Aqui a palavra “dom” é tomado no sentido potencial e aptidão para desempenhar uma determinada
profissão.
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impagável quando tu trabalha na área da medicina eu acho que tu
acaba não ligando tanto pro teu salário porque: cara é uma sensação
assim que eu acho que eu nunca passei por isso mas é uma
sensação que eu sei que é impagável //uhum// porque eu tenho
amigos que são médicos tenho amigos que estão graduando em
medicina e: eu converso com eles e eles me dizem cara eles tão no
décimo segundo semestre //uhum// no último semestre já e: °eles
falam cara é a melhor sensação do mundo° sabe é uma pessoa que tá confiando no teu potencial uma pessoa que -tá confiando em ti -tá
confiando o problema dela a uma outra pessoa que ela nunca viu
mas que ela acha que vai ajudar e tu se sente na obrigação de tu
usar o que tu aprendeu nos teus seis anos e ajudar essa pessoa
daqui a dez anos eu me imagino dando muito orgulho pra minha
mãe muito orgulho pra minha família sendo a primeira médica da
família porque na minha família tem engenheiro tem advogado tem
eu serei a primeira a primeira médica ninguém nunca se inte- tem
biólogo tem pedagogo tem ixi enfim tem professor tem n (.) n
profissões mas não tem a medicina e eu acho que eu daria muito
orgulho não só pra minha mãe mas pra família inteira assim sabe
daqui a dez anos eu me vejo uma pessoa muito feliz e realizada com
o meu trabalho com a com a minha vida eu não vejo tanto a minha
vida profissiona:l (.) a=aliás minha vida emocional eu não ligo tanto
pra isso porque namorada você encontra em qualquer lugar (1) você
(.) aliás pessoa pra namorar ou pessoa pra ficar mulher (2) como
aqui no meu caso você encontra em qualquer lugar cara inevitável tu
não pode reclamar não tô sem oportunidade mana vai atrás (2) nem
pra pegar um copo de água //@(.)@// tu vai atrás do copo então
mana vai logo deixa de ser pão deixa de ser mole e eu sou assim eu
sempre fui atrás eu nunca fiquei estagnada como eu te falei naquela
hora eu vou atrás do que eu quero (1) se eu quero namorar se eu
quero ficar se eu quero beijar na boca se eu quero curtir eu vou atrás
da curtição (2) o que não falta é amigo (1) o que não falta pra isso é
parceiro

De forma direta e objetiva, Af indica em seu relato intenções claras de
estar formada em medicina dentro de dez anos, antevendo não só seu local de
trabalho (‘consultório’), mas o que pretende estar fazendo durante sua atuação
profissional (‘salvando vidas’). A jovem constrói e organiza uma análise sobre sua
condição futura, partindo de dois enfoques: a) um profissional, que está relacionado
a escolha de uma carreira a seguir no futuro e a percepção desenvolvida acerca de
sua prática enquanto médica; b) um pessoal, que inclui realizações em
determinadas áreas de sua vida íntima, como a família, amigos e namoro.
Na primeira parte de sua construção avaliativa, Af reflete sobre seu futuro
desempenho enquanto profissional da saúde. A escolha por um campo de atuação
dentro da medicina ainda não está bem delineada, já que a jovem divide afeição por
duas áreas: ginecologia obstetrícia e cardiologia. As duas preferências demarcadas
por Af são explicadas em outras passagens e ligam-se a experiências pessoais
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vivenciadas ainda na infância. Embora ainda esteja indecisa a respeito de qual
caminho pretende trilhar na profissão, a jovem tem certeza que independente da
escolha que fizer será “bem sucedida”, pois acredita no potencial de sua vocação
(‘eu tenho capacidade pra isso’).
As relações sociais mantidas com amigos que já cursam medicina na
universidade, cooperaram para que Af adquirisse um modelo de orientação que se
apoia no bem-estar proporcionado pelo ato de ajudar o próximo, isto é, “salvando, ou
ajudando a gerar vidas” ao colocar a favor de alguém um conjunto de técnicas e
conhecimentos apreendidos durante sua formação. Percebe-se que a opção por
medicina não se justifica inteiramente por se tratar de um curso com alto prestígio
social, antes disso, a escolha da jovem parece está orientada por princípios éticos e
humanos, como o cuidado e o zelo pela vida.
A pronúncia em voz alta da expressão “daqui a dez anos” marca o início
da segunda parte de sua construção avaliativa sobre expectativas pessoais em
relação ao futuro. Af analisa sua conquista profissional como motivo de orgulho para
a mãe ou até mesmo, como a própria jovem descreve em outras passagens,
representa uma forma de recompensar os esforços e investimentos feitos pela mãe
para que tivesse uma boa formação (‘ela -tá investindo em mim para ter algum
retorno no final’). A disposição voltada para o curso de Medicina aparece como parte
integrante de um projeto familiar maior de busca e alcance de uma posição social e
uma carreira de destaque (‘a primeira médica da família’).
Em relação à vida emocional ou amorosa, a jovem não demonstra
nenhuma preocupação tampouco é uma área a qual dedica atenção (‘eu não ligo pra
isso). No plano afetivo, podemos perceber em suas ações a existência de uma
lógica baseada em reversibilidades (PAIS, 2003), onde predomina a ideia do “ficar” e
da “curtição” ao lado dos amigos, pois segundo ela, “o que não falta pra isso é
parceiro”. Logo, Af não se vê obrigada a firmar compromissos sérios com as
relações amorosas que estabelece, já que atribui as mesmas um caráter passageiro
e momentâneo.
5.1.4. “Queria -tá já com o meu consultório atendendo os meus clientes (.) casada
com certeza com @os dois filhos@”: o desejo de se tornar psicóloga e o sonho de
formar uma família
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As projeções traçadas por Gf para o futuro revelam marcas de uma
educação familiar que produziu modelos permanentes de ação, os quais orientam de
forma inconsciente suas decisões e escolhas em relação à vida:

Gf: daqui a dez anos (.) nossa deixa eu ver trinta e. °sete anos° (1)
eu imagino @(.)@ eu imagino -tá no emprego bom (.) né daqui, com
trinta e sete anos eu imagino estar casada. (2) com os meus dois
filhos @(.)@ com dois filhos eh:: é o que eu projeto entendeu sempre
desde pequena eu projetei assim (1) vou passa::r pela infância vou
estudar até o ensino funda- até o ensino médio (1) e:: minha avó
sempre dizia olha não vai arranjar namorado (.) que é cedo (.)
ainda=não estuda tenta o teu futuro tenta pegar uma carreira depois
disso quando tiver fixa (1) com uma profissão boa //uhum// tu já vai
arranja um namorado. tu já casa tem o teu filho (não tem problema)
então eu sempre levei isso pra minha vida né //uhum// até agora
nenhum namorado (.) claro (1) aí: sempre tem aquele negócio de
adolescente gosta daquele daquela assim mas tenta da uma
relevada pra não ficar perdendo o foco que é o estudo //uhum// e o
que eu tento daqui a dez anos eu tento estar (1) te:r conseguido eh: tá na minha profissão de psicologia psicóloga (1) eu não quero
trabalhar pros outros eu quero ter também o meu próprio consultório
de psicologia //uhum// então até os trinta e sete quarenta anos eu
tento queria -tá já com o meu consultório atendendo os meus clientes
(.) casada com certeza com @os dois filhos@ que eu quero muito né
//uhum// com dois filhos (1) e: muito feliz (.) com Deus claro né
porque eu participo da congregação igreja eu sou evangélica (1)
e=eu: pretendo estar muito feliz (1) com tudo isso ter construído
muita coisa e continuar estudando //uhum// porque: isso dá (.) isso te
leva muitas coisas se eu conseguir fazer pelo menos uma:s três (1)
faculdades (4)

Gf constrói sua narrativa em função de uma idade cronológica projetada
no futuro (‘daqui, com trinta e sete anos). Percebe-se que a condição etária
estabelecida pela jovem encontra-se diretamente relacionada a realizações no
campo profissional e afetivo. Inicialmente, Gf deixa claro que os planos pessoais de
casar e ter filhos foram gestados durante a infância, porém, não há uma demarcação
temporal que indique o início exato desta elaboração. O percurso escolar traçado
quando criança (‘desde pequena eu projetei assim (1) vou passa::r pela infância vou
estudar até o ensino funda- até o ensino médio) e, posteriormente, confirmado na
adolescência tem fortes influências da educação familiar recebida pela avó paterna.
As orientações e conselhos da avó (‘não vai arranjar namorado (.) que é cedo (...)
tenta o teu futuro’) operam como uma espécie de coordenador oculto (GOSS, 2013)
que constitui a gênese das práticas e decisões individuais tomadas por Gf em certas
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situações: ‘aí: sempre tem aquele negócio de adolescente de gosta daquele daquele
assim mas tenta dar aquela relevada pra não ficar perdendo o foco’. Vemos que a
palavra “foco”, quando pronunciada de forma enfática assume conotação
equivalente à palavra “estudo” e é interpretada, por Gf, como uma atitude importante
na concretização (‘porque: isso dá (.) isso te leva muitas coisas’) de seus planos
profissionais de ‘pegar uma carreira’, ou seja, alcançar a profissão de psicóloga.
5.1.5. “Eu queria incentivar as pessoas (...) a serem boas pessoas vivendo em
sociedade”: o desejo de ser psicóloga e o interesse de “manipular” mentes para o
bem
A informante Bf apresenta planos bem delineados quanto a carreira
profissional que pretende exercer no futuro. O gosto pela psicologia quando aliado
aos valores religiosos que professa indica intenções maiores de ajudar a construir
uma sociedade melhor, de acordo com a sua própria concepção:

Bf: -tá meio que planejado já na minha cabeça eh (2) dependendo da
faculdade que eu passar (1) se Deus quiser @(1)@ //uhum// eu vou
ser uma psicóloga vou ter uma clínica (1) ou vou trabalhar em órgãos
públicos (2) não sei. °eu pretendo né ser uma psicóloga° e: ne=nessa
onda de psicologia (1) eu tenho muito interesse pelos pensamentos
das pessoas também (1) a forma como elas pensam estudar porque
ninguém pensa igual //uhum// (2) então também por causa da:
psicanálise essas coisas muito interessantes que mexem com a (2)
@com a manipulação@ de mentes //uhum// e: por causa também
que eu frequento o espiritismo //uhum// (1) e eu queria envolver as
duas coisas porque eu (.) acho muito legal o espiritismo ele te ensina
muita coisa. (2) //uhum// a: tu ser uma boa pessoa a tu fazer coisas
boas e eu queria meio que incentivar as pessoas (.) °a fazerem
também° não, serem espiritas (1) mas a serem boas pessoas
vivendo em sociedade que muita das vezes (1) eh: elas têm
preconceitos com outras religiões então eu meio que não ia deixar
elas saberem @(1)@ //uhum// que eu -tava fazendo esse tipo de
trabalho //uhum// (2) eu penso assim (.) que eu queria envolver a
psicologia co:m o espiritismo (1) que eu acho muito linda essa
filosofia do espiritismo

Bf privilegia em sua descrição os planos elaborados para sua vida
profissional. A jovem apresenta uma forte orientação para o curso de Psicologia,
cogitando, inclusive, seus futuros locais de trabalho (‘órgãos públicos’) ou ainda as
prováveis aquisições materiais ligadas à carreira de psicóloga (‘vou ter uma clínica’).
Nesta passagem, podemos perceber que o sentido preciso (‘eu vou’) inicialmente
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verificado em suas projeções dar lugar a hesitações e incertezas (‘não sei. °eu
pretendo né ser uma psicóloga°’). A pronúncia em voz baixa e com forte diminuição
do tom de voz das expressões “não sei” e “eu pretendo”, revela a posição que Bf
assume frente aos seus próprios planos, algo que se explica pela pouca
credibilidade que ela confere a sua aprovação no vestibular, como constatado em
outros segmentos (‘às vezes eu penso que eu não vou passar’).
A jovem aponta as possibilidades de sua prática profissional enquanto
psicóloga e explica que seu interesse em estudar o ‘pensamento das pessoas’
provém da curiosidade que tem pelo ramo da Psicanálise, entendida por Bf como
algo que mexe ‘@com a manipulação@ de mentes’. A escolha profissional da jovem
é determinada, em grande medida, por sua orientação religiosa, isto é, o espiritismo.
Vemos que Bf deseja construir uma prática de trabalho que alie os princípios da
psicologia com os fundamentos da doutrina espírita, já que ela acredita que a
filosofia pregada por sua religião pode contribuir para que as pessoas assumam uma
boa conduta em sociedade. Nesse caso, a ideia superficial que a jovem apresenta
em torno do conceito de psicanálise (“manipulação de mentes”) encontra-se
fortemente associada às suas intenções em incentivar a realização de boas ações a
partir dos ensinamentos kardecistas.
5.1.6. “Eu me vejo como professora”: a docência como um caminho para transformar
a educação pública

A afeição desenvolvida por química durante o Ensino Médio direcionou a
escolha profissional de Cf pelo magistério. O interesse em ser professora revela o
forte compromisso com um modelo de sociedade mais justo e igualitário:
Cf: eu (.) se Deus quiser eh: eu quero -tá formada //uhum// quero -tá
lecionando porque eu quero ser professora (1) espero –tá, em
projetos de laboratório porque como eu quero fazer química (1) eu (.)
@eu amo estar em laboratório@ eu adoro essa ideia de -tá em
laboratório (1) a achando coisas novas (1) eu espero (1) eu espero já
morar com a minha mãe (1) numa casa da minha mãe própria da
minha mãe (1) e ai (.) não sei -tá com uns cinco cachorros @acho
que é isso@

Cf inicia sua narração apontando de forma objetiva e clara os planos
profissionais que guarda para o futuro. Dentro de dez anos, a jovem vê a si mesma
formada como professora universitária atuando na área da pesquisa com projetos de
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laboratórios envolvendo a química, já que como Cf define em outros segmentos,
química é sua “paixão”. A jovem também projeta outras realizações que se ligam
diretamente a conquistas materiais, como a aquisição de uma casa própria para a
mãe e a criação de cinco cachorros. A pronúncia entre risadas da frase “@eu acho
que é isso@”, posterior à palavra cachorro, revela o tom cômico e hipotético
atribuído a intenção de criar animais domésticos.
Em outras passagens, Cf descreve, de forma específica, os efeitos de sua
ação profissional enquanto professora, assim como desenvolve reflexões que
ratificam sua posição avaliativa sobre a educação como via de mudança social:
Cf: eh: eu quero ser professora (1) porque (1) eu (.) acredito muito na
educação brasileira eu=eu eu amo meu país sinceramente eu amo o
Brasil eu amo o povo brasileiro eu amo a=a=a ideologia que o povo
brasileiro tem de ser melhor //uhum// e eu e eu sei que o único jeito
de a gente conseguir um país melhor de ter cidadões melhores é
pela educação (1) então eu quero contribuir pra isso eu por isso que
eu me vejo como professora eu quero (.) ensinar os alunos eu quero
que os alunos meus alunos gostem de química do jeito que eu amo
química (1) eu quero que eles eles tenham gosto pela educação e
percebam que (.) que pra revolucionar a sociedade em que a gente
vive (1) pra ter uma re- revolução de verdade é só por meio da
educação (1) eu quero ver escola pública (.) bem (1) com recursos
eu quero ver aluno de escola pública (1) não só dependendo de (.)
de cotas (1) quero ver eles=eles entrando na universidade (.) sem
cotas (.) merecendo aquilo (1) claro que eu eu sou a favor da co- das
cotas atualmente mas eu quero no futuro (1) não, que aluno da
escola pública não precise de cota que ele consiga concorrer com
aluno de uma escola privada porque a escola dele é boa o suficiente
pra deixar ele ingressar numa universidade por si só porque a escola
é boa //uhum// quero ver menino do=do me da periferia do meu
bairro Guamá por exemplo (1) sendo médico dou- sendo eh:
advogado sendo professor sendo engenheiro eu (.) e eu sei que eu
vou con- o único modo de eu contribuir isso //uhum// é metendo a
minha mão na educação (.) é sendo professora

Conforme narrado acima, o projeto de vida pensado por Cf possui um
forte componente político, voltado para o engajamento e o compromisso com a
construção de uma escola pública de qualidade e um modelo de educação que seja
capaz de revolucionar a sociedade (‘o único jeito de a gente conseguir um país
melhor (...) é pela educação’). A jovem acredita que ao ser professora poderá
realizar transformações que atinjam também causas coletivas e que provoquem
mudanças estruturais na educação (‘quero ver aluno de escola pública (...) entrando
na universidade (.) sem cotas’), ou seja, suas metas são de significativo alcance,
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pois pretendem contribuir com ações maiores (‘quero ver menino do=do da periferia
do meu bairro do Guamá (...) sendo médico).
5.1.7. “Hoje em dia no futuro eu me vejo como uma advogada”: o sonho de
revolucionar sua própria realidade

Ao formular seus planos de vida, Df demonstra o desejo de alcançar
independência financeira e segurança em uma carreira profissional que possibilite
vivenciar condições materiais de qualidade, no futuro:

Df: daqui a dez anos (2) eu já imagino (2) eu já imagino (2) eh eu
imagino porque (1) eu tô me esforçando pra isso então eu creio que
é isso que vai acontecer (1) eu já vou ter feito a minha primeira
viagem internacional (1) que é pra Orlando //uhum// (3) e: (1)
formada (.) provavelmente em direito ou agronomia (3) num desses
dois cursos é qual eu passar vai né (2) provavelmente formada em
um desses dois cursos (3) não digo estável (2) porque daqui (.) daqui
a dez anos (.) sim estável (.) daqui a dez anos eu vou ter vinte e sete
anos então (2) daqui a dez anos (1) apartamento próprio eu não
quero morar em casa meu sonho sempre foi ter um apartamento (2)
um apartamento próprio (2) e: ter o meu próprio negócio eu não sei
ainda o quê (1) mas (1) eu quero ter o meu próprio negócio

Df se imagina dentro de dez anos, realizando sua primeira viagem
internacional para Orlando. A princípio, a jovem reflete acerca do estado de coisas
que projeta no tempo futuro para em seguida confirmar a possibilidade prática de
desenvolvê-lo (‘eu tô me esforçando pra isso então eu creio que é isso que vai
acontecer’). Ao pensar sobre sua vida neste intervalo de tempo, Df vê a si mesma
formada em nível superior, porém, divide sua escolha profissional entre dois cursos
universitários: Direito e Agronomia. A confiança de uma condição financeira estável
e a aquisição de bens materiais (‘apartamento próprio’) constitui essencialmente o
quadro de planos e projetos (SCHÜTZ, 1979) construídos pela jovem, além de um
forte desejo em possuir um estabelecimento comercial que lhe assegure uma “renda
extra”, conforme relata a seguir:

Df: é uma coisa que eu acho muito importante (2) ter o seu próprio
negócio apesar, de (1) ah você (1) você (.) você se formou em tal
área você trabalha em tal área (1) só isso (.) mas eu acho legal ter
uma: renda extra (2) eu não quero ter esse negócio sozinha (1) eu
quero ter esse negócio com mais uma pessoa (1) e: eu já sei até
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com quem (1) a gente faz planos (2) a gente tem=tem ideia do que
pode ser mas quer escolher ainda (1) //uhum// tipo pode ser na área
da informática (1) ou na área da culinária (1) a gente quer uma
dessas duas coisas (2) ou algo relacionado à beleza (.) a gente vai
decidir mas provavelmente entre culinária e informática //uhum// e:
(2) porque (.) hoje em dia (2) a gente tem que ter uma renda extra
porque o custo de vida no Brasil é muito alto (3) o custo de vida do
cidadão é muito alto porque quanto mais você ganha mais você
gastar (2) por exemplo você ganha dois mil você gasta três mil (3)
apesar de que isso já é um (1) consumo que não é consciente (2) e
eu pretendo (.) ser consciente e: esse negócio hoje (1) hoje ele -tá
sendo planejado pra duas pessoas mas quem, sabe no futuro já não
possa ter mais pessoas principalmente se for da culinária vai ter mais
pessoas (2) sócias (1) se for da culinária vai ter mais pessoas sócias
(2) da minha família com certeza por exemplo a minha mãe (2) mas
agora se for da informática vai ser só meu e dessa pessoa

No segmento explicativo acima, Df apresenta a razão que justifica seu
interesse em obter uma “renda extra” por vias comerciais. Para a jovem, o custo de
vida no Brasil é alto e existe, segundo ela, um quadro de referências coletivo que
orienta de forma não consciente as ações de consumo das demais pessoas
(‘quanto mais você ganha mais você gasta’), mas do qual ela se exclui
imediatamente (‘eu pretendo (.) ser consciente’). Df não entra em detalhes sobre a
pessoa com quem compartilha atualmente seu projeto financeiro, mas deixa claro
que ambos já começaram a conjecturar quais as possíveis áreas em que pretendem
investir no futuro (‘tipo a gente faz planos (2) a gente tem=tem uma ideia do que
pode ser’). Entretanto, a pronúncia enfática do termo “quer” revela que o ramo
comercial do empreendimento planejado ainda não está completamente definido. A
mãe da jovem aparece incluída como uma das possíveis sócias, caso a
especialidade do estabelecimento seja a culinária, porém, esta decisão depende de
certas condições e ainda situa-se no campo das ideias, assumindo a forma de uma
suposição.
Em outra passagem da entrevista, Df fornece mais detalhes sobre a
posição profissional que pretende ocupar no futuro:
Df: desde quando eu me entendi por gente eu queria ser policial, (2)
assistia programa policial essas coisas queria ser policial. (1) depois
fui fui aumentando, queria ser delega:da (1) depois vai fui
conhecendo as coisas não eu quero ser pro mo to ra depois não
agora eu quero ser desembargadora //uhum// (2) -tá fui=fui subindo
subindo (1) teve um tempo que eu desistir do direito (1) falei égua
isso não é pra mim (1) as pessoas dizem que eu não sei o que eu
quero na verda- hoje em dia eles dizem ah tu quer (.) uma hora tu
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diz que tu quer direito outra hora tu diz que tu queres medicina na
verdade medicina eu nunca quis (2) eu nunca quis medicina mas eu
já disse (2) que eu ia fazer medicina mas eu nunca quis (2) //uhum//
e: (1) no futuro eu me vejo (2) hoje em dia no futuro eu me vejo como
uma advogada //uhum// (3) se não (1) eu me vejo como uma
agrônoma (2) apesar de que eu vou prestar vestibular pra
odontologia eu não me vejo como uma (3) como uma médica (2) eu
me vejo como uma dessas duas (2) agronomia foi uma profissão que
eu pesquisei conversei com pessoas que (1) que fazem o curso que
estão cursando //uhum// que já se formaram (.) eu me apaixonei pela
profissão (1) é uma coisa que eu gosto apesar, de eu odiar sol e tem
que ficar no sol mas é uma coisa que eu gostei muito (2) e mas=mas
se fosse pra escolher entre as duas é lógico que eu ia escolher o
direito (3) e:u: (3) quero fazer direito (2) porque (2) assim eu não sei
te explicar mas o espírito revolucionário impera (.) nessa hora então
(2) eu acho que é por isso

Retomando determinado momento de sua trajetória (‘desde quando eu
me entendi por gente’), a jovem demonstra que suas preferências ocupacionais
sempre estiveram orientadas para profissões que tinham como base o campo do
Direito. Ao longo do tempo, os planos projetados na infância sofreram mudanças
abruptas até que Df resolveu desistir do curso (‘teve um tempo que eu desistir do
direito (1) falei égua isso não é pra mim’) por motivos que ela não esclarece. Após
introduzir em sua narração um breve comentário sobre as críticas que recebe das
pessoas por “não saber” o que quer na vida, a jovem afirma, a partir da perspectiva
atual, que se vê no futuro como advogada, atribuindo essa decisão não mais aos
sonhos construídos quando criança, mas ao que ela denomina de “espírito
revolucionário”.
Em passagens anteriores, quando relata de forma minuciosa sua vida
escolar, Df conta que este modelo de orientação surgiu durante a oitava série do
ensino fundamental, período em que passou a assumir uma postura questionadora e
de engajamento por seus direitos, conduta que lhe acompanha até os dias atuais
(‘hoje em dia eu tenho um espírito de revolucionária eu quero reclamar de tudo eu
quero lutar pelos meus direitos’). Além do curso de Direito, a jovem optou no
vestibular também por Agronomia e Odontologia. A escolha orientanda para a área
da saúde têm fortes influências da família de Df que sempre a incentivou fazer
Medicina, porém, conforme explica em outros segmentos, nunca quis o curso e só
aderiu às expectativas e anseios dos pais “pra eles não ficarem falando”. Vemos,
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então, que esse comportamento caracteriza-se como uma estratégia para a relação
com a família, pois não é de fato o que gostaria de fazer,
A decisão pelo curso de Agronomia surgiu de experiências individuais de
pesquisa e contato com profissionais da área, momento que Df descreve da
seguinte maneira:

Df: agronomia como eu te falei eu (1) comecei a pesquisar, eh tem a
UFRA (.) a UFRA ela tem os cursos mais voltados assim pra
natureza (.) meio ambiente (2) e como eu gosto muito de matemática
(1) aí eu disse ah vou fazer alguma engenharia na UFRA (2) aí ei vi
lá engenharia ambiental e florestal (1) e eu=eu não tinha visto
agronomia (2) na verdade, eu já tinha visto mas eu nem pesquisei
sobre esse curso aí eu primeiro eu decidir ah eu vou fazer ou
ambiental ou florestal (1) mas eu fui (1) fui pesquisar mais conheci
duas pessoas que estão cursando estão no último ano (1) elas,
amam o curso mas (2) não gostei não gostei nada (2) conheci uma
pessoa que -tá fazendo agronomia (2) e: uma outra pessoa que
passou recentemente em zootecnia (2) e assim aí essas duas
pessoas -tavam me falando (2) o capitalismo impera né (.) aí elas tavam me falando que são os dois cursos que mais (1) dão dinheiro
na UFRA zootecnia e:: (1) agronomia eu não sou me chegada (.) eu
não sou muito chegada a animal não tenho uma apatia então falei
zootecnia não vai dá //uhum// (1) então é agronomia (2) fui pesquisar
ma:is (1) vi local de trabalho (2) conversei com (.) um profissional que
ele já é formado, que é até um professor meu (2) e eu gostei muito
eles me fala:ram nas áreas que eu posso me especializar trabalhar
(2) aí só que eu fiquei assim nossa que eu saiba eu conheço uma
pessoa que ela é formada e nunca trabalhou (2) falei nossa. (.) ainda
mais que pra mulher eu acho que pode ser mais difícil (2) e aí: (1)
tem que ir pro interior (2) aí eu vi mas eu acho que assim se você
quer crescer na profissão você tem que viajar (1) sempre, vai ter algo
melhor fora da sua cidade (2) e as oportunidades nessa (1) profissão
(1) elas estão nas cidade //uhum// do interior (1) então se for preciso
é lógico? que eu vou não te:m eu acho que (2) hoje em dia não tem
nada que me prenda e creio que não vai ter nada que me prenda
também no futuro;

Antes de conhecer Agronomia, Df se viu orientada para os cursos de
Engenharia Ambiental e Florestal. Inicialmente, o gosto pela matemática se tornou o
principal motivo de sua preferência para as duas profissões. A jovem deu início a um
processo individual de pesquisa em busca de informações mais detalhadas sobre
essas áreas profissionais e passou a se contatar com estudantes concluintes dos
cursos selecionados. No entanto, as avaliações e percepções positivas dos alunos
com que conversou não despertaram nela nenhum interesse (‘não gostei não gostei
nada’).
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Percebe-se que a experiência de diálogo vivenciada com estudantes dos
dois cursos com mais alto prestígio econômico da universidade em que pretende
ingressar, é tomada como decisiva na escolha por Agronomia. Mesmo agradando-se
dos ramos e especializações que compõe este campo de trabalho, Df sentiu-se um
pouco insegura ao constatar as reais possibilidades de inserção profissional que o
mercado de trabalho oferece para pessoas recém-formadas, principalmente quando
se tratam de mulheres (‘acho que pode ser mais difícil’), pois como a jovem afirma
em relatos posteriores, pra essa carreira “eles querem sempre o homem”. Além
desta dificuldade, isto é, de ser mulher numa profissão com alta frequência
masculina, Df aponta, do mesmo modo, as escassas oportunidades de trabalho
presentes na cidade, o que ocasionaria sua mudança para um munícipio do interior.

5.2. Os motivos da escolha profissional

Nesse tópico, serão traçadas algumas comparações entre os motivos que
despertaram nas jovens o interesse pelas carreiras profissionais elegidas. As
experiências vivenciadas no cotidiano ao lado de amigos e familiares aparecem em
algumas falas como momentos que potenciaram a descoberta de uma vocação. Em
outras, as relações sociais estabelecidas na escola durante o Ensino Médio e o
contato com a grade curricular desta etapa viabilizaram construções sólidas de
projetos laborais.
As informantes Bf e Gf não somente almejam posições profissionais
semelhantes, como também destacam que as razões práticas que influenciaram na
decisão de seguir a carreira de psicóloga, estão ligadas diretamente a experiências
vivenciadas na relação com amigos e familiares, conforme relatam nos seguintes
fragmentos narrativos:
Bf: qua:ndo começaram a ter problemas //uhum// eh (1) apesar de
ser besteira assim coisas (.) básicas daquele problema de
adolescente -tá gostando de alguém (2) -tá com problema na tua
família eu via, que eu sempre -tava ajudando eles (1)de uma forma
dando conselho instruindo eles fazerem as coisas certas e não as
erradas então eu percebi que (.) que isso é uma coisa que eu gosto
de fazer e que eu queria fazer mesmo (2) //uhum// porque eu vi que
eu aju- eu conseguia ajudar eles até hoje eu consigo eu dei uma
pausa com isso por causa que eu me afastei um pouco dos meus
amigos (3) mas eu (.) eu ainda consigo fazer essas coisas ajudar, as
pessoas (1) apesar de não ter muito conhecimento psicológico e tal
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(2) foi assim que eu comecei a ter o pensamento que eu queria
mesmo ser psicóloga (2) //uhum// porque tenho capacidade de ajudar
(.) eu vejo que eu consigo então (.) é isso que eu quero
Gf: Tá (2) bom. psicologia me veio à mente qua:ndo eu -tava
conversando com uma amiga minha e a gente queria ver o que que
seria bom a gente pensou e olhou assim ah tem esses cursos e a
gente começou a ler. (2) eu sempre gostei muito de trabalhar com as
pessoas, muitas pessoas eu pensei fazer em pedagogia também
trabalhar com pessoas conversar um eu gosto muito de: eu sou uma
pessoa que gosto muito de conversar (.) de entender o lado humano
e: (1) tentar explicar muitas coisas entendeu tipo assim (.) passar
uma coisa boa pra pessoa tanto (eu gosto muito) eu sou acostumada
a trabalhar com criança (.) //uhum// entendeu então a profissão
psicologia né na verdade veio quando eu fui conversar com minha
amiga e eu fiquei pensando olha se eu vou trabalhar com pessoas
(1) não pessoas assim que têm sejam normais assim mas eu já (.) eu
também teve uma experiência (1) um amigo meu (2) eu já entrei num
dentro de: de um (como é aquilo (.) que o FA -tava) ((a informante
conversa com a amiga)) °é uma clinica psiquiátrica° eu comecei a ver
lá e:: olhar como era que eles trabalhavam (.) e aquilo era muito legal
me senti bem (.) entendeu //uhum// me senti bem vendo aquilo claro
triste um amigo meu -tava passando por aquilo mas eu gostei de ver
a forma que eles trabalhavam as formas que eles tentavam fazer
aquelas pessoas melhorarem (1) e foi isso a minha aí veio de a
acordo isso eu querer (.) eh exercer essa profissão

Bf admite que mesmo não possuindo formação teórica no campo da
psicologia, sempre assumiu o papel de conselheira e orientadora entre os amigos e
familiares que estivessem passando por algum problema (‘eu sempre -tava ajudando
eles (...) instruindo eles fazerem as coisas certas e não as erradas’). A partir dessas
experiências positivas, a jovem começou a perceber sua grande capacidade de
ajudar as pessoas (‘isso é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu queria fazer
mesmo’) e se sentiu vocacionada em seguir a Psicologia (‘foi assim que eu comecei
a ter pensamento que eu queria mesmo ser psicóloga’). Vemos que a palavra
“mesmo” quando pronunciada de forma enfática antes da frase “ser psicóloga” indica
a forte determinação de Bf por essa carreira profissional, assumindo orientação
central em seu projeto de futuro.
Gf, por outro lado, contextualiza situações e acontecimentos que
motivaram sua escolha pelo curso de Psicologia. Seu relato é acompanhado de uma
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construção de fundo73 na qual narra duas experiências pessoais interpretadas por
ela como preponderantes para a decisão em seguir com a carreira de psicóloga.
Gf introduz sua fala mencionando o momento em que começou a cogitar
a possibilidade de cursar psicologia no ensino superior. A análise positiva que Gf faz
de sua própria identidade (‘eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar (.) de
entender o lado humano’) assume um papel relevante na busca por uma carreira a
ser exercida quando adulta (‘eu fique pensando olha se eu vou trabalhar com
pessoas’). A associação realizada entre suas habilidades pessoais e os prérequisitos inerentes a cada profissão, aparece, ao mesmo tempo, como um critério e
uma estratégia no momento de suas escolhas. Essa associação direcionou a jovem
ainda para o curso de Pedagogia, já que também desenvolve atividades religiosas
com crianças na igreja em que se congrega.
Embora Gf defina a experiência de diálogo ao lado da amiga como chave
para a decisão em querer cursar psicologia (‘na verdade veio quando eu fui
conversar com minha amiga’), percebe-se que a visita a uma clínica psiquiátrica
como acompanhante de um amigo acometido por problemas psicológicos, se
apresenta como a verdadeira motivação de sua escolha profissional (‘e foi isso a
minha aí veio de acordo com isso’). Durante a frequência ao local, a jovem
desenvolveu um olhar acurado sobre o trabalho realizado com os pacientes,
chegando, inclusive, a adquirir sentimentos de bem estar e alegria ao identificar na
prática profissional observada, atitudes semelhantes às que caracterizam seu modo
de ser, ou seja, que objetivam ‘passar uma coisa boa pra pessoa’. Portanto, vemos
que o contato antecipado com a prática profissional dentro da clínica, é interpretado
por Gf como uma experiência decisiva na escolha de sua profissão no futuro (‘aquilo
era muito legal me senti bem (...) eu gostei de ver a forma que eles trabalhavam”),
algo facilmente evidenciado no peso e na importância que a palavra “forma” assume
no contexto da narrativa, ao ser pronunciada de maneira enfática pela jovem.
Essa “forma” de trabalho mencionada por Gf é também descrita por Bf,
posteriormente, quando também aponta os efeitos positivos que esta prática
profissional traz a vida das pessoas:

73

As “construções de fundo” fazem parte dos componentes narrativos que Fritz Schütze nomeia de
não indexados. Eles se referem àquelas “explicações que os entrevistados encontram no passado
para justificar seu comportamento ou opção de vida” (GOSS, 2013, p.234). Para mais detalhes sobre
fenômenos estruturais do texto narrativo, ver Appel (2005).
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Bf: então (2) eu acho que a profissão de psicologia é muito
importante pra vida das pessoas (1) de entender um pouco como
elas funcionam (2) de: curar entre aspas (1) não que seja uma
doe:nça mas que seja um problema psicológico //uhum// que outras
pessoas têm (1) de ajudar, elas a viverem (.) não deixarem (2) coisas
(1) banais interferirem nas suas vidas como as vezes as pessoas
entram em depressão por ter perdido uma coisa muito importante (2)
//uhum// ou (1) ou deixarem pequenas coisas se abalarem problemas
no trabalho //uhum// pra tudo isso tem (1) uma coisa na psicologia
que te (1) que vai te ajudar a melhorar a tua vida não deixar que (.)
pequenas coisas interfiram nela //uhum// (2) então eu acho que °é
muito importante° ser psicóloga é uma coisa que eu quero levar
muito tempo (2) e eu sempre -tava escutando de pessoas que: (.)
que depois eu ia mudar que isso não era o que eu queria (2) porque
eles passaram por isso também ah eu sempre quis tal curso (.) mas
depois eu mudei porque eu descobrir que não sei o quê (1) //uhum//
aí eu falei não eu não vou mudar porque é isso que eu sei que eu
quero eu quero e eu vou entendeu e até agora eu tô com isso

Bf está convencida da profissão que pretende seguir no futuro (‘eu sei que
eu quero eu quero e eu vou’). Ainda que seja constantemente questionada sobre o
caráter temporário de sua decisão, afirma que ser psicóloga é a carreira que
escolheu “levar muito tempo”, isto é, que anseia exercer durante muitos anos.
Partindo de posições avaliativas, a jovem argumenta que a psicologia tem um papel
importante na resolução dos problemas “banais” que as pessoas enfrentam
cotidianamente e que deixam marcas no campo psicológico, como perdas afetivas
ou aborrecimentos no trabalho. Bf não deixa claro, em que ramos da psicologia
deseja se especializar, mas ressalta que para cada um destes problemas
encontrados na realidade, existe uma área de tratamento que oferece soluções e
melhoras. Vemos que, a possibilidade de entender verdadeiramente o ser humano e
ajudar a curá-lo constitui parte dos motivos que levaram a jovem optar por essa
profissão.
As experiências escolares e relações de qualidade vivenciadas durante o
Ensino Médio aparecem nas falas de Cf, Ef e Ff como cruciais no processo de
decisão de um futuro. O contato com disciplinas e áreas do conhecimento até então
desconhecidas durante o Ensino Fundamental e o apreço desenvolvido pela ação
pedagógica de alguns docentes, reorientaram planos cultivados desde a infância ou
em outros casos deram o ponta pé inicial para a construção de um projeto
profissional.
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Para Cf, a opção pelo curso de química se deu em função de
experiências satisfatórias com a disciplina no ensino médio, como vemos abaixo:

Cf: desde (.) desde a minha sexta série eu acho porque: eu tenho
dois tios que são professores (1) eles sempre me aconselharam não
faz isso vai estragar tua vida tu vai ter que ficar lutando por=por
salário por direito por recurso (1) e eu não eu quero fazer isso bom
antigamente eu queria ser professora de língua portuguesa //uhum//
porque eu sou apaixonada por língua portuguesa (1) mas no ensino
médio eu conheci a química e (1) me apaixonei e tipo eu=eu=eu
como eu acredito muito na educação eu quero ser aquela pessoa
que vai -tá lá (1) tentando mudar a educação e eu=eu não me vejo
mudando a educação fazendo (3) medicina eu não me vejo fazendo
medicina ou direito porque o que (
) eu vou eu quero -tá lá
entendeu eu quero (.) quero mudar a vida. de um aluno como os
meus professores mudaram a minha vida //uhum// eu escolhi ser
professora por isso.

A decisão em seguir a carreira docente está associada a experiências
positivas vivenciadas a partir das boas relações construídas com professores ao
longo de seu percurso escolar. No início de sua fala, Cf demarca o momento da
escolha profissional mencionada (‘desde (.) desde a minha sexta série’), porém, sua
afirmação é seguida por hesitações (‘eu acho’). De acordo com o fragmento acima,
existiram dois momentos na trajetória escolar de Cf que se apresentam como
cruciais para a decisão em se tornar professora: o contato com a disciplina de língua
portuguesa no ensino fundamental (‘antigamente’) e a descoberta do amor pela
química no ensino médio. Apesar de também ser “apaixonada” por língua
portuguesa, a jovem vê-se mais inclinada a cursar química, todavia, não entra em
detalhes sobre as razões ou possíveis experiências que motivaram sua escolha.
Após comunicar seu interesse pelo magistério aos familiares, Cf deparase com as críticas e conselhos dos tios em relação às precárias condições do
trabalho docente no país (‘tu vai ter que ficar por=por salário por direito por recurso’),
porém, mesmo sendo informada sobre as dificuldades e percalços da profissão
idealizada, a jovem permanece firme em sua decisão (‘não eu quero fazer isso’). A
crença de que a educação escolar tem o poder de transformar a vida das pessoas
(‘eu quero mudar a vida. de um aluno como os meus professores mudaram a minha
vida’) é o que move e motiva verdadeiramente a construção de um projeto de vida
nessa direção.
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A entrada na escola em que estuda atualmente representou um marco na
vida de Ef, no que se refere especificamente às suas projeções profissionais, já que
as experiências escolares vivenciadas a partir do terceiro ano do Ensino Médio
foram significativas e lhe deram certeza sobre sua verdadeira vocação:
Ef: eh eu sempre tive vontade de fazer medicina //uhum// (1) porque
eh: (.) a minha família fica incentivando (.) ah faz medicina por causa
do=do do emprego que é melhor o salário é mais acessível. (.) mas
aí depois que eu entrei no AM (1) eh: (1) eu comecei a conhecer a
filosofia (.) e aquela coisa sobre conhecer as pessoas eh questionar
as coisas me deixou mais interessada interessada e eu acho que até
no segundo ano eu ainda //uhum// queria fazer medicina mas depois
que eu comecei o terceiro ano eu tive convicta de que eu quero fazer
licenciatura em filosofia.

O projeto profissional construído por Ef pode ser demarcado em dois
momentos: perspectivas traçadas antes e com forte influência da família, medicina,
e após o ingresso “no AM” e, especialmente no terceiro ano, quando identifica a
filosofia como um desejo, conforme se vê na afirmação “eu tive convicta de que eu
quero fazer”. Entre essas duas fases de sua vida, situa-se um acontecimento
decisivo na transformação de sua orientação inicial (‘eu sempre tive vontade de
fazer medicina’): o contato com o professor de filosofia e as experiências
proporcionadas pelas aulas ministradas. A possibilidade de assumir uma posição de
crítica e questionamento diante da sociedade e seus problemas deixou a jovem
“mais interessada” a ponto de ter uma decisão em relação à escolha de uma
carreira.
Percebe-se, tanto no relato de Cf como no de Ef, que as matérias
escolares no ensino médio possibilitam aos/às jovens alunos/as uma préidentificação com determinadas áreas profissionais que só serão confirmadas no
final desta etapa.
No caso de Ff, o interesse em cursar Direito surgiu no início do Ensino
Médio, a partir de questionamentos que começou fazer a si mesma:

Ff: eh assim (1) eu cresci hã:: não na minha família (.) mas assim
famílias que °próximas né° (2) co:m com pessoas que trabalham com
isso (1) não=não que isso tenha (.) também me influenciou mas
assim não completamente entendeu (.) quando eu comecei a
pesquisar que foi no meu Ensino Médio quando eu comecei a
pesquisar sobre sobre eh cursos que: eu gostaria de fazer eu era
muito indecisa tipo o que será que eu quero pra minha vida entendeu
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(2) será que eu quando eu chegar no terceiro ano eu vou ter eu vou
ter uma decisão sobre isso não que eu esteja não esteja convicta
disso porque eu tenho um pensamento agora mas assim não que
isso seja pro resto da minha vida (1) eu vou eu vou conhecer mais
coisas eu vou estudar e eu vou (.) vou: (.) posso gostar de outra
coisa e esse meu pensamento mudar né (1) eu acho que isso
acontece com todo mundo (2) e aí eu ficava muito muito complexada
com isso então eu comecei a pesquisar sobre cursos (.) eh: na
universidade (.) eh: sobre: tipo na área de de ciências humanas. na
área de: de: das biológicas (.) de exata (1) e: e eu eu vi que muita
coisa não me interessava (1) e aí eu conversava tipo com a minha tia
eu tenho uma tia que ela ela é formada. já e aí ela ficava me falando
tipo perguntava pra mim qual era a área que eu gostava na: na
escola entendeu o que me interessava mais e aí eu não sabia
responder isso (.) mas depois de um tempo que eu fui (.) que eu fui
começar a: a mim meio que eu me encontrei na escola (1) eu: vi que
eu era de: de ciências humanas (1) eu amo muito ciências humanas
eh são matérias que (.) que eu sento na aula eu gosto de debater eu
gosto de perguntar eu gosto de aprender eu gosto de: de ficar
assistindo. meu eu amo os meus professores eu amo as matérias
das ciências humanas e foi que eu pesquisei especificamente sobre
esses cursos e eu vi que direito, era uma coisa que me interessava
era uma coisa que eu queria estudar e era uma coisa que eu queria
exercer depois da minha formação °acho que foi assim°

Desde a infância, Ff conviveu com pessoas próximas a sua família que
exerciam alguma ocupação dentro do Direito. Apesar desta experiência “também”
tê-la influenciado, o desejo em seguir a carreira de advogada, não é tomada como
única razão para sua escolha. O relato da jovem é acompanhado por uma
construção de fundo na qual narra duas situações importantes e que inspiraram sua
decisão: a) o diálogo travado com a tia, a procura de orientação e ajuda e b) o
momento em que descobriu sua afinidade por ciências humanas.
Em algum momento do Ensino Médio, o qual Ff não demarca com
precisão, a jovem começou a se fazer perguntas, sobre os rumos que sua vida
tomaria no futuro. O medo de chegar ao final do percurso escolar sem ter elaborado
previamente uma escolha profissional, motivou o início de suas buscas por cursos
universitários que mais lhe atraíssem. Sem alcançar nenhum resultado (‘eu vi que
muita coisa não me interessava’), passou a conversar com a tia e pedir orientações
acerca do que deveria fazer. Indecisa, Ff não conseguia responder as perguntas da
tia sobre quais áreas do conhecimento mais se identificava no Ensino Médio. Depois
que se “encontrou” na escola, isto é, descobriu que gostava de ciências humanas
(eu: vi que eu era de: de ciências humanas’), dirigiu seu olhar para ramos
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específicos deste campo e dentre eles, percebeu que o Direito era o que mais lhe
interessava; o que realmente “queria estudar” e “exercer” no futuro.
Para Ff, as experiências escolares desenvolvidas no decorrer do Ensino
Médio, como debates e discussões em sala de aula, o contato com as matérias e
conteúdos das disciplinas, assim como também as boas relações estabelecidas com
os professores da escola (‘meu eu amo os meus professores’) foram elementos
fundamentais na construção de um projeto profissional. Porém, como a própria
jovem comenta, sua forma de pensar a vida possui um caráter flexível e dinâmico
(‘não que eu esteja convicta disso’) mudando na medida em que novas situações
são vivenciadas e descobertas sobre si são realizadas.

5.3. Expectativas familiares em relação ao futuro das jovens

De acordo com Setton (2002), a família é uma instância que atua com
força na determinação dos destinos pessoais e sociais, como também nas trajetórias
educacionais e escolhas profissionais das pessoas. Configura-se como um espaço
onde se desenvolvem relações identitárias e de identificação afetiva e moral,
capazes de modelar subjetividades e introduzir valores específicos que se tornam os
mais permanentes durante todo o processo de formação do sujeito.
Quanto ao lugar que a família ocupa no processo de definição de um
projeto de vida, podemos observar que modelos de orientação e valores transmitidos
desde a socialização primária não são totalmente abandonados, mas permanecem
em estado latente e são acionados em momentos decisórios da vida. Conforme
narra Gf:
Gf: °meus pais° (1) °claro° (1) minha mãe eu não moro com ela já faz
um (1) uns quator- °quatorze° (1) eh (.) vai fazer quatorze anos vai
fazer quatorze anos que eu não vejo a minha mãe °quatorze anos
que eu não vejo a minha mãe° entã:o (1) ela sempre: quis o melhor
pra mim entendeu quando eu morava com ela em Manaus e::
quando ela não ela não tinha condições de me criar (1) e ela se ela
me trouxe (1) ela me trou- ela:: ela me trouxe pra cá meu pai mora
aqui né ela veio meu pai foi pra lá conheceu ela e: papai voltou pra
cá pra trabalhar e ela ficou comigo só que ela não conseguia cuidar
de mim e trabalhar ao mesmo tempo porque ela tinha que sustentar
eu e o meu irmão //uhum// então ela me mandou pra cá e eu vim
morar com a minha avó (1)

152

A partir da perspectiva atual, Gf remonta parte de sua trajetória biográfica
e resume de forma sintética e avaliativa os motivos da mudança para a casa da avó
paterna em Belém. Inicialmente, Gf parece não lembrar o tempo exato em que saiu
de Manaus quando deixou de morar com a mãe, oscilando entre pausas de um
segundo até afirmar convictamente em voz alta que ‘vai fazer quatorze anos’. A
mesma frase é pronunciada posteriormente em voz baixa e indica que a jovem é
tomada, em alguns segundo, por um estado de surpresa ao perceber a quantos
anos não ver a mãe biológica.
Os pais de Gf se conheceram em Manaus e firmaram um relacionamento
amoroso, todavia, a jovem não deixa claro em seu relato por quanto tempo ficaram
juntos. Em algum momento de sua infância, o pai se separou da mãe e voltou à
Belém por razões de trabalho, deixando de participar financeiramente das despesas
da casa. Esse fato fez com que a mãe de Gf assumisse o planejamento e a
organização familiar, dividindo-se entre uma dupla jornada de trabalho: o sustento
da casa e o cuidado dos filhos. Diante de situações adversas e prováveis problemas
financeiros (‘ela não tinha condições de me criar’), a mãe da jovem decide mandar a
filha para morar em Belém, com a família do pai. Entretanto, não há como saber o
modo como Gf e o irmão foram recebidos pelos avós, já que a jovem não entra em
detalhes sobre esse momento. Essa inibição no processo narrativo se explica, quiçá,
pela pouca idade que a jovem tinha quando se mudou para Belém. É possível notar,
que Gf avalia positivamente a decisão tomada pela mãe e justifica sua atitude
baseada no argumento de que ela sempre quis o melhor para os filhos.
Ao terminar a narração sobre as circunstâncias que ocasionaram a vinda
para Belém, Gf introduz um novo tema referente ao processo de socialização
vivenciado durante a infância e as influências da educação familiar recebida, na
decisão em prosseguir com os estudos no ensino superior:
Gf: vindo morar com a minha avó (.) a minha avó sempre dizia olha
eu quero isso pra ti isso pra ti ela sempre ditava as regras eu quero
isso isso e isso pra ti e:: tu só vai poder mudar. isso quando tu sair da
minha casa e: ter a tua própria entendeu mas até tu morar comigo é:
a minha maneira e o jeito que eu quero (2) eu não. tudo bem. (1) °pra
mim tudo ótimo° é isso estou morando com a senhora mesmo
//uhum// e ela foi me ensinando até aqui muitas coisas tipo a maneira
que eu tenho que me comportar (.) o que é bom o que é errado e eu
sempre agradecia muito a ela isso e o que eles querem pra mim a
minha avó e o meu meu avô com quem realmente eu moro agora (1)
tô morando (.) eles sempre:: qualquer coisa pra mim estudar pra que
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fosse eh: me: fosse somar (.) na minha educação eles sempre: eh:
colocavam eu pra fazer. eh eu:: eu era muito retraída muito (
)
isso vai te atrapalhar quando tu chegar no ensino médio e for pra
faculdade porque lá tu vai ter muitas coisas pra fazer (2) muitas tu vai
ter que apresentar trabalhos tu vai ter que falar com amigos tu vai ter
(.) então eles me colocaram eh: pra fazer teatro (1) pra fazer dança
pra mudar o quê pra mudar toda essa minha vergonha e acabou
saindo mesmo eu comecei a frequentar (.) igreja e tudo isso foi
começando a sair. da minha vida: essas vergonhas esses essas
limitações todas e eu comecei a: (.) a: me tornar de uma pessoa mais
comunicativa e assim e eles sempre vem dizendo. olha eu quero que
tu faça uma boa faculdade pra ti ajudar tua mãe que a tua mãe não
pode tu- tua mãe não pode eh: (.) não pode trabalhar não pode ti
ajudar mas tu pode ajudar ela através de ti mesmo entendeu //uhum//
tu pode fazer tudo o que ela não tem tu pode dar pra ela quando tu
for mais velha. e o meu pai da mesma maneira meu pai, sempre foi
um pai não assim muito dedicado assim muito perto sempre foi um
pai um pouco ausente mas ele sempre -tava lá agora que ele -tá
mais perto de mim sem e -tá me ajudando entendeu mas ele sempre
quis o melhor pra mim entendeu porque ele tem que cuida dos meus
outros irmãos mas ele sempre foi agora que ele -tá lá me ajuda:ndo
(.) sempre me dando força tu quer isso ele vai o que que tu quer tu
quer isso -tá tu precisa disso toma então se tu precisa disso eles
sempre foram de me ajudar muito eles sempre me apoiam no que eu
quero entendeu //uhum// sempre foram me apoiando olha tu quer
isso (.) pode toma faz isso entendeu nunca fui uma criança mimada
mas eu sempre fui uma pessoa. que eles tentavam ajudar pra
conseguir todas as minhas metas. resolver todos o que eu precisava

Desde o período da adolescência, os avós paternos de Gf ofereceram à
jovem, oportunidades de crescimento e sucesso em sua trajetória escolar através de
investimentos em cursos (‘eles me colocaram eh: pra fazer teatro (1) pra fazer
dança’) que favorecessem o aprimoramento de habilidades tidas como necessárias
para um bom desempenho em etapas educacionais posteriores (‘quando tu chegar
no ensino médio e for pra faculdade’). No interior da narrativa de Gf é possível
identificar a existência de avaliações comparativas entre sua antiga (‘eu era muito
retraída’) e atual (‘eu comecei a: (.) a: me tornar uma pessoa mais comunicativa)
posição, analisando de forma otimista as transformações em sua identidade (‘e tudo
isso foi começando a sair. da minha vida: essas vergonhas esses essa limitações
todas’).
Neste segmento, observa-se também que o projeto biográfico da jovem
foi pensado e elaborado desde sua infância dentro do núcleo familiar paterno,
especialmente pela avó. Vê-se que Gf atribui aos avós o estatuto de pais, ao ser
perguntada sobre as expectativas destes para o seu futuro. Na relação construída
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com a avó, nomeada de mãe em outros fragmentos, Gf deparou-se com um modelo
de orientação que mesmo tendo sido imposto (‘até tu morar comigo é: a minha
maneira e o jeito que eu quero’), acabou sendo legitimado pela jovem (‘não. tudo
bem. (1) °pra mim tudo ótimo°) devido a posição subalterna ocupada dentro da
hierarquia familiar (‘é isso estou morando com a senhora mesmo’). Nessa
passagem, há uma homologia entre a experiência recordada na situação da
entrevista e os fatos vividos na situação real, pois a jovem ao reconstruir o episódio
em que a avó “dita as regras” comunica diretamente na narrativa o diálogo travado
entre ambas na ocasião. A pronúncia em voz baixa e com forte diminuição do tom
de voz das frases “tudo bem” e “pra mim tudo ótimo” revela a posição passiva de Gf
perante as determinações da avó.
Dessa forma, o quadro de referências que orienta as vivências de Gf,
dentro do ambiente familiar e fora deste (por exemplo, na escola), tem como fulcro
um conjunto de disposições e preferências internalizadas na relação com a avó, a
qual lhe transferiu determinadas formas de comportamento e modelos de percepção
da realidade (‘ela foi me ensinando até aqui muitas coisas (...) o que é bom o que é
errado’) os quais atuam com força na constituição de suas ações cotidianas como
ela mesma demonstra em outros relatos (‘era algo como se eu ficasse sentida por
desobedecer a ordem dela (...) e eu já comecei a fazer isso naturalmente).
As metas traçadas pelos avós de Gf em relação ao seu futuro (‘eu quero
que tu faça uma boa faculdade’) são aceitos e tomados por ela nos horizontes das
projeções construídas, seja no que se refere a uma profissão ou a aspectos da vida
mais íntimos, como o namoro e o casamento.
De acordo com o relato acima, a família nutre esperanças e deposita
sobre a jovem o encargo de transformar o passado e as condições de existência da
mãe biológica através da construção e tentativa de outro futuro, que tenha os
estudos como suporte principal e aponte caminhos que tragam benefícios não só
para si mesma, já que sua história de vida encontra-se atrelada a dos pais e avós
paternos.
Af vivencia situação semelhante à de Gf, porém, sua narrativa revela que
as recomendações da mãe são tidas como centrais na constituição de seus planos
em busca de um futuro bem sucedido:

155

Af: os meus pais querem o que me faça bem //uhum// (2) a minha
mãe (1) quer o que me faça bem (1) porque eu não falo mais com o
meu pai (1) eh: mas a minha mãe quer o que me faça bem (1) ela
quer o que eu (.) ela quer que eu faça alguma coisa que me deixe
feliz (1) ou que me deixe realizada. (2) se eu fizer medicina (1) e eu
tiver feliz (2) ela vai me apoiar cem por cento se eu fizer biologia e eu
tiver feliz ela vai me apoiar cem por cento (.) entendeu (.) ela quer
que eu faça alguma coisa que me deixe realizada porque eu não vou
perder meus cinco anos quatro anos fazendo um curso que eu não
gosto (1) fazendo uma coisa que eu não gosto pra ser um
profissional medíocre pra ser um universitário medíocre (1) pra ser
uma pessoa medíocre (1) eu não vou perder meu tempo fazendo
uma coisa que eu não gosto

Af inicia sua explicação afirmando que seus pais querem o que lhe faça
bem. Após uma pausa de dois segundos, a jovem se autocorrige e direciona o foco
de sua narrativa para a figura da mãe, já que como esclarece, rompeu laços de
comunicação com o pai. Entretanto, Af não entra em detalhes a respeito dos motivos
que ocasionaram essa ruptura e afastamento. Conforme descreve em outro
momento, a trajetória biográfica do pai, marcada por sucessivas quedas negativas
como a falta de oportunidades educacionais e uma profissão pouco rentável do
ponto de vista econômico, sempre foi apresentada por sua mãe como um exemplo a
não ser seguido (‘eu não quero que tu tenha uma vida que teu pai tem’) pelos filhos.
Embora não manifeste aspirações concretas quanto à profissão a ser seguida por Af
no futuro, a mãe da jovem a incentiva optar por uma carreira que lhe deixe
“realizada”, em outras palavras, que lhe permita alcançar condições materiais e
financeiras melhores das que o pai um dia tentou oferecer. A pronúncia em voz alta
e enfática da expressão “ela quer” revela que as vontades e sonhos da mãe
ocupam um lugar de destaque nos planos de futuro da jovem e são interpretados por
Af como se fosse originariamente seus.
O habitus74 cultivado na relação com a mãe durante o processo de
socialização familiar (não ser uma pessoa medíocre) é o que orienta a sua decisão
de não perder tempo com um curso que não goste, pois internalizou desde a
infância a não se conformar com situações de comodismo e subalternidade (‘a
minha mãe implantou em mim a vontade (...) de não querer ficar estagnada (...) não
se adaptar a uma educação regular não se adaptar a um salário ruim’), uma vez que
estas são características que configuraram o estilo de vida construído pelo pai
durante o tempo em que esteve casado com sua mãe. Portanto, vemos que o
74

Sobre o conceito de Habitus, conferir Martins (2002) e Bourdieu (2004).
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modelo de orientação com o qual Af teve contato desde a infância e que ainda atua
com força na constituição do seu modo de pensar (‘eu não sou estagnada eu
sempre quero melhorar’), tem como marca a deslegitimação/anulação da figura
paterna e sua trajetória biográfica de declínio.
Do mesmo modo que Af, Bf guarda uma relação negativa com o passado
de escolhas incorretas da mãe. Uma posição ofensiva que está no cerne de sua
orientação em prosseguir com os estudos em nível Superior. A conquista de
mobilidade econômica e melhores condições de vida pela filha, no futuro, aparecem
como aspirações cultivadas pela mãe de Bf como uma forma de romper com uma
herança familiar de baixa escolaridade e precariedades de ordem financeira, das
quais ainda são reféns no presente:

Bf: a minha mãe apesar dela (2) que eu moro só com a minha mãe e
mais dois irmãos (2) meu pai ele não tem muito participação na
minha vida //uhum// até porque ultimamente ele -tá doente e não tem
como ele (2) ele (1) mesmo antes dele não -tá doente (1) ele nunca
teve @enfim@ //uhum// eh quando ela tinha tempo (1) ela falava
que (2) ela não me botava pra estudar porque ela sabia que eu
sempre ia lá sozinha nin- nunca precisou mandar eu estudar então
ela sempre falava que (1) os problemas que aconteceram com ela as
escolhas erradas que ela teve (.) que ela fez e o motivo dela -tá
agora eu vejo (2) que o que ela passa hoje é uma coisa que eu
nunca vou querer passar na minha vida //uhum// então foi isso meio
que me deu o foco pra pra seguir o que eu quero ter escolhido
estudar e não trabalhar. (2) e vê o que ela passa hoje foi (2) a
decisão correta pra escolher o que eu quero hoje. Não querer não
passar por isso jamais (...) vê o que ela (.) as coisas que ela passa
me incentiva todo o dia a querer mais do que eu (.) o meu objetivo (2)
a focar mais no que eu quero (...) ela quer mesmo que eu realmente
estude (3) ela não quer que eu passe pela mesma coisa que ela -tá
passando

Conforme Bf narra em outras passagens, seus pais se separaram quando
ela ainda era criança. A mãe de Bf se viu sozinha e obrigada a assumir o sustento
dos três filhos pequenos, já que o ex-marido negou-lhes suporte financeiro. A jovem,
sua mãe e os irmãos se mudaram da casa do pai e iniciaram uma fase biográfica
marcada por sérias dificuldades econômicas. A mãe de Bf começou a trabalhar em
três empregos, deixando de participar ativamente da vida dos filhos. Em alguns
momentos, a jovem relata que não cresceu ao lado da mãe, posto que ela “vivia
trabalhando”, porém, aponta a irmã mais velha como a principal referência identitária
durante sua infância. Devido à ausência dos pais, Bf assumiu a responsabilidade por
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sua trajetória escolar, apresentando, desde cedo, autonomia no processo de
condução dos estudos, atitude reconhecida e admirada pela mãe (‘ela não me
botava pra estudar porque ela sabia que eu sempre ia lá sozinha’).
A trajetória biográfica de declínio e as difíceis condições de vida que a
mãe enfrenta atualmente funcionam como uma espécie de “motor” que impulsiona
as disposições de Bf para os estudos (‘foi isso meio que me deu o foco para seguir o
que eu quero ter escolhido estudar’) na tentativa de um novo futuro, bem sucedido e
com melhores oportunidades. Percebe-se, como relatado em segmentos análogos,
que Bf construiu um modelo de ação que se orienta no sentido contrário (‘é isso que
eu tento não deixar acontecer comigo’) às ações e escolhas da mãe quando jovem
(‘ela deixou se levar pelos amigos pelas coisas boas que a vida proporcionava e
esqueceu que priorizar eh os estudos’). O verdadeiro motivo de ter largado suas
práticas juvenis (‘eu jogava vôlei eu saia com os meus amigos’) para dedicar-se
exclusivamente aos estudos (‘eu não tenho mais tempo nem pra viver praticamente
(...) por causa do vestibular’) encontra-se no receio de que a história de erros da
mãe se repita com ela, algo que interpreta não só com um desejo seu (‘o que ela
passa hoje é uma coisa que eu nunca vou querer passar na minha vida’), mas
também como uma expectativa da mãe (‘ela não quer que eu passe pela mesma
coisa que ela -tá passando’)
Já Ef e Ff, apontam o grande apoio e incentivo que receberam de suas
mães ao comunicarem seus cursos universitários e escolhas profissionais. Todavia,
não deixam claro, as aspirações concretas que os pais mantêm em relação ao seu
futuro:
Ef: eh meu pai (2) ele não é tão presente na minha vida //uhum//
quanto a minha mãe mas falando mais da minha mãe ela assim (2)
me apoia su- no que eu decidi quando eu decidi quando eu escolhi
fazer medicina (1) ela me apoiou também eu falei que eu que era
uma coisa realmente que eu não gostava no momento (1) que eu
não queria fazer eu falei que eu gostava de filosofia e ela me apoia
su- (1) bastante entendeu então eu acho que tem pra eu=eu ter
escolhido isso tem uma influência muito também da minha irmã que
ela me ajuda muito nisso que (.) não importa o que os outros falam
porque eu já ouvir professores meus chegando e falando não
escolhe isso escolhe uma coisa que realmente eh: no futuro te deixe
um (.) te dê dê uma velhice pro teus pais mais eh melhor entendeu te
dê uma condição de vida melhor (.) só que a minha mãe graças a
Deus ela não pensa nada em relação à isso ela só realmente me
incentiva
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Ff: olha (2) olha a minha mãe o meu pai (1) ele: ele é um
@pouquinho@ vago nas coisas né °digamos° (1) e: assim eu acho
que o meu pai ele nu:m ele num teve oportunidade de=de entrar
numa universida:de. entendeu então eu acho que ele quer ele quer
isso pra mim a oportunidade que ele não teve universidade de fazer
o que eu gosto (1) e de traba- e de ter de ter um uma (2) eh: digamos
que uma renda no futuro que eu possa que eu possa viver bem
entendeu (2) diante das difi- tipo ele quer pra mim o que ele queria
mas que ele não teve entendeu (1) a minha mãe eu acho que a
mesma coisa a minha mãe ela me apoia em tudo o que eu quero
entendeu tipo que quero Direito (2) muita gente me: me desestimula
tipo tu é (1) Direito é uma coisa que muita gente -tá se formando todo
o ano tem a prova da OAB que é difícil que muita gen- é cara muita
gente não consegue passar (1) e: e a minha mãe ela sempre me
apoiou tipo tu gosta disso faz por que não tu pode tu pode gostar
quando tu co- começar a conhecer as coisas na faculdade pode
gostar de outra coisa (.) pode mas (.) ela fala pra mim tu é nova o
que custa tu tentar (.) entendeu entã:o (.) então eu acho que o que
eles querem pra mim realmente é que eu faça o que (.) pelo menos
eu interpreto dessa forma (.) que eu face o que eu goste e que: no
futuro eu consiga ter uma: (1) uma vida boa entendeu que (.) eles
fazem de tudo. pra me dá mas às vezes °tem as dificuldades né° (.) e
é isso.

Desde que o pai se separou da mãe, Ef passou a vê-lo com menos
frequência, fato que trouxe implicações nocivas na relação dos dois, como a
formação de laços sociais frágeis e rupturas biográficas. O pai passou a se ausentar
da vida e sonhos da filha, como consequência, a jovem deixou de inclui-lo na lista de
pessoas que estimula e encoraja sua decisão. Como observamos, a mãe e a irmã
aparecem, no contexto da narrativa, como uma espécie de outro significante
(WELLER, 2011) na vida de Ef, pessoas que sabe que pode contar diante das
possíveis dificuldades e preocupações que possa vim enfrentar. Como, por exemplo,
a falta de prestígio social e econômico que a profissão elegida possui na visão de
seus professores e das demais pessoas com quem convive, sendo constantemente
orientada a optar por uma carreira que a possibilite alcançar uma “condição de vida
melhor” no futuro. Por outro lado, percebe-se que a mãe de Ef não questiona e muito
menos reprova a opção da filha, deixando a critério da jovem a escolha do curso que
mais lhe interessa.
No caso Ff, o pai não teve oportunidades de ingressar em um curso de
nível superior, concluindo tão somente o Ensino Médio. A chance de ver a filha
ocupar uma vaga na universidade, que outrora também almejava conquistar (‘o que
ele queria mas ele não teve’) afim de alcançar condições de vida melhores, é
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interpretada por Ff como sendo o principal anseio do pai em relação a sua vida,
embora ele seja “@um pouquinho@ vago”, isto é, não demonstre tanto interesse e
participação em suas escolhas quanto a mãe. A jovem destaca o papel fundamental
de incentivo e compreensão que a mãe assume no contexto de suas projeções,
autorizando possibilidades de erros, acertos e experimentações durante o processo
decisório de um futuro.
As dificuldades mencionadas pela jovem, quanto à profissão que optou
seguir é um tema retomado posteriormente por Ff, ao ser questionada sobre as
pessoas que a desestimulam cursar Direito:
Ff: eh porque é isso que eu te falei né (1) Direito é: uma coisa que é
um curso que todo tem gente (.) tem gente (1) tem gente milhoassim muitas pessoas se formam entendeu (1) °mais do que o
normal dos outros cursos° eh: é um curso que muita gente quer
//uhum// (1) mas nem todo mundo @consegue exercer@ (1) teve um
dia que eu -tava no facebook //hum// (1) e aí eu vi um meme né que tava assim numa foto eh Direito (.) você passa cinco anos estudando
pra depois -tá servindo café (1) ou seja. né (.) °nem todo mundo
consegue alcançar o seu objetivo assim no: no curso dentro do
curso° (.) que é uma coisa muito difícil assim que muita gente fala pra
mim (1) que é a prova da OAB sabe (1) e aí muita gen- e aí minha
mãe fica não minha mãe não assim pessoas próximas sabe ficam
falando tipo °ah Direito tentando me desestimular° (1) nem todo
mundo sabe tem gente que eu conheço eu tenho muita gente que
eu conheço que cursa (.) Direito e que eles falam não (.) é
maravilhoso não sei o que se tu quiser uma ajuda se tu tiver dúvida
(.) mas assim tem um dese- tem u:m u:m umas °pessoas tentando
me desestimular° a cursar isso sabe tipo querendo por exemplo (1)
eh medicina (1) é uma coisa assim que: tu ganha bem entendeu
médico (.) tu entra lá lógico que tem um esforço né porque é uma
coisa muito concorrida (1) de conseguir cursar (1) aí todo mundo
pensa ah ganha muito não sei o que faz medicina entendeu (1) e eh
por aí vai

Ff avalia os percalços e impasses inerentes ao campo de trabalho em que
pretende se inserir no futuro. Os altos índices de formandos no curso e as difíceis
possibilidades de aprovação na prova da OAB aparecem para a jovem, como as
prováveis barreiras que terá de enfrentar ao concluir os estudos. Para ela, nem
todas as pessoas que se formam conseguem alcançar objetivos concretos no
interior da profissão, apoiando seu argumento em exemplos como, as imagens
(‘meme’) publicadas nas redes sociais que ironizam as oportunidades de trabalho na
carreira que decidiu seguir (‘você passa cinco anos estudando pra depois -tá
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servindo café’). Esse cenário pode ser tomado como um dos prováveis motivos que
levam as pessoas próximas à Ff, desencorajarem sua orientação profissional,
estimulando a jovem, por outro lado, a optar por cursos que garantam um bom
retorno financeiro, como Medicina.
As dificuldades inerentes ao exercício da profissão, como a aprovação na
OAB, parecem constituir sua visão de que “é uma coisa muito difícil” pondo em
dúvida seu desejo. O contraponto eminente se relaciona ao retorno financeiro entre
os dois campos profissionais, ser advogada ou médica, em que imagem que circula
a sua volta é a de que ser médica tem um resultado, de certo modo, garantido (‘tu
ganha bem entendeu médico (.)’), ainda que reconheça que também é um curso
concorrido na entrada da universidade.
Contrariando os dois relatos anteriores, a mãe de Cf reprova a escolha
profissional da filha em ser professora. Embora não compartilhe dos mesmos
sonhos que sua mãe, Cf entende, assim como ela, que a entrada na universidade
será um divisor de águas na história de vida de ambas:

Cf: a minha mãe (1) quer que eu entre na universidade (1) o sonho
dela é me ver na universidade ela não (.) não quer que eu seja
professora @porque ela sabe a realidade dos meus tios@ ela queela queria que eu (1) fizesse medicina //uhum// mas (1) o sonho dela
é me ver numa universidade (1) ela ela sabe que (.) eu quero mu:ito
entrar numa e ela e ela mais ainda ela quer me ver lá porque ela
sabe que (.) se eu entrar lá eu vou mudar (.) toda a história de vida
dela (.) vai influenciar na história de vida dela vai influenciar na minha
história de vida e o sonho da minha mãe é me ver be:m é me ver
//uhum// (.) com uma boa educação minha mãe deseja muito isso e
isso me inspira muito pra realmente entrar numa universidade.

A mãe de Cf não aprova a orientação profissional da filha e tampouco
parece compreender as motivações que direcionaram a jovem para a docência. Uma
possível explicação para esta recusa estaria na convivência diária com a realidade
profissional dos irmãos que também são professores da rede pública de ensino e
enfrentam regularmente as consequências advindas da desvalorização do
magistério na sociedade. Ainda que o sonho da mãe de Cf, seja ver a jovem
ingressar no ensino superior, vemos que suas expectativas e idealizações em torno
do futuro da filha encontram-se dissociadas das reais projeções movidas pela jovem
(‘ela que- ela queria que eu (1) fizesse medicina’). A trajetória escolar da mãe, de
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quem concluiu os estudos no ensino médio, mas se viu sem oportunidades de cursar
o nível superior revela a origem e força do sonho de ver a filha na universidade, por
mais que seja para uma profissão que desaprova. Percebe-se que o ato de estar
presente na universidade pública, ocupando um lugar outrora almejado pela mãe, é
interpretado por Cf como um compromisso a ser honrado, uma forma de dar sentido
à biografia da mãe.
Df também não compartilha do desejo da mãe de vê-la cursar Medicina,
todavia, é considerada pela jovem como uma referência que inspira o desejo em ser
bem sucedida financeiramente:

Df: uma jovem bem sucedida (2) casada (2) família (4) minha mãe
quer medicina e meu pai quer direito //uhum// (2) aí, teve um tempo
também que eu falei eu não vou fazer nenhum dos dois né que eu
tenho que fazer o que eu quero não tenho que fazer o que ninguém
quer eu=sempre=fui assim se tu, quer isso eu quero fazer o outro
então (1) só que a minha paixão sempre foi o direito então (.) eu
optei não=não? não que eu tenha escolhido não vou fazer o que o
papai quer não (.) não foi isso (.) escolhi fazer o que eu quero foi a
coincidência (1) ele querer o que eu quero (1) e: a minha mãe eu
acho que ela quer medicina. porque ela sempre quis fazer medicina
mas (.) não teve oportunida:des (2) ela acabou fazendo um curso
técnico de enfermagem (1) mas (.) também ela é bem sucedida a
profissão dela ela tem dois empregos bons ganha bem (2) e: é onde
ela chegou que eu quero chegar

De acordo com o relato acima, os pais de Df alimentam determinadas
expectativas em relação ao futuro profissional, afetivo e familiar da filha. A recusa
dos projetos biográficos construídos por seu pai e sua mãe pauta-se em um modelo
de ação que contraria e se opõe a ordem estabelecida (‘eu sempre fui assim se tu,
quer isso eu quero fazer o outro então’). A pronúncia enfática da expressão “eu
quero”, indica que para jovem as suas escolhas são resultado de decisões
individuais tomadas a despeito das expectativas familiares. A semelhança guardada
entre seus planos profissionais e aqueles planejados pelo pai para ela, é vista
apenas como uma coincidência, já que não existe nenhuma relação de dependência
entre os desejos do pai e suas metas. Ainda que não tenha aderido ao sonho da
mãe, de vê-la cursar Medicina, percebe-se que Df tem nela um modelo, porém
relacionado a estabilidade financeira que tanto almeja conquistar (‘é onde ela
chegou que eu quero chegar’) e não especificamente a identificação profissional ou
desejo da mãe.
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5.4. Casamento e maternidade

O casamento e a maternidade aparecem em muitas passagens como
impeditivos para processos de individualização feminina, isto é, a possibilidade de
viver uma vida própria (BECK; BECK-GERNSHEIM, 2003) através da realização de
objetivos próprios e expectativas para além da esfera familiar. As novas regras
matrimoniais e as possibilidades de autonomia na configuração de sua própria vida
permitem as jovens a liberdade de escolher ou não aderir a um enlace conjugal em
seus planos futuros. Com efeito, vemos que prezam por sua independência e
capacidade de tomar decisões por si mesmas.
Af, Bf, Df e Ef refletiram sobre o tema casamento e filhos ao serem
motivadas pela pesquisadora a avaliar a posição de autonomia conquistada pela
mulher frente a esse destino de gênero (ANDRADE; MEYER, 2014):
Af: independentes (.) totalmente (1) e decididas (1) por que: empurrar
filho ah não eu tenho que ter um filho porque eu quero (.) eu tenho
que procriar e tal (1) quando você tem a sua autonomia de
pensamento (.) tem a tua independência e: tu não quer criar
problemas não quer ter dor de cabeça tu não vai ter um filho (1)
porque botar filho no mundo é só pra a ter dor de cabeça sério
quando tu -tá ele -tá crescendo tem dor de cabeça de (.) tem que
amentar tem que fazer isso tem que fazer aquilo quando ele cresce
fica tendo preocupação dor de cabeça mas o meu filho vai voltar pra
minha casa agora o meu filho vai chegar tarde vai chegar vivo vai
chegar bem (1) então (2) tu criar um filho tu tem que ter (.)
maturidade emocional tem que ter maturidade eh: tem que ter senso
de de: de=de muita coisa (1) então assim (2) a taxa de natalidade -tá
(2) -tá diminuindo que antigamente -cê (.)selado tua vó tem quantos
filhos (1) °tua vó tua bisavó° //doze// doze (2) doze filhos a minha vó
teve dez entendeu e isso foi diminuindo ao longo do tempo (1)
antigamente tu tinha que ter um monte de filho tem que ter uma casa
cheia de filho e tal (.) hoje em dia não (.) a minha mãe tem eu e meu
irmão °e nem eu e meu irmão queremos ter filhos° (.) se eu for ter
filho vai ter lá pra os sei lá trinta anos entendeu //uhum// lá pra os
trinta e cinco anos (.) não sei não sei nem se eu vou poder ter filho (.)
se eu não tiver um filho eu vou adotar (1) se eu não poder gerar um
filho eu vou adotar (1) porque tem criança que precisa precisa eh de
adoção -tá cheio de crianças pra=pra adoção e: é complicado °uma
criança crescer sem pai sem mãe assim sabe° (.) acho muito legal
essa atitude da adoção
Df: °essa mulher sou eu° @(.)@ //uhum// (2) menos na parte do: (.)
casamento que eu mudei de opinião (1) mas eu não quero ter filhos
não sou obrigada a ter filhos //uhum// (2) onde que -tá escrito que eu
tenho que ter filho (2) e: (1) se for pra ter filhos (3) eu quero que seja
adotado //uhum// (2) tem muita criança por aí precisando de pai e
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mãe (3) desnecessário colocar mais uma no mundo se tem umas
que estão precisando de pai e mãe (2) que foram abandonadas. (1) e
hoje em dia a mulher, não quer ter mais filhos porque ela quer ser
independente ela não quer mais ter preocupação com nada (2) ter
hora pra sair não ter hora pra voltar (2) e ter filho (1) a pessoa (1) tem
(1) tem que dá uma atenção pro filho uma atenção redobrada (2) as
coisas não passam a ser pra você passam a ser pra ele //uhum// (2)
e eu não quero isso que quero pra mim //uhum// (1) mas se eu vier a
ter filho um dia vai ser adotado

Ef: olha eu sou um exemplo disso //uhum// (.) é justamente que eu
acho que pelo reflexo do passado porque eu=eu particularmente
tenho medo dessa coisa de eu me casar por mais que eu trabalhe e
tenha o meu dinheiro mas eu acho que essa coisa do homem querer
dominar a mulher sabe eu não acho legal isso mas assim respeito (.)
ca- eu acho que cada um tem a sua o livre arbítrio de escolher o que
quiser eu (.) eu não tenho a mínima vontade justamente por isso
porque a gente ainda tem esse receio né //uhum// de: ah sei lá cara o
cara porque as aparências enganam as vezes a gente conhece um
cara super legal depois (1) muda vira as- porque a minha mãe foi
exatamente assim entendeu por isso que ela se separou do meu pai
(1) mas eu acho assim (1) escolher o que tu quiser tudo bem se tu
não quiser casar (1) é uma opção de cada pessoa. °acho bom°

O relato de Af assume a forma de uma avaliação crítica sobre o mito da
maternidade compulsória (‘por que: empurrar filho ah não eu tenho que ter um filho
(...) eu tenho que procriar e tal’). A jovem constrói uma teoria comentada 75 acerca de
um fenômeno comum na sociedade atual: a diminuição do número de filhos por
mulher. Af defende a ideia de que a autonomia de pensamento confere à mulher
independência e liberdade para fazer suas próprias escolhas e atribui a isto à queda
na taxa de natalidade. Para a jovem ter um filho significa assumir novas
responsabilidades e preocupações (‘é só pra ter dor de cabeça sério’), além de
demandar o que ela classifica como “maturidade emocional”.
No interior da narrativa de Af é possível identificar a existência de
avaliações comparativas entre a antiga e atual condição da mulher frente à questão
da maternidade e seus dilemas. O que antes era uma obrigação, um dever feminino,
hoje se converte em uma escolha (‘antigamente tu tinha que ter um monte de filho
(...) hoje em dia não’). Como exemplo de sua afirmação, a jovem contrapõe os
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As teorias comentadas ou avaliações gerais se referem, de acordo com Weller (2009), às análises
e comentários teóricos do informante sobre determinados aspectos narrados em um segmento ou
sobre a situação como um todo. De acordo com a classificação realizada por Fritz Schütze, as teorias
comentadas é um dos principais componentes não-indexados que compõe uma narrativa.
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planos que tem hoje em relação aos que a mãe teve no passado (‘a minha mãe teve
eu e meu irmão °e nem eu e meu irmão queremos ter filhos°’).
De forma hipotética (se eu for ter), Af planeja uma gravidez para quando
tiver a idade de trinta e cinco anos e, caso não consiga gerar um filho, optará pela
adoção, já que considera indispensável para uma criança, a presença da figura
materna ou paterna durante seu processo de crescimento e socialização. Essa
posição revela que embora anuncie uma série de argumentos para não ter filhos,
também admite que os terá. Sua reticência a maternidade é severa, pois a demarca
para depois dos trinta anos, entretanto ao reconhecer os limites biológicos e apontar
como alternativa a adoção, assume a maternidade para si como uma possibilidade,
num claro movimento de recusa e aproximação.
Df inicia sua narração afirmando que se identifica com o ideal de mulher
descrito na pergunta da pesquisadora. A jovem demonstra que em algum momento
de vida chegou a negar a ideia de se casar, porém, mudou de opinião por algum
motivo que não deixa claro em seu relato. Df também assume uma posição crítica
quanto ao mito da maternidade compulsória, argumentando não ser obrigada a ter
filhos (‘onde -tá escrito que eu tenho que ter filhos’). A jovem chega a cogitar a
possibilidade de aderir à ideia da adoção, caso um dia mude de concepção. Vemos,
que sua posição a favor do ato de adotar se apoia em três teorias explicativas 76: a)
há muitas crianças órfãs no mundo; b) a mulher de hoje em dia quer ser
independente e c) o nascimento de um filho produz transformações na mentalidade
feminina.
Observa-se aqui também o movimento de recusa e aproximação com
relação à ideia de ter filhos. Parece que a maternidade é mais rejeitada por esta
informante, pois é identificada como uma limitação para a autonomia e liberdade da
mulher, contudo, assim também como anteriormente, não é totalmente negada, pois
cogita a doção como uma via possível. De algum modo a maternidade é uma
possibilidade. Parece que a ideia de maternidade está associada em ambos os
casos a uma necessidade de abandono, prosseguimento de estudos e/ou autonomia
para realizar seus projetos de futuro.

76

Segundo Goss (2013), as teorias explicativas fazem parte do que Fritz Schütze chama de
atividades teóricas e valorativas e envolvem “reflexões sistemáticas do narrado” sobre os motivos que
justificam as escolhas realizadas em determinada situação.
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As razões que levaram Ef a não optar pelo matrimonio, apresentam
algumas nuances em relação à narrativa de Af e Df. A jovem constrói sua própria
teoria explicativa para justificar o medo e a ausência de planos em relação ao
casamento (‘essa coisa do homem querer dominar a mulher’), decisão que segundo
ela é “reflexo do passado”. Ao reconstruir e organizar os segmentos biográficos
presentes ao longo da entrevista, percebemos que Ef faz menção ao histórico de
maus tratos sofridos pela mãe enquanto estava casada com seu pai. Conforme
relata em outras passagens, o pai assumia uma postura machista dentro de casa,
estabelecendo continuamente divisões e assimetrias de gênero (‘sempre acontecia
essa=essa coisa do meu pai querer dizer eu vou trabalhar e tu fica em casa’). A
experiência de sofrimento da mãe é tomada como uma referência que dá sentido e
confirma sua hipótese (‘as aparências enganam às vezes’), e sob a qual sustenta a
decisão de não ter a “mínima vontade” de casar.
Bf, por sua vez, não citou ou introduziu espontaneamente o tema durante
sua narração. Por conta disso, na última parte da entrevista 77, a pesquisadora
lançou uma pergunta exmanente78 a respeito do lugar que o matrimônio e a
maternidade ocupam nos seus planos traçados para o futuro:
Bf: eu tive uns planos pra isso que isso não acontecesse porque (2)
querendo ou não tu vai ter que (2) tu vai ter que: como se diz (3) vai
ter que dar explicação da tua vida pra outra pessoa e eu não acho
muito legal isso eu (.) eu quero me sentir realmente livre (1) mas (.)
de repente por ironia do destino como eu te falei né (1) acontecer (1)
se=se acontecer aconteceu ué //uhum// mas eu não fico esperando,
muito por isso não //uhum// isso já é mais repentino se vai acontecer
aconteceu (2) eu não tô planejando isso (.) isso eu não planejo (2)
mas eu penso assim uma coisa que eu planejei foi ser uma pessoa
bem sucedida (1) fazer o que gosto (3) ((duas pessoas se
cumprimentam)) fazer o que eu gosto e: fazer inseminação artificial
caso eu não consiga (2) caso eu não queira também porque (1)
enfim eu não gosto de ficar dando (2) eh: como é que se diz (3)
explicação da minha vida não achei a palavra @eu acho@ eu não
gosto de ficar falando o que eu fiz o que eu deixei de fazer (2)
//uhum// faço o que eu quiser entendeu @(.)@
77

Nessa parte, a pesquisadora sugere que a informante dê explicações para os acontecimentos de
sua vida. Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002, p.100), durante essa fase a pesquisadora pode
empregar perguntas do tipo “por que” de forma aleatória, ou seja, sem seguir uma sequência
determinada. Esse tipo de questão oferecerá uma “porta de entrada para a análise posterior, quando
as teorias e explicações que os contadores de histórias têm sobre si mesmo se tornam o foco de
análise”.
78
As perguntas exmanentes se referem a questionamentos acerca de atitudes e posturas sobre
alguma questão não informada pelo entrevistado durante a conversa, mas que a pesquisadora tem
interesse em conhecer.
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Nas idealizações que Bf traçou para o futuro, o casamento não aparece
como um propósito a ser alcançado (‘eu não tô planejando isso’), ou melhor, a jovem
indica que chegou a realizar planos para que não viesse se casar um dia (‘eu tive
uns planos pra que isso (...) não acontecesse’). O matrimônio é visto por Bf como
algo inesperado (‘isso já é mais repentino’), isto é, não ocupa um lugar de destaque
nos horizontes de suas projeções, muito menos está descartado totalmente
enquanto possibilidade, dado que é interpretado pela jovem como sendo uma
eventualidade (‘se=se acontecer aconteceu ué’). Logo, não há uma decisão
definitiva em relação ao tema.
Subentende-se nesse segmento, que um dos prováveis motivos dessa
indecisão, seria a compreensão de que o casamento representa, para a mulher, a
perda da liberdade e autonomia pessoal frente ao marido (‘tu vai ter que: (...) dar
explicações da tua vida pra outra pessoa’). Contrapondo-se a essa concepção, Bf
deseja ser “realmente livre” para fazer suas escolhas, sem dar satisfação ou
explicações sobre as decisões que toma (‘faço o que eu quero’). A maternidade
aparece na fala da jovem, como algo que depende de sua vontade (‘caso eu não
queira também’), não como uma imposição. Caso queira ter um filho, mas aconteça
algum impedimento no processo natural de fecundação (‘caso eu não consiga’), Bf
optará por realizar inseminação artificial.
As projeções de futuro, como se demonstrou, são marcadas pelas
experiências pessoais e biográficas das jovens, relacionadas a diferentes aspectos
da vida escolar e social. As meninas desenvolvem uma interpretação de sua
realidade com claras posições diante dos limites que terão pela frente. A inserção
imediata no Ensino Superior, logo após a conclusão do Ensino Médio, se afigura
como um dos planos centrais no contexto de suas formulações, sendo atribuída a
família o papel de incentivo e estímulo na decisão de seguir com os estudos, embora
em muitos momentos ocorram discordâncias entre seus projetos e aqueles
elaborados pelos pais.
Preservadas as exceções, temas como matrimônio e maternidade são
colocados em segundo plano e não aparecem no conjunto dos sonhos construídos.
As jovens apontam em seus relatos que, hoje, a realização pessoal da mulher
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parece estar associada mais à conquista de um lugar de destaque e reconhecimento
em um campo profissional do que especificamente ao desejo de ser mãe e esposa.
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CAPÍTULO VI. PROJETOS DE VIDA E POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO
MÉDIO
Não existem receitas prontas para a atuação da escola junto
aos jovens para a construção de projetos de longo prazo.
Mas um olhar mais atento às biografias desses jovens e às
demandas que são trazidas para a escola permitirá que
cada instituição de ensino possa incluir ações que
contribuam no sentido de ampliar as possibilidades, não só
de construção, mas também de viabilização de projetos de
vida (WELLER, 2014, p.141).

Cada vez mais, o início da vida universitária se antecipa para um sem
número de jovens que ainda no Ensino Médio, ou antes, desta etapa, são obrigados
a escolher uma profissão ou carreira a seguir no futuro, sem ao menos terem a
chance de processar e pensar sistematicamente os planos elaborados, em um
mundo crescentemente instável e repleto de incertezas (SPOSITO, 2014).
A ideia do Ensino Médio como um momento obrigatório de decisões e
escolhas a tomar para a vida está enraizada numa representação social que ainda o
compreende como passagem, isto é, uma escada para o Ensino Superior;
concepção que reduz essa etapa a meras avaliações quantitativas. Como sabemos,
a juventude é um tempo próprio para a construção de projetos de futuro e
direcionamentos relativos a diferentes dimensões da vida, o que requer um mínimo
de autoconhecimento para enfrentar os desafios e exigências desse processo.
Conforme explicam Dayrell e Carrano (2014), as relações institucionais, afetivas e de
troca de saberes estabelecidas no meio escolar, quando mal cuidadas, criam um
ambiente desfavorável ao diálogo, respeito e ao reconhecimento do/a jovem na sua
totalidade e como interlocutor válido daquilo que lhe diz respeito, produzindo, assim
uma experiência escolar distante com pouco ou nenhum significado.
Diante disso, parte-se do pressuposto de que as relações de qualidade
estabelecidas no espaço escolar potencializam a descoberta de uma orientação
vocacional. Da mesma forma, a organização e o conteúdo curricular desta etapa
interfere sobremaneira na definição de uma carreira laboral, dado que o bom
desempenho e as preferências apresentadas por uma determinada área disciplinar
são tomadas, a priori, como critérios relevantes durante a escolha de um curso
universitário.
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Este capítulo pretende desvelar as contribuições promovidas pela
vivência escolar no Ensino Médio para as formulações e planos de futuro das jovens
estudantes. Destacando aspectos relacionados à estrutura e composição do
currículo escolar, do mesmo modo, demonstra o papel importante que os/as
professores/as dessa etapa cumprem na motivação e interesse das meninas. A
análise dos dados nos permitiu observar um sentido oculto nos relatos que indica
que as projeções das jovens no Ensino Médio são fruto de um clima cultural escolar
que corrobora para a tomada de uma posição quanto ao futuro.

6.1. A contribuição do ensino médio para a escolha de um futuro

Com o propósito de identificar o lugar que o Ensino Médio ocupa na
definição dos projetos de vida das jovens estudantes, a pesquisadora lança uma
pergunta que busca delinear de que forma as experiências formativas dessa etapa
repercutem nos planos e escolhas traçados para o futuro.
As interpretações trazidas pelas narrativas das informantes apontam que
estar no Ensino Médio suscitou outras perspectivas e leituras de mundo. Um período
de questionamentos sobre a vida e o devir. Nas relações de sociabilidade
desenvolvidas com amigos e professores, algumas jovens construíram saberes e
imagens sobre si que auxiliaram na elaboração de uma identidade profissional que
almejada no futuro. Outras consideram as ações escolares pouco eficazes em gerar
decisões ou estímulos, não encontrando proximidade entre seus projetos de vida e
as vivências nessa etapa, demandando propostas educacionais que, além de
conteúdos e habilidades disciplinares, dialoguem com suas demandas juvenis, de
orientação, acesso a informações e espaços de participação e discussão.
A organização curricular do Ensino Médio e a participação em atividades
extraclasse, oferecidas durante o percurso escolar, foram relatadas por Af e Ff como
importantes subsídios para a identificação com um campo profissional:

Af: as minhas escolhas de futuro não foram be:m eh: (2) quer dizer
foram @(1)@ porque eu queria medicina quando eu era criança
quando chegou no ensino médio no meu segundo ano eu falei não
quero biomedicina não quero mais medicina não aí eu (1) tu tá doida
não não quero mais biomedicina eu quero biologia (.) aí eu mudei de
medicina pra biomedicina de biomedicina pra biologia e de biologia
voltei pra biomedicina de biomedicina voltei pra biologia e de biologia
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vim pra medicina de novo (1) aí agora eu já tenho (1) consciência do
que eu quero realmente eu tenho certeza do que eu quero porque eu
tinha medo de fazer medicina ah é muito difícil ah eu não vou
conseguir ah isso eu era muito pessimista sabe mas (2) não é bem
assim (.) tem que ser realista (1) tem mas tu também tem que ser
otimista (2) //uhum// se tu não ti botar pra cima quem é que vai botar
a sociedade -tá tua mãe beleza mas e aí (.) e aí (2) e tu mesmo (1) e
a tua autoestima (.) e a tua vontade como é onde é que fica nessa
história °entendeu° então (2) o ensino médio ele meio que me ajudou
(1) os meus amigos o P que é um amigo da minha sala que ele quer
medicina. ele me ajudou (1) a isso e quando teve um passeio pra
UFPA que a gente fez (2) e eu conheci a galera de medicina vi como
é que era (1) eu (2) não é realmente é isso que eu quero pra minha
vida //uhum// (1) acho que o ensino médio me ajudou muito (2) nesse
quesito porque ele me apre- ele me apresentou n (.) n possibilidades
do que eu poderia fazer eh: ah eu sou boa om quê ah sou boa com
biologia sou boa com química °sou boa (.) sou boa um pouco boa
assim com física° //uhum// o que que eu posso fazer (1) ah faz
engenharia não ele não=não gosta de engenharia ele lida
diretamente com matemática (1) não quero só matemática na minha
vida (2) ah então faz biologia ah mas biologia ah não quero ser
professora mas também não quero trabalhar a em área de pesquisa
(1) ah então faz química ah não quero ser professora e nem quero
@trabalhar em área de pesquisa@ ah então faz biomedicina mas
eu quero trabalhar com gente aí faz medicina pronto (2) decidi o que
eu queria (1) o ensino médio ele=ele ele me ajudou muito pra=pra
decidi o que eu queria pro meu futuro

Ff: °eu acho que o (.) o ensino médio (.) eu acho que ele é uma
coisa:° assim da escola pública, (1) ele é meio que (2) porque assim
no=no fun- no fundamental (1) eh: a gente meio que dá o básico de
tudo né (.) já, no ensino médio primeiro ano eu já comecei a ver
várias matérias especificada sobre cada coisa tipo a Sociologia que
estuda a sociedade o meio que a gente vive de (.) como (.) como eh:
sobre os sistemas de antigamente como foi que isso aconteceu (.)
sobre as histo- aí a História do Brasil a História Geral eh: a Filosofi:a
que te ajuda a: te ajudar a: ter meio que um senso crítico tu aprende
o que é ético o que é ética o que é moral o que é certo o que é
errado né (.) que são o relativismo, sobre muita coisa então assim
eh: eu dei ah no ensino médio °eu dei especificadamente° sobre as
coisas né e aí eu (.) eu comecei a entender realmente meio eh: o que
eu vivo como as coisas são (2) e eu acho que isso me levou pra um
caminho (.) na minha decisão

A narrativa de Af não apresenta uma organização temporal dos eventos e
vivências relatadas, deixando lacunas e partes omissas em sua explanação.
Todavia, o segundo ano do Ensino Médio é tomado como a principal referência na
elaboração de seu esquema comunicativo.
Do modo como Af ordena as situações lembradas, subentende-se que até
o primeiro ano do Ensino Médio a jovem manteve sua orientação inicial em seguir
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Medicina. Percebe-se que o percurso até o segundo ano foi marcado por algum
acontecimento que a jovem não menciona e que gerou bifurcações e desencontros
no caminho traçado desde a infância (‘eu queria Medicina quando eu era criança’).
As possíveis experiências negativas ligadas a esse fato produziram sentimentos de
medo e insegurança em Af, os quais foram sintomáticos para a decisão em mudar
de escolha profissional (‘eu tinha medo de fazer medicina’). Vemos que a palavra
“medo” quando pronunciada de forma enfática indica um conjunto de percepções
sobre as dificuldades (‘é muito difícil’) que permeiam não só a profissão, como
também o processo seletivo de entrada no curso.
As relações de sociabilidade no meio escolar (‘o P que é um amigo da
minha sala (...) ele me ajudou muito’) e experiências formativas durante o Ensino
Médio, como atividades extraclasse, de passeio para universidades públicas,
aparecem como os prováveis motivos que levaram Af a assumir uma postura mais
confiante e segura quanto aos seus planos (‘se tu não ti botar pra cima quem é que
vai botar’), retomando o sonho de cursar Medicina (‘não é realmente isso que eu
quero pra minha vida’). Vemos que o sentido de ajuda atribuído ao Ensino Médio
varia no interior da narrativa da jovem: a pouca contribuição inicialmente identificada
(‘ele meio que me ajudou’) sofre transformações à medida que Af reconhece o
grande papel de auxílio (‘o ensino médio me ajudou muito’) desempenhado por essa
etapa, não só na superação de expectativas negativas quanto ao futuro, como
também na descoberta de possibilidades profissionais a partir de suas qualidades
estudantis, como o bom desempenho e a excelência em certas matérias escolares.
A experiência de escolarização no Ensino Médio gerou aprendizagens,
por meio da prática estudantil, de uma taxonomia de qualidade humanas
(GUICHARD, 2006) (escolares e sociais) que foram pertinentes no momento da
elaboração de projetos profissionais (‘sou boa com biologia sou boa com química
(...) o que que eu posso fazer’). No caso de Af, a combinação entre categorias
escolares (a excelência em determinado ramo do conhecimento direcionou sua
vocação profissional), os saberes adquiridos na disciplina de biologia e
competências pessoais, aparecem como critérios que fundamentaram a decisão por
Medicina.
A entrada no Ensino Médio significou para Ff o contato acentuado com
áreas do

conhecimento e

“matérias especificadas” que

até

então eram
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desconhecidas por não estarem incluídas no programa de estudos do ensino
fundamental (‘no fundamental (1) eh: a gente meio que dá o básico de tudo’). Esta
experiência de descoberta teve ressonâncias positivas, quando, posteriormente, Ff
aproximou-se das Ciências Humanas e passou a identificar-se com os conteúdos
ministrados em sala de aula, adquirindo um novo modo de pensar a realidade e os
problemas a sua volta (‘eu comecei a entender realmente meio eh: o que eu vivo
como as coisas são’). Observa-se aqui, que a organização curricular do Ensino
Médio atuou como uma espécie de catalisador que direcionou a escolha de Ff para o
campo do Direito (‘eu acho que isso me levou pra um caminho (.) na minha decisão),
devido às semelhanças guardadas entre as disciplinas que compõe o curso
universitário e certas matérias estudadas durante seu percurso escolar nesta etapa.
Para algumas jovens, o clima cultural do Ensino Médio marcado por
cobranças e exigências quanto à assunção de uma postura mais madura frente ao
devir, gerou inquirições forçadas sobre o futuro e possíveis caminhos profissionais,
conforme podemos verificar nos relatos de Cf e Gf:

Cf: porque eh: ai totalmente (.) como eu disse no: ensino
fundamental a responsabilidade não é tão grande porque aquela
ideia de entrar na universidade é lo:nge ainda -tá muito dista:nte eu
acho que tu tiras uma nota boa pra agradar a tua mãe porque tua
mãe -tá sempre lá no teu ouvido no ensino médio não (1) eu (.) tu és
obrigado a=a a perceber ou eu quero entrar numa universidade ou
eu só termino o meu ensino médio e pronto (1) então acaba tendo
uma res- uma certa responsabilidade muito maior (2) e: a partir do
primeiro ano eh não sei (.) não sei se todo mundo leva a sério mas
acho que no terceiro (.) cai a realidade (.) e tu para e tu pensas meu
Deus é meu último ano pra eu terminar a escola e entra:r na
universidade (.) então ou é agora que eu estudo de verdade e
aprendo tudo @o que eu nunca aprendi na minha vida@ ou é
nunca mais. (.) acho que o ensino médio (1) eh te força a ser
responsável (1) claro que não acontece com todos porque cada um é
cada um (.) mas tipo eh: acho que a ideia do ensino médio é essa (1)
é tipo (1) ter um pouco de realidade ti colocar um pouco na
realidade. e: saber -tá crescendo tem que tomar (.)
grandes=grandes decisões

Gf: o ensino médio (2) °claro° (1) e::u:: desde o primeiro ano eu
ficava pensando °olha que eu vou fazer o que eu vou fazer° e
sempre aquela pressão da minha mãe (.) da minha avó né que que
tu vai fazer tu -tá estudando, -tá: terminando, quase terminando o
ensino médio que tu vai fazer. eu fiquei olhando aí eu ficava olhando
será que eu faço alguma licenciatura em alguma coisa. matemática
história eu ficava observando assim os professores °égua° vida de
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professor não é fácil não é muito fácil e: eu ficava olhando. assim e
eu conversava com muitos professores, (1) umas professoras de
sociologia //uhum// (1) e eu conversava muito com ela (.) e ela ficava
olhando tem cara disso tem cara disso é ver esse:s ver essas
profissões aqui que são tu é calma tu é doce (1) entendeu tu gosta
muito de se comunicar então ver assim umas=umas profissões e
alguns professores ia me ajudando (1) de de no decorrer dos=dos
dos anos e até hoje ela chega comigo e aí decidiu o que tu vai fazer
já olha já te disse muita coisa (eu falei) tô decidindo é=é já tem três
profissões ela olha -tá aí pra ti fazer três profissões é bom pra te
chegar estudar bastante pra chegar no ENEM e conseguir a tua meta
//uhum// assim e de acordo com isso. eu fui tentando (1) ouvindo o
que eles me diziam alguns professores com quem eu conversava (1)
até o próprio coordenador a gente conversava muito (1) e: de acordo
com o que eles me diziam e o que eu gostava (1) e a gente ia
colocando em prática (.) eu decidir tudo isso o meu futuro ser (1)
uma grande psicóloga

Cf cursou o ensino fundamental em uma escola pública de seu bairro. Em
outras passagens, atribui a causa das dificuldades que enfrentou durante sua
formação (‘aos troncos e barrancos eu fiz meu ensino médio’) à falta de
compromisso na relação com as tarefas escolares (‘eu não levava muito a sério a
experiência no fundamental’). Para a jovem, a transição de um nível ao outro
provocou mudanças em sua postura frente aos estudos. Vemos que durante o
ensino fundamental, o ofício de aluno (PERRENOUD, 1995) exercido por Cf era
controlado pela mãe (-tua mãe -tá sempre lá no teu ouvido’) em busca de bons
resultados para o trajetória escolar da filha. Assim, as práticas e ações
empreendidas enquanto estudante do nível fundamental seguiam as determinações
e exigência de sua progenitora (‘tu tiras uma boa nota para agradar tua mãe’). No
entanto, o ingresso no Ensino Médio, acarretou para Cf as primeiras conquistas de
autonomia frente à vontade da mãe, pois passou a assumir o encargo pela
condução de sua própria vida escolar, o que incluiu a decisão de não interromper os
estudos.
A pronúncia enfática dos verbos “quero” e “entrar” indica que para
alguns/mas jovens, o terceiro ano do ensino médio representa uma etapa obrigatória
de escolha de um caminho a seguir após a conclusão da Educação Básica, decisão
esta que pode apontar para uma atitude de empenho e dedicação aos estudos a fim
de obter uma vaga no vestibular (‘então ou é agora que eu estudo de verdade’) ou
ainda para a definição de planos localizados fora da esfera educacional. Observa-se
que o sentido de obrigatoriedade presente na fala de Cf (‘eu (.) tu és obrigado a=a a
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perceber’) está relacionado diretamente ao fim de uma moratória educacional79
(WELLER; PFAFF, 2012) para quem não pretende ingressar no ensino superior (‘é
meu último ano pra terminar a escola’), o que representa o advento de novas
obrigações e amarrações sociais.
O Ensino Médio, do modo como é percebido por Cf, funciona sob uma
lógica diferente do nível fundamental, quando a tarefa de planejar um futuro ainda é
“lo:nge ainda -tá muito dista:nte”. Nesse caso, vê-se que os graus de autonomia
conferidos aos sujeitos em ambas etapas relacionam-se a uma condição etária, isto
é, estar ou não numa determinada idade parece ter o poder de coloca-lo ou tirá-lo de
um lugar de responsabilidades. A função que a jovem atribui ao Ensino Médio
parece apontar para a ideia de que é necessário construir um rumo ou orientação de
vida (‘ti colocar um pouco na realidade’), já que parte-se do pressuposto de que o
jovem já estar em condições de estabelecer direcionamentos e caminhos para a
própria vida (‘-tá crescendo tem que tomar (.) grandes=grandes decisões’).
No caso de Gf, durante os três anos em que cursou o Ensino Médio, a
jovem vivenciou processos de busca e definição de um curso universitário. As
sucessivas cobranças e “pressões” colocadas pela avó paterna quanto à escolha de
uma profissão (‘que tu vai fazer (...) -tá terminando, quase terminando o ensino
médio’) ensejaram na jovem os primeiros questionamentos em relação ao futuro (‘°o
que eu vou fazer o que eu vou fazer°’). Inicialmente, a afeição por disciplinas como
matemática e história direcionou o olhar de Gf para a docência, porém, a partir de
observações cotidianas passou a perceber as difíceis condições de trabalho
enfrentadas por seus professores (‘°égua° vida de professor não é fácil’) o que a fez
procurar outras opções. A decepção sentida após a constatação feita pode ser
evidenciada na pronuncia em voz baixa da palavra “égua”.
Foi nas relações pedagógicas estabelecidas com sua professora de
sociologia e o coordenador da escola, que Gf começou a conhecer suas habilidades
e aptidões (‘tu é calma tu é doce (...) tu gosta muito de se comunicar’), encurtando
seu campo de escolhas para três profissões, as quais não cita. Vemos que com o
passar do tempo, Gf foi construindo coletivamente seus planos ao lado de ambos (‘a
gente ia colocando em prática’), informando suas escolhas e avaliando
79

Fazendo referência ao conceito de moratório social pensado por Margulis (2001), as autoras
definem moratória educacional como um período legitimamente reconhecido e tolerado aos jovens
para que estudem e se preparem para futuras inserções sociais, seja durante a Educação Básica ou
Superior.
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possibilidades, até que descobriu uma orientação vocacional (‘ser (1) uma grande
psicóloga’). Novamente, vemos neste segmento narrativo que Gf apresenta certa
proximidade com o passado vivenciado ao reproduzir em cada situação descrita, os
diálogos e pensamentos que possivelmente foram comunicados na ocasião.
Já Ef remete a ajuda recebida ao trabalho docente realizado pelo
professor de Filosofia em sala de aula:

Ef: eh: eu acho que pra muitas pessoas eh não ajuda mas
especificamente falando de mim (1) eh: ajudou justamente por causa
do professor entendeu porque: (1) muitas escolas públicas eh tem a
filosofia só que a didática do professor nem sempre é boa então eh a
pessoa fica desanimada porque eu tenho muitos amigos na sala que
eles não gostam de filosofia (.) eles odeiam então eu -tava lendo um
livro que é como dá aula de filosofia que: a (.) a autora diz assim que
filosofia são pra poucas pessoas são pras pessoas que realmente
entendem que gostam entendeu então assim além (.) além do ensino
reforçado da escola eu acho que o meu professor incentivou muito
na minha escolha por ele (.) pelo=pelo filósofo que ele é pelo
professor maravilhoso que ele é pela: experiência de vida que ele
te:m eu acho que (.) minha maior inspiração eh (.) no ensino médio
foi ele

Ef retoma a centralidade de seu professor na decisão em cursar Filosofia.
Para a jovem, o Ensino Médio, de modo geral, não proporciona experiências
satisfatórias de projeto e escolha de um futuro (‘eu acho que pra muitas pessoas eh
não ajuda’). Ao tomar-se como exemplo, Ef atribui a ajuda recebida aos esforços e
compromissos empreendidos pelo professor da disciplina e não especificamente ao
modo como o Ensino Médio está organizado, em termo de atividades e ações
formativas que extrapolem um currículo formal e engessado em objetivos
propedêuticos. Além do encorajamento e incentivo que lhe dão “mais vontade de
chegar em casa, de estudar e de vencer”, como afirma em outros segmentos, a
identificação com a área da Filosofia é interpretada por Ef como uma espécie de
dom, já que conforme aprendeu em suas pesquisas sobre o curso, a Filosofia são
“pra pessoas que realmente entendem”. Vemos que este argumento é utilizando
tanto para justificar a pouca afeição de seus colegas de sala pela matéria, como na
defesa de seu professor, que mesmo sendo “maravilhoso” e tendo uma boa didática,
não conseguiu despertar o interesse dos outros alunos, do mesmo modo que em Ef.
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Posteriormente, Ef esclarece sua opinião sobre o pouco auxílio do Ensino
Médio no percurso final da Educação Básica, reservado para pensar e planificar um
futuro:
Df: eh eu tenho um exemplo de=de uma amiga minha que ela -tá
tentando o Enem várias vezes entendeu (.) e até hoje ela não sabe o
que ela quer entendeu então assim acho que isso muito vai também
do incentivo do professor como eu te falei (.) eh porque a=a gente
ver ah o que a gente vai fazer aquilo que o que o no- o que os
nossos amigos falam que algu- alguns familiares falam o que dá mais
dinheiro medicina ou direito entendeu só que assim a gente tem que
fazer o que a gente realmente gosta então nem toda a escola mostra
o que tu tem (.) que tu tem que fazer o que realmente tu gosta
entendeu então assim lá na minha escola eh: o meu professor
ele=ele tem eu tenho alguns professores que falam que a gente tem
que escolher o que mais dar dinheiro só que esse meu professor
especificamente ele fala que tu tem que escolher o que tu gosta
independente do=do=do que tu vai ganhar no futuro entendeu e
quem faz o teu currículo é tu mesmo entendeu então pra muitas
pessoas não tem esse essa coisa do professor ajudar entendeu

Ef inicia sua fala exemplificando o caso de uma amiga que se encontra
indecisa quanto a carreira que pretende exercer quando adulta, mesmo havendo
tentado “o Enem várias vezes”. A dificuldade em descobrir a verdadeira aptidão ou
orientação profissional é tomada por Ef como um aspecto que sustenta sua teoria
comentada sobre o importante papel de orientação e estímulo desempenhado pelos
docentes (‘acho que isso vai muito do incentivo do professor’). Para a jovem, “nem
toda a escola” desenvolve práticas que agucem, nos/nas estudantes, reflexões
relativas às suas habilidades e gostos pessoais (‘eu tenho professores que falam
que a gente tem que escolher o que mais dar dinheiro’).
A lógica do sucesso pessoal, do ponto de vista econômico, não tem
proporcionado um trabalho escolar pautado em ações voltadas para a formação do
humano, isto é, que leva em consideração a subjetividade dos sujeitos jovens, que
valorize e potencialize os reais sonhos e desejos que movem suas formulações.
Novamente, o professor de filosofia aparece representado pela figura de alguém em
quem Ef se espelhou para tomar a decisão em seguir uma carreira pouco profícua e
rendável, em termos financeiros, pois entende que a construção de uma trajetória
profissional bem sucedida está menos condicionada pelo ingresso em cursos de alto
prestígio social e mais por um esforço pessoal de auto investimento (‘quem faz o teu
currículo é tu mesmo’).
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compreensão de que a ação docente no Ensino Médio, via de regra, não tem sido
orientada pelo diálogo e a busca em descobrir quem é esse Outro, jovem e mulher,
que frequenta a sala de aula e quais leituras de si, do mundo e do futuro possui.
A realidade descrita por Ef aparece de modo semelhante no relato de Bf,
para a qual a experiência no Ensino Médio não provocou em si reflexões ou
questionamentos em relação ao futuro. A ação pedagógica de seus professores não
conseguiu tocá-la ou produzir significados que encorajassem a continuidade dos
estudos em nível Superior, atribuindo essa decisão a influência recebida das primas
e da irmã mais velha:
Bf: eu não sei se o ensino médio ajuda outras pessoas mas eu acho
que: não me ajudou muito não //uhum// porque eu não vi nenhum
professor chegando e falando assim pra mim (.) ou pra turma (2) olha
(2) é muito importa:nte (1) tu fazer isso tu fazer aquilo (.) tipo te
instruir °nesses caminhos° (1) eu não escutei muito isso

Bf afirma que durante seu trajeto escolar no Ensino Médio, não vivenciou
nenhuma experiência de orientação quanto aos seus planos de ingresso na
universidade, porém, não descarta a possibilidade de auxílio e contribuição que esta
etapa adquire em outros contextos (‘eu não sei se o ensino médio ajuda outras
pessoas’). Bf pontua que o diálogo sobre as perspectivas dos/as alunos/as após a
conclusão do Ensino Médio, nunca se constituiu como uma prática cultivada por
seus professores em sala de aula (‘eu não vi nenhum professor chegando e
falando’), tampouco ela e sua turma receberam alguma instrução quanto a ideia de
prosseguir com os estudos em nível superior, isto é, um incentivo que os/as
motivassem a seguir “nesses caminhos”.
Deslocando sua narração do âmbito escolar, Bf direciona o foco de sua
análise para as relações estabelecidas no espaço familiar e as implicações destas
no processo decisório de um futuro:

Bf: então a minha base mesmo foi as minhas primas que eram
excelentes estudiosas //uhum// elas se importavam muito com isso
elas sabiam que precisava ser feito (1) eh: (.) eu vi também que eu
cresci com pessoas que não se (.) não tiveram a oportunidade de
entrar na faculdade (1) //uhum// até porque °pelo capitalismo também
né° @sabe como é que é@ (1) não é fácil (1) e muita das vezes as
pessoas não têm eh: dinheiro pra financiar porque não é barato (.)
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apesar de tu ser de tu conseguir entrar numa pública não é barato
pra ti entrar numa pública primeiro você tem que passar por um
cursinho particular (1) //uhum// porque: o governo não te (.) não te (.)
oferece, (.) base pra (.) pra conseguir passar no Enem @que é o que
eu tô passando agora@ (1) então a minha família eu fui cercada de
pessoas que não (.) não (.) concluíram (1) o ensino superior (1) não
concluíram não nem chegaram a entrar eu acho (2) então foi mais (.)
por incentivo das minhas primas (1) que elas foram excelenexcelente nessa parte de me incentivar porque eu não sei o que eu
seria agora se não fosse por elas minha irmã mais velha também (2)
que ela -tá fazendo faculdade agora

Bf entende que para ela, que pertence a uma família de baixa renda e
estudante de escola pública, o caminho até a universidade é marcado por
dificuldades de ordem econômica e nem sempre representa um percurso linear para
os que o iniciam. A jovem compreende que para ingressar no curso universitário
desejado, precisa antes dedicar alguns meses de preparação em um cursinho prévestibular (‘pra ti entrar numa pública primeiro você tem que passar por um cursinho
particular’), já que não considera o ensino oferecido na escola regular suficiente para
alcançar seu objetivo.
O quadro de referências que orienta o empenho de Tainara em relação
aos estudos resultou não só de experiências positivas e satisfatórias ao lado das
primas e da irmã (‘não sei o que eu seria agora se não fosse por elas’), tomadas em
outros relatos como seus “espelhos”, mas, principalmente, tem como base a recusa
de um histórico familiar marcado por trajetórias de baixo desempenho escolar (‘eu fui
cercada por pessoas que não (...) concluíram (1) o ensino superior’). Vemos que, o
convívio direto com pessoas (no caso, a mãe) que não tiveram acesso a educação
superior e as consequências que este fato trouxe para sua vida (‘por isso eu tenho
uma vida complicada muito difícil (.) eu queria nunca ter passado por isso’)
influenciou sua escolha em seguir estudando para tentar obter condições melhores
de vida no futuro.
6.2. A escola pelo olhar das estudantes
Segundo Dayrell, Leão e Batista (2011), hoje, os projetos juvenis não se
reduzem mais à herança familiar ou à condição social dos/as jovens, mas, estão
fortemente vinculados às experiências vividas em diferentes contextos sociais, entre
eles o espaço escolar, com suas culturas, dinâmicas, interações, normas e regras.
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Com relação à percepção das jovens sobre a contribuição das
experiências educativas desenvolvidas pelas escolas para seus projetos de vida,
não houve um consenso em relação às suas opiniões. Os posicionamentos indicam
por um lado, a importância dos processos formativos que valorizam o preparo para
as provas de vestibular, a boa didática empreendida pelos docentes nas atividades
de ensino e o incentivo que recebem para a confiança em suas formulações. Por
outro, destacam o absentismo e o descompromisso entre os professores com o
trabalho docente, assentando suas práticas, na grande maioria das vezes, em
concepções hierárquicas de saber que dificultam não somente o estar junto e o
compartilhamento de experiência em comum, já que também a produção de si como
aluno ou aluna, torna-se para o/a jovem uma tarefa árdua e de difícil desempenho.
A informante Cf relata que a escola em que estuda exerce um papel
fundamental nos seus planos de futuro, pois vivencia diariamente experiências
satisfatórias em relação ao ensino recebido:

Cf: pelo: pelo ensino dela (1) unicamente pelo ensino porque eu
tenho aula dia de sábado (.) que pra uma escola pública é u:m @um
marco@ assim é um milagre (.) eu tenho (.) eu tenho o ensino
integral //uhum// então eu tenho muitas aulas (.) muitos debates na
minha escola meus professores são ótimos então eu me sinto mu:ito
bem (1) lá e eu sei que isso vai me ajudar a entrar numa
universidade (.) vai me ajudar na universidade lá na frente acho que
é (.) minha escola (1) tem um papel fundamental nos meus planos no
futuro

Cf cursou o primeiro ano do Ensino Médio numa escola de seu bairro.
Conforme narra em passagens semelhantes, o ambiente escolar negativo marcado
pela desorganização, condições físicas precárias e o ensino deficitário oferecido
ocasionaram sua escolha em mudar da instituição. No início de sua elaboração
explicativa, Cf destaca o processo formativo vivenciado na escola atual como o
aporte fundamental para alcançar seu grande objetivo de vida, isto é, “entrar numa
universidade”. Para ela, sua escola é um exemplo e uma referência, tanto pelo
calendário letivo (‘eu tenho aula dia de sábado’) tomado por ela como incomum para
uma instituição pública de Ensino Médio (‘é u:m @marco@ assim é um milagre’), já
que em seus colégios anteriores “praticamente não tinha aula”, quanto pelo clima
cultural favorável e benéfico à aprendizagem (‘eu me sinto mu:ito bem’), o que inclui
boas relações e experiências satisfatórias ao lado de professores e amigos.
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No caso de Ff, as relações de confiança mútua e proximidade entre seus
professores e ela, contribuem para a construção de planos mais estáveis e seguros
no futuro:
Ff: como eu acho que a minha escola pode me ajudar (1) eu acho
que: assim. a minha escola (.) ela: eu acho que ela acredita muito em
mim não especificamente de mim em mim mas assim nos alunos
entendeu (.) eu acho que ela acredita muito na gente (.) e: eu acho
que o incentivo eh eh: é muito bom (1) é essencial (1) e: (.) o que
eles o que eles passam adiante tipo °conhecimento deles entendeu
(1) dos professores° a didática de: de ensino °de cada um° e o que é
programado né pra passar pros alunos (.) eu acho, que eu acho que
a escola ela ainda te priva, de muita coisa em relação, por exemplo
(1) eu vou te dá um exemplo uma um professor de filosofia (1) eu (.)
eh: eu acho que a filosofia ela é muito mais do que a gente ver no
ensino médio sabe mas assim o: o: a SE que é: que fica encarregada
de programar programa de estudos tabela essas coisas (.) eu acho
que ela priva muito os alunos de ter conhecimento sobre tudo e eu
acho que é uma matéria também esquecida entendeu (.) que eles
focam muito português matemática (1) nem todo mundo gosta de
matemática (.) nem todo mundo é fã de português entendeu (.) e
assim eles=eles colocam lá que tu tem que saber isso se tu não
sabe: tu -tá meio que meio que (1) meio que ferrada @(.)@ então
assim eu acho que (.) eu (.) @qual era a pergunta@ -pera aí @que
eu perdi meu foco@ qual era a pergunta

Ff destaca o grande apoio e incentivo que ela e os demais alunos/as do
terceiro ano recebem do corpo escolar quanto aos planos de prestar vestibular para
um curso universitário. As relações de confiança estabelecidas na escola (‘ela
acredita muito na gente’) parecem favorecer a construção de identidades positivas,
isto é, imagens otimistas de si mesma perante seus objetivos de vida. Embora
também mencione como contribuições o bom programa de estudos e a metodologia
de ensino adotada pelos professores em sala de aula, o estímulo citado aparece
como substancial (‘é muito bom (1) é essencial’) nesse momento em que Ff tenta
viabilizar seus sonhos por meio de ações concretas, como a disputa em processos
seletivos de universidades públicas.
Após uma pausa de um segundo, a jovem expõe uma avaliação crítica ao
currículo recomendado pela Secretária de Educação do Estado às escolas, mais
especificamente à organização hierárquica das disciplinas no interior da grade
curricular adotada por seu colégio, que confere à Filosofia um lugar secundário e
uma carga horária reduzida (‘acho que é uma matéria também esquecida’), se
comparada a disciplinas como Português e Matemática. Vemos que a fala de Ff
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aponta para a existência de práticas curriculares que aligeiram os conteúdos
escolares e restringem o acesso dos/das estudantes ao um programa de estudos
completo e integral (‘ela priva muito os alunos de ter conhecimento de tudo’).
Durante sua elaboração explicativa, Ff perde o eixo da linha de
pensamento que ela própria construiu. Após pronunciar duas frases entre risadas,
solicita que a pesquisadora repita a pergunta para que possa retomar seu relato:

Ef: pois é (1) eu acho que: é o que: o que eu falei do incentivo né e o
que eu aprendo o que eu aprendi lá como eu te falei que boa (.) boa
parte do que do que eu penso né na minha formação do pensamento
(.) não tudo (.) mas assim eh do conhecimento que eu adquirir lá (.)
então eu acho que isso leva em consideração °muito pros meus
planos°

Ff retoma sua fala reafirmando sua posição anterior quanto a importância
do incentivo que recebe para prosseguir com os seus sonhos. Conforme a jovem
narra em outras passagens, a entrada na escola atual lhe proporcionou experiências
educativas que ajudaram a formar uma nova estrutura de pensamento (‘a formação
do meu pensamento sobre muitas coisas eu aprendi lá’) e lhe deram suporte para
construir um projeto de vida (‘acho que isso leva em consideração °muito pros meus
planos°’).
Df, por sua vez, aponta os poucos suportes materiais e subjetivos
oferecidos pela escola em que estuda para que possa alcançar os caminhos
vislumbrados no futuro:

Df: tem muito professor dando informação errada pra aluno (2)
porque o professor ele acha assim (.) tem (.) esses professores que
estão dando informação errada ele acha assim (1) eu tô formado o
que eu falei o aluno vai acreditar eu sou o professor (.) é lógico ele é
o professor ele sabe mais do que eu o que ele falou eu vou acreditar
(1) °só que eu sou uma pessoa que sempre pesquiso as coisas° e
como eu tô no cursinho eu tô no colégio às vezes as matérias se
igualam (1) e aí: (.) aí às vezes o professor de cursinho fala a mesma
coisa e fica assim caramba (1) só que: não tem nada a ver o
professor daqui não é melhor do que o de lá o de lá também não é
melhor do que o daqui só que aí eu vou perguntar professor por que
isso aqui o outro professor me falou isso aqui e tal (.) não isso -tá
errado não é assim vai pesquisar vou pesquisar realmente tem muito
professor dando informação errada pro aluno na minha escola (.) no
meu colégio (1) tem muito professor dando informação errada
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Df inicia seu relato apontando falhas na atuação de seus professores
(‘tem muito professor dando informação errada pra aluno’). De acordo com sua fala,
parece não haver relações horizontais no processo de transmissão do conhecimento
em sala de aula. Df assume uma posição pouco clara quanto à atitude de seus
professores, pois, ao mesmo tempo em que ratifica e reconhece a autoridade
intelectual representada por eles (‘é lógico’), tomando-o como agentes detentores
de um saber superior ao seu, questiona e invalida essa legitimidade ao criar
estratégias próprias de verificação das informações repassadas durante as aulas
(‘°só que eu sou uma pessoa que sempre pesquisa as coisas°’), demonstrando
relações de desconfiança com aquilo que está sendo ensinado. Percebe-se que o
conteúdo didático ministrado no cursinho pré-vestibular que frequenta80 é tomado
como referência nesse processo de averiguação. Mesmo que afirme não
estabelecer diferenças valorativas entre os professores de ambas instituições,
cursinho e colégio, (‘°o professor daqui não é melhor do que o de lá’°), fica claro, que
ao final, suas conclusões indicam o despreparo do corpo docente da escola em que
estuda (‘realmente tem muito professor dando informação errada pra aluno na minha
escola’), que no contexto da crítica feita por Df ultrapassa questões de formação,
tendo mais a ver com a existência de posturas arrogantes e de vaidade profissional
entre os educadores (‘o que eu falei o aluno vai acreditar eu sou o professor’).
Além de “professor dando informação errada”, Df aponta a existência
daqueles que omitem ou negam o acesso dos/as alunos/as a determinados
conteúdos que seriam necessários, posteriormente, quando estivessem na
universidade, conforme descreve a seguir:

Df: e: (1) tem professor um professor de professor de língua
portuguesa ele quis uma vez (1) implantar no cronograma no nosso
horário como fazer carta resenha resumo essas coisas (.) aí os
outros professores falaram pra ele ah isso não cai no Enem isso não
tem nada a ver e tal -tá ele não quis brigar ele tirou (.) eu achava eu
acho que isso (.) eu (.) isso que ele queria implantar eu achava uma
coisa muito importante porque: (2) a escola ela tem obrigação de
preparar o aluno pra vida (1) chega lá na universidade eu não sei o
que é isso (1) o professor de universidade sabe que tu nunca viu
isso na tua vida ele chega lá e fala eu quero isso aqui pra semana
que vem eu quero que tu faça uma carta um resumo não sei o quê
eu não sei nem o que é isso (1) ele fala ah vocês devem ter
80

Em outras passagens, o cursinho pré-vestibular aparece como um pré-requisito essencial para a
concretização de seus planos de ingressar numa universidade pública.
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aprendido ele sabe que eu nunca aprendi isso a maioria ali veio de
escola pública (2) então falta mais profissionais qualificados. (1) e
compromissados com o ensinar.

Df narra um episódio vivenciado por seu professor de Língua
Portuguesa81 ao tentar implantar no conteúdo programático do terceiro ano, temas
distintos daqueles estipulados no calendário de provas do vestibular (‘como fazer
carta resenha resumo essas coisas’). A recusa da proposta pelos demais docentes
sugere a presença de um programa de estudos orientado exclusivamente pelas
determinações de exames avaliativos, como o ENEM. Um currículo escolar também
fechado para as sugestões dos/das estudantes. Df avalia a oferta pensada por seu
professor como necessária e importante, apoiando seu argumento na ideia de que “a
escola tem a obrigação de preparar o aluno pra vida”. O significado que a palavra
“vida” assume no contexto do relato de Df parece está associado aos supostos
desafios e problemas que serão enfrentados durante sua estadia no Ensino
Superior, devido os limites estruturais enfrentados no decorrer de sua formação na
escola pública (‘chega lá na universidade eu não sei o que é isso’). Para ela, há
uma grande desmotivação com o fazer docente na instituição em que estuda, a qual
apresenta dificuldades em responder as expectativas de Df quanto à exigência de
um Ensino Médio que a capacite não somente a concorrer de forma mais igualitária
nos processos de vestibular, mas que também proporcione subsídios para que tenha
um bom desemprenho no curso universitário que escolher, a fim de amenizar
experiências de conflito e estranhamento nesse espaço.
Mais adiante, Df descreve de maneira mais clara a função anteriormente
atribuída à escola, de preparo para a vida:

Df: essa é a minha opinião (1) que eles (1) têm a função de preparar
o aluno pra vida (2) porque: eles falam tanto que (1) ah lá na frente
vocês vão quebrar a cara (.) não tão querendo aprender
não=sei=o=quê poxa então ensina direito //uhum// (2) faz alguma
coisa mais dinâmica pro aluno (1) se interessar (1) o aluno busca
isso (1) o aluno não -tá mais (1) naquela onda de ter uma aula super
monótona as maioria são aulas monótonas mesma coisa todo dia
toda a semana (1) o aluno dorme na sala o aluno fica escutando
música apesar de ser proibido (2) tem=tem professores que são
rígidos e falam se tu não tirar tu vai pra diretoria mas tem outros que
não tão nem aí o aluno não quer (1) eu também não vou falar (1)
81

Em relatos anteriores, Df denomina esse professor como “amigo do aluno”, alguém que se destaca
em relação ao coletivo profissional da escola.
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falta isso os professores têm que se compromissar mais (1) porque
assim o aluno se torna (1) pessoa despreparada

Partindo de posições avaliativas, Df constrói uma análise crítica sobre a
ação educativa que seus professores empreendem em sala aula. Ao contrário de Ff,
Df reprova a didática de ensino utilizada pelos docentes (‘ensina direito (...) faz uma
coisa mais dinâmica pro aluno’), a qual interfere diretamente na qualidade e no
envolvimento dos/das alunas com os estudos (‘o aluno dorme na sala o aluno fica
escutando música’). Nas interpretações feitas por Df, observa-se que para ela o
cotidiano escolar monótono e maçante, marcado pela ausência de atividades e
práticas diferenciadas, parece não conseguir despertar em seus/suas colegas o
desejo e o prazer pelo conhecimento, já que apresentam dificuldades em se
subjetivarem como alunos/as, isto é, de encontrar sentido na experiência de
aprendizagem e apropriação do conhecimento escolar.
Bf assume uma opinião semelhante a de Df quando menciona a ausência
de um trabalho escolar que reconheça a existência do/a jovem:
Bf: eu nunca vejo (.) como eu acho (.) eu vejo como seria //uhum//
porque (.) na verdade @não é nenhum dos dois lá na escola@
//uhum// isso é muito triste (2) eu acho que deveria né (1) existir
projetos dentro da escola (1) que: (2) que ti (.) meio que forçassem
porque hoje em dia os alunos eles não querem (1) é muito fácil o
aluno chegar lá e sentar e=e tentar estudar e marcar presença (1) ir
pra escola pra brincar essas coisas (.) antes era pior ainda né (1)
mas eles não fazem isso //uhum// porque eles acham tão fácil que
alguém vai te dar cola ali na hora (1) //uhum// que eles não se
importam em estudar (1) então (2) eu vejo como ela poderia (1) criar
projetos pra (.) incentivar os alunos (.) fazer com que os alunos se
sintam bem porque o lugar da escola (1) é um lugar onde tu tem que
se sentir bem porque se tu não se sentir bem tu nunca vai fazer o
que ela quer (.) nunca vai fazer o que precisa pra (1) pra ela ter o
nome que ela tem pra ela (.) preservar o nome que tem (1) de
ensinar realmente (1) então tem que ter (.) as pessoas deveriam ter a
conscientização de que estudar é mais importante não que trabalhar
é mais importante (1) //uhum// e elas não=não incentivam não tem
planos pra os alunos

Para Bf, sua escola não oferece projetos para que os/as jovens criem
laços de pertencimento a esse espaço. Elaborando avaliações críticas, Bf pondera
que a ausência de planos e ações educativas específicas para o público juvenil
provoca o desinteresse e a perda do desejo e vontade de aprender (‘eles não se
importam em estudar’). Embora afirme que hoje as oportunidades de acesso e
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frequência à escola são bem mais fáceis do que antigamente (‘antes era pior ainda
né’), constata que essa instituição vem passando por um processo de
desvalorização, pois carece de instrumentais eficazes que forcem os jovens,
meninos e meninas, a incorporar a lógica escolar de compromisso com os estudos
(‘eles acham tão fácil que alguém vai te dar cola ali na hora’). Vemos que Bf
assume um posicionamento ambíguo, já que sinaliza ao mesmo tempo a
necessidade de um trabalho educativo que crie condições de bem estar para que
assim a escola preserve o “nome que tem”, isto é, de um espaço legítimo e válido de
formação, que preza pela organização e a disciplina. Nesse caso, o sentimento de
bem estar seria uma das formas encontradas para fazer com que os/as alunos/as
atendessem as solicitações impostas e contribuíssem para a construção desse
estatuto.
O Ensino Médio, conforme evidenciado nas narrativas apresentadas,
aparece como um espaço potencialmente rico de experiências formativas, tanto
dentro como fora da escola que, se não determina por completo, ao menos oferece
instrumentos e relações que facilitam a planificação de um futuro. É importante
destacar que ao relatarem a contribuição dessa etapa para os seus projetos de vida,
as meninas o fazem partindo do ponto de vista profissional, isto é, pensam em quê
consiste a ajuda do ensino médio quando vou escolher uma carreira laboral? Vemos
que a escola ainda não tem sido um lugar tomado como referência de orientação em
temas como a vida amorosa, sexualidade ou assuntos relacionados a planejamento
familiar.
Do mesmo modo, as experiências escolares pouco tem tocado em
algumas jovens e produzido significados que as auxiliem na tarefa de tecer
caminhos para a vida. As elaborações construídas e os entendimentos produzidos
quanto ao futuro e as dificuldades profissionais decorrentes, por exemplo, de sua
condição feminina, são fruto das relações estabelecidas fora da escola, na interação
com familiares e até mesmo provém de informações encontradas por contra própria,
já que suas dúvidas e anseios não encontram espaço no Ensino Médio para serem
problematizados.
No cotidiano escolar do terceiro ano, as jovens são impelidas a pensar
nas escolhas mais imediatas de um futuro próximo marcado por indefinições e, ao
mesmo tempo, pela assunção de responsabilidades, o que transforma o percurso
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final do Ensino Médio em um tempo de urgências e inquietudes. Nesse contexto,
os/as professores/as parecem ocupar um importante lugar na decisão de um
caminho a seguir, muito embora a escola em si, tenha um papel secundário no
delineamento de seus projetos de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde 2013, quando entrei em contato pela primeira vez com um artigo que
discutia os fundamentos teóricos e metodológicos do Método Documentário de
Interpretação, me questionei sobre as reais possibilidades de uma estudante, do
curso de Pedagogia, utilizá-lo ao final da graduação. O destaque na palavra
“pedagogia” é intencional, já que, grande parte dos conceitos e princípios que
fundamentam a proposta analítica empregada neste trabalho de conclusão de curso
é proveniente das Ciências Sociais; um campo de formação intelectual distinto do
qual me encontro inserida.
Um ano mais tarde, em 2014, ao iniciar minha primeira investigação, assumi o
desafio de operar com dois métodos que até então eram julgados por mim como
iguais a tantos outros no campo da pesquisa qualitativa, a Entrevista Narrativa e o
Método Documentário. Ao aprofundar minhas leituras, passei a ver com lentes de
aumento a complexidade da tarefa que estava assumindo. Porém, acredito que a
complexidade, ao invés de ser uma desculpa para não fazer nada ou paralisar
nossos esforços, deve, ao contrário, nos motivar para atuar de outra maneira, nos
sacudir de lugares costumeiros e zonas de conforto geralmente construídas como
uma estratégia de defesa para não enfrentar o desconhecido.
Ainda no 3º semestre do curso, era vista por meus colegas de sala como
alguém que empreendia um esforço em vão e até mesmo cheguei a escutar que
isso era “coisa pra doutorado”, “isso é muito difícil” ou que “aluno de graduação usa
no máximo questionário”. Confesso que, a priori, esses discursos geraram
sentimentos de medo e insegurança sobre se, verdadeiramente, deveria seguir o
caminho da pesquisa. Felizmente, preferi me tornar uma pedagoga às avessas82,
acreditando que uma coisa pode ser duas, três ou mais. Recuperar minha trajetória
nos três anos em que estive envolvida em atividades de pesquisa na universidade é
retomar revisões de mim mesma no passado, não em termos comparativos, pois as
experiências nesse espaço temporal me permitiram construir um lugar no presente,
mas desenhar um movimento que revela não só dificuldades, mas que produz novos
apontamentos e rumos para quem pretende no futuro, assim como eu faço agora,
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Minha orientadora uma vez utilizou esse termo em uma de suas comunicações orais, desde aí
tenho me identificado com ele.
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trazer outros objetos de estudos e possibilidades metodológicas para o campo da
pesquisa no curso de Pedagogia.
A minha primeira atuação como pesquisadora frente à Entrevista Narrativa foi
marcada por algumas dificuldades advindas da pouca (nenhuma) experiência com
essa técnica de coleta de dados, a saber: a) formulações de perguntas imanentes
ambíguas e incompreensíveis, as quais geravam indagações do tipo “como assim?”
ou “não entendi, pode reformular a pergunta?”; b) a interrupção da fala das jovens
antes da “coda”83, algo que evidentemente prejudica a riqueza da narrativa ou da
textura detalhada84 e c) a utilização demasiada de termos paralinguísticos como
“sim”. Embora recomendada pela literatura especializada na técnica desenvolvida
por Fritz Schütze, esse mecanismo de apoio e encorajamento da fala funcionou no
contexto das primeiras entrevistas realizadas como um mecanismo de inibição.
Percebi que o “sim” é compreendido pelas informantes como um sinal de satisfação
dado pela pesquisadora (algo como “já entendi, estou satisfeita com o que ouvir”) e
que acaba gerando um “corte” no processo da narração.
Após reservar um tempo para o estudo e reflexão sobre essa técnica, passei
a compreender melhor meu papel de ouvinte no contexto da entrevista, ou melhor,
entendi que o quê verdadeiramente comanda a narração não é a fala, mas sim a
escuta. Mais “madura” e segura quanto ao procedimento de coleta de dados realizei
entrevistas no ano de 2016, onde encarei cada novo encontro como uma situação
distinta de comunicação, que demanda estratégias específicas de diálogo e estímulo
na interação estabelecida. Aqui, caberia mencionar, que as jovens informantes
ficaram à vontade para narrar abertamente as situações e experiência vivenciadas
na escola, na família e entre os amigos.

O espaço da entrevista permitiu, por

exemplo, que algumas delas refletissem sobre experiências de assédio e
desrespeito diários, vivenciados geralmente ao saírem de casa para ir à escola ou
em momentos de diversão no tempo livre.
Meu primeiro contato com o Método Documentário não foi consciente nem
sistemático. A possibilidade de reconstruir modelos de orientação que dirigem as
ações cotidianas dos sujeitos não foi uma tarefa de fácil compreensão, já que
carecia de instrumentais teóricos que me auxiliassem nesse processo. Nesse
83

A “coda” narrativa é a indicação de que o relato do informante terminou.
Nos termos de Bauer e Jovchelovitch (2002, p.94), a textura detalhada é a “necessidade de dar
informação detalhada a fim de dar conta, razoavelmente, da transição entre um acontecimento e
outro”.
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sentido, o estudo de conceitos como habitus e modus operandi foram fundamentais
para a identificação posterior dos padrões homólogos ou quadros de referências
coletivos entre as jovens.
Transcender o nível imanente dos relatos (o sentido objetivo) e alcançar a
postura sociogenética recomendada por Mannheim no processo de interpretação
demanda um trabalho analítico minucioso e, até certo ponto, exaustivo, do material
produzido. Do mesmo modo, “o rigor metodológico perpassa uma transcrição de
falas bem codificada para que essa esteja legível e clara no momento da
interpretação” (DAMASCO, 2014, p. 144). Como veremos a seguir, o Método
Documentário não prevê modelos ou receitas pré-determinadas, já que sua
categoria central, as visões de mundo, pertence ao campo do conhecimento
ateórico, isto é, não podem ser pensadas como algo que foi produzido teoricamente,
porque estão documentadas na ação prática do sujeito. E, em segundo, porque tem
como um de seus princípios, a abertura no processo de análise do material empírico,
segundo o qual pressupostos teóricos ou hipóteses previamente formuladas não
devem guiar a investigação.
A proximidade que estabeleci com esses dois métodos durante a graduação
me fez compreender que a prática da pesquisa também é uma ação educativa. Por
meio dela nos construímos e somos construídos como pesquisadores/as. No fazer
da pesquisa vamos incorporando modos de pensar e modos de saber que não se
aprendem em manuais ou livros de metodologia científica, mas são adquiridos na
própria experiência de pesquisar. É um movimento constante e intenso de
construção/desconstrução de si, de reflexões sobre o problema da pesquisa, de
objetivos, opções teóricas e metodológicas, enfim, pesquisa é lugar de
desassossego e engana-se quem acredita que qualquer investigação se faz por
decreto.
Diante disso e sem a pretensão de esgotar o debate sobre juventude e
projetos de vida, buscou-se nessa investigação compreender de que forma as
representações de gênero influem na construção dos projetos de vida, de jovens
mulheres na saída do Ensino Médio. Assumir esta tarefa, demanda a assunção de
uma postura de reconhecimento e escuta daquelas que de fato podem revelar como
foram pensados seus planos de futuro e quais relações guardam (ou não) com os
discursos e modelos tradicionais femininos, posto que, somente elas conhecem a
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extensão de seus projetos. Nesse espaço de conclusão do estudo, a intenção é
apresentar pontuações sobre aspectos relacionados ao problema de pesquisa e aos
objetivos traçados inicialmente. Também informa, os modelos de orientação ou
quadro de referências que direcionam o processo decisório de um futuro pelas
meninas.
Antes de apresentá-las, pode-se afirmar que o conhecimento das trajetórias
biográficas das jovens informantes foi indispensável para a realização deste estudo.
A reconstrução dos segmentos narrativos distribuídos no texto da entrevista
estabeleceu-se como a base para compreender as visões de mundo ou concepções
que pautam e dirigem as ações cotidianas e planos individuais de vida das meninas,
à medida que nos permitiu ter acesso a um conjunto de informações sobre suas
histórias de vida, os limites estruturais do meio social em que estão inseridas e as
experiências de relevância que geraram certas escolhas.
Tudo isto, aponta para a tomada de outras “rotas” no percurso analítico dos
dados que, ao buscar estratos de sentidos e significados mais profundos (as
“entrelinhas”), ou seja, latentes e ocultos à primeira vista, privilegia a lógica da
descoberta ao invés da validação de hipóteses que “colonizam” os quadros de
referências ou sistema de orientação dos sujeitos, ao subordinar suas práticas a um
esquema fixo determinado previamente por conceitos teóricos.
Em síntese, as narrativas das jovens revelaram três padrões homólogos ou
orientações coletivas:

a) A entrada na universidade como condição sine quan non para a alteração de
uma realidade pessoal, social e familiar marcada por precariedades,
restrições e declínios biográficos;
b) A elaboração de estratégias com relação às expectativas dos pais, que
apontam tanto para processos de recusa como a aceitação temporária e
dissimulada para fugir de conflitos e embates familiares;
c) A busca de autonomia e liberdade na escolha de um destino pessoal,
profissional e afetivo.

No que se refere ao primeiro modelo de orientação, foram identificadas,
durante o procedimento de análise, diferentes formas de elaboração dos projetos de
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vida. As posições sociais e profissionais almejadas no futuro estão marcadas por
experiências biográficas que desencadearam um tipo específico de leitura da
realidade em que estão inseridas. A possibilidade de transformar e dar outro sentido
a história da família e, consequentemente a sua própria, é o que motiva grande parte
das projeções construídas pelas jovens. Romper com um passado de quedas
negativas e baixos rendimentos no campo educacional, por meio do ingresso em
uma universidade pública, aparece como motivo de distinção e tessitura de um lugar
de destaque no meio familiar, algo evidenciado nas passagens em que a palavra
“orgulho” é repetidamente mencionada.
Ainda no Ensino Médio, algumas jovens desenvolveram uma visão crítica da
realidade, pautada na defesa dos direitos humanos e movida por um espírito
revolucionário de engajamento na conquista de uma autonomia negada na
adolescência. Outras entendem que seus planos de vida fazem parte de um projeto
maior de mudança e transformação de um meio social desigual, que captura sonhos
e fragiliza oportunidades devido às parcas condições de vida experimentadas pelos
sujeitos.
O segundo padrão homólogo mostrou que o período do Ensino Médio é
interpretado pelas jovens como o momento em que foram desencadeados os
primeiros questionamentos sobre si e seus possíveis lugares de atuação no futuro.
As relações positivas construídas na escola e o acesso a determinados conteúdos
curriculares aparecem como fundamentais para a identificação com um campo
profissional. Todavia, indicam que a estrutura escolar precisa ser repensada, o que
inclui a adoção de métodos de ensino mais eficazes e “atraentes”, assim como a
elaboração de atividades de informação e orientação profissional, posto que o
ingresso no Ensino Superior é o tema central das projeções narradas.
Além disso, há um sentido implícito, nos relatos apresentados, que toma o
Ensino Médio como um tempo breve, de escolhas aligeiradas e onde ocorre uma
aceleração do tempo de vida. As experiências pessoais contadas demonstram que
existe um clima escolar que, ao se pautar em critérios de idade, cobra das jovens
posturas compromissadas e mais responsáveis quanto ao futuro. Guardadas as
devidas exceções, percebe-se que esse processo de escolha e decisão foi
autogerido pelas próprias jovens a partir das percepções e entendimentos extraídos
de vivências individuais na escola ou no ambiente familiar.
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Os desencontros entre suas metas de vida e as recomendações dos pais,
principalmente das mães, geram conflitos que em sua maioria demandam
estratégias de enfrentamento e controle na relação com os projetos biográficos
construídos por seus progenitores. O acolhimento de orientações profissionais que
não estão presentes nos horizontes de suas projeções é visto como uma alternativa
ou uma saída de escape de embates e pressões vivenciadas em casa; uma espécie
de subterfúgio para evitar discussões com familiares, isto é, “pra eles não ficarem
falando”, como indicado por uma das jovens.
A terceira orientação coletiva indica que os projetos de vida das meninas
entrevistadas encontram-se desalinhadas de papéis femininos restritos à esfera
privada, antes evidenciam tendências de busca por realizações pessoais no âmbito
público. O matrimônio, visto antigamente como o único projeto de vida autorizado às
mulheres, hoje, pode ou não dividi espaço com aspirações de êxito e excelência
profissional. De modo geral, parece não ser possível a viabilização de planos que
combinem casamento e filhos com a certeza de uma carreira bem sucedida e
remunerada.
Outro ponto a ser mencionado se refere à figura materna como uma
referência e um modelo a ser seguido. Em algumas narrativas, ela é apresentada
como uma alguém a quem devem retribuir pelo investimento e apoio financeiro que
receberam. É interessante notar que em todas as falas destacadas, a mãe aparece
como alguém que, mais do que pai, se interessou e acompanhou a trajetória escolar
das filhas, regulando e exigindo bons resultados e desempenhos. Esse fato pode ser
interpretado, também, como um dos motivos para a recusa da maternidade, já que
identificam, em suas próprias biografias, persistentes desigualdades e assimetrias
na distribuição de tarefas relacionadas ao cuidado e a criação dos filhos, atribuídas
exclusivamente à mulher. Isso pode explica seus discursos recorrentes de que
“botar filho no mundo é só pra ter dor de cabeça” ou “tem que dá uma atenção
redobrada pro filho”.
Retomando o objeto de estudo proposto na investigação, foi possível
constatar movimentos contrários e de afastamento a representações que pretendem
normalizar a vida da mulher. Os projetos vida elaborados e pensados pelas jovens
na saída do Ensino Médio, apontam para processos de individualização que
recusam a ideia de que o lugar da mulher é em casa, restrita ao casamento, e
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dedicada ao cuidado dos filhos. A vida profissional parece sobrepor-se neste
momento à vida conjugal. Relacionamentos e maternidade são secundarizados em
direção à continuidade dos estudos. O trabalho e a atuação no âmbito público são
percebidos, pelas jovens, como uma conquista cara às mulheres, já que estas ainda
sofrem com discriminações e disparidades salariais no campo laboral.
Esta pesquisa revela que cada uma das jovens estudantes possui um
modo particular de se relacionar com o futuro. Reconhecê-las como sujeitos
constituídos por valores, formas de comportamentos, habitus e uma trajetória de
vida que as torna singular, é fundamental para compreender os estoques desiguais
de conhecimento que dão significado às suas ações e escolhas. Nas rotinas do
terceiro ano lidam não só com as interferências e desconfiança dos pais quanto a
seus planos, enfrentam também as dificuldades e limitações de um campo de
possibilidades que lhes dá pouco suporte para que possam articular um projeto de
vida que concilie seus sonhos, potencialidades subjetivas e a certeza de uma
carreira com boa remuneração. Lidam com o medo, dúvidas, pressões e as
exigências externas de um mundo adulto que reclama constantemente a tomada de
decisões rápidas, uma vez a veem como meros sujeitos em transição. Seus sonhos
vão à escola, pois ainda é lá e na educação que depositam suas maiores
esperanças na construção de um futuro que supere o passado, que seja pautado em
igualdades e ofereça outras possibilidades de existência para a mulher.
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APÊNDICE A
ROTEIRO DE ENTREVISTA NARRATIVA



INICIAÇÃO







Agradecer pela disponibilidade em conceder a entrevista e destacar a
importância da narrativa oral do informante no contexto da pesquisa;
Explicar brevemente o procedimento da EN (a narração sem interrupções, a fase
de questionamento e assim por diante);
Esclarecer os propósitos da pesquisa (reforçar a ideia que não se trata de avaliar
o grau de conhecimentos que possui sobre o assunto);
Pedir permissão para gravar e justificar a utilização da gravação na entrevista.

Tópico Guia de Entrevista Narrativa
TEMAS

Pergunta Inicial

PERGUNTAS

OBJETIVOS

Você poderia falar um pouco
sobre a sua vida escolar?

Desenvolver o processo de
narração.
Conhecer a vida escolar das
jovens estudantes até a
entrada no Ensino Médio.

Escola

Como
você
vê
a
importânciaque a escola tem
na vida das pessoas?
Em sua opinião é importante
estudar? (pergunta transversal)
Você poderia falar um pouco
sobre a escola onde você
estuda? Como você vê a
escola?

Conhecer a percepção das
jovens estudantes em relação a
importância da escola na
sociedade.

Verificar como as jovens veem
a escola em que estudam.

Conhecer o cotidiano escolar
das jovens estudantes.
Você poderia falar sobre como
é o seu dia-a-dia na escola?
Projeto de vida e futuro

Como você imagina sua vida
no futuro, daqui a 10 anos?
O que você pensar em fazer
depois que concluir o Ensino
Médio?
Você poderia contar um pouco
sobre a profissão que você
gostaria de ter?

Conhecer os projetos de vida e
futuro das jovens estudantes
do Ensino Médio.
Verificar as projeções futuras
que as jovens estudantes têm
em relação a uma posição
profissional.
Identificar a percepção que as
jovens estudantes possuem em
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Você poderia contar como você
acha que o ensino médio lhe
ajudou a fazer suas escolhas
de futuro?

relação à contribuição da
escola para realização de seus
projetos de vida.

Em sua opinião, o ensino
médio prepara mais para o
vestibular ou para o mercado
de trabalho?
Você acha que mais importante
é preparar para o mercado de
trabalho ou para o vestibular?

Como você acha que a escola
que você estuda pode lhe
ajudar a realizar seus sonhos e
planos de vida?

Relação com os pais

Você poderia falar um pouco
sobre o que você acha que os
seus pais querem para você no
futuro?

Mulher

Como você vê a mulher na
sociedade hoje? Há algo que
as mulheres não devem ou não
possam fazer?
O que você acha das mulheres
que trabalham fora de casa?

Verificar o lugar da família na
definição dos projetos de vida
das jovens estudantes.

Conhecer
as
visões
e
percepções que as jovens
apresentam sobre os papéis e
lugares socialmente atribuídos
à mulher.

O que você achou dos posts
nas redes sociais sobre a
mulher bela, recatada e do lar?
(pergunta transversal)
Poderia contar um pouco sobre
como é ser jovem e mulher
para você?

Lazer/Cultura

Você poderia falar um pouco
sobre o que você faz para se
divertir no seu tempo livre?

Descrever os aspectos que
constituem o estilo de vida das
jovens estudantes fora da
escola.

Juventude

O que vem na sua mente
quando você pensa na palavra
juventude?

Identificar as concepções de
juventude
construídas
por
jovens mulheres, estudantes do
Ensino Médio.

Como você vê a relação entre
a escola e o jovem?

213

Você gostaria de fazer mais
alguns comentários sobre algo
que acha importante? Há algo
mais que gostaria de me dizer?

Outros

Incentivar a discussão de
outros temas importantes para
a informante.



FALA CONCLUSIVA





Parar de gravar;
Perguntar se o informante gostaria de fazer mais algum comentário;
Fazer anotações sobre os comentários imediatamente depois da entrevista.
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APÊNDICE B
AUTORIZAÇÃO DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
Universidade do Estado do Pará
Centro de Ciências Sociais e Educação - CCSE
Grupo de pesquisa: JEDS (Juventude, Educação e Sociabilidades)

Eu, Hamanda Maiara Nascimento Pontes, graduanda do curso de Pedagogia
vinculado à Universidade do Estado do Pará (UEPA), sob orientação da Profa. Dra. Lucélia
Bassalo, estou realizando minha pesquisa de conclusão de curso com jovens estudantes do
Ensino Médio. A pesquisa tem como objetivo compreender os projetos de vida e futuro de
jovens mulheres estudantes desse nível de ensino.
Uma das etapas do trabalho de campo consiste na realização de entrevistas
individuais e a aplicação de um questionário junto às jovens para conhecer suas projeções e
planos de vida, suas percepções sobre a escola e outros temas relacionados à juventude.
No mês de maio houve a identificação e contato com jovens mulheres estudantes de
escolas públicas de Belém que se mostraram interessadas em contribuir na referida
pesquisa, entre elas, sua filha.
Solicitamos,

assim,

a

sua

autorização

para

que

a

jovem

estudante

________________________________ participe no mês de junho de 2016, de entrevistas
individuais com horário e local definidos pela própria estudante em acordo com a
pesquisadora.
Ressalta-se que todas as informações prestadas no âmbito desta pesquisa são
de livre consentimento dos participantes e são, absolutamente, confidenciais, não sendo
divulgados os nomes dos pesquisados ou quaisquer outros informantes.
O contato com a pesquisadora poderá ser feito pelo telefone (91) 98024 0983 ou
pelo seguinte e-mail: m-pontes15@hotmail.com.

Agradecemos a colaboração.
Atenciosamente,
Hamanda Maiara N. Pontes

Dra. Lucélia Bassalo

Graduanda de Pedagogia -UEPA

Profa. do PPGED -UEPA

Assinatura do/a pai/mãe ou outro responsável ______________________________________
Assinatura da pesquisadora _______________________________________________________
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APÊNDICE C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Universidade do Estado do Pará
Centro de Ciências Sociais e Educação - CCSE
JEDS – Grupo de Pesquisa sobre Juventude, Educação e Sociabilidades
Graduanda: Hamanda Maiara Nascimento Pontes
Orientadora: Prof. Dra. Lucélia de Moraes Braga Bassalo

Eu,________________________________________________ fui convidada a
participar da pesquisa sobre projetos de vida juvenis. Obtive a explicação de que a minha
contribuição consistirá em participar de uma entrevista individual e no preenchimento de um
questionário sobre meus projetos de vida e futuro, minhas percepções sobre a escola e
outros temas relacionados à juventude. De maneira que fui devidamente informada e
esclarecida pela pesquisadora sobre a investigação, seus objetivos e os procedimentos nela
envolvidos.
Fui informada que a entrevista será gravada e que meu nome verdadeiro nunca
será apresentado quando forem divulgados os resultados da pesquisa. Recebi os devidos
esclarecimentos e decidi participar da pesquisa de forma livre e esclarecida. Também fui
informada que posso assinar, ou não, esse termo de consentimento com a garantia de que
meu nome será preservado.

Belém, ____ de ______________de 2016
Assinatura da entrevistada ______________________________
Assinatura do/a pesquisadora____________________________
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APÊNDICE D

QUESTIONÁRIO

ESTE QUADRO DEVE SER PREENCHIDO PELA PESQUISADORA
Data da entrevista: ____/_____/______ Local: _________________________________
Duração da entrevista: início ________ término: ________
Nome da entrevistadora: ______________________________________________

Prezada Jovem,
Estou desenvolvendo uma pesquisa sobre projeto de vida com jovens mulheres,
estudantes do Ensino Médio. O objetivo deste questionário é o de obter informações
socioeconômicas e sobre suas projeções de vida e futuro. Para isso, peço sua participação voluntária
no preenchimento individual deste questionário. Sua colaboração é muito importante para a pesquisa.

TODAS AS INFORMAÇÕES REGISTRADAS AQUI SERÃO TRATADAS COM RIGOR E SIGILO.
NOMES NÃO SERÃO DIVULGADOS

Identificação
Nome: ____________________________________________________________________
Nome fictício - como gostaria de ser chamada: ___________________________________
Série: __________
Idade: __________
Cor/etnia: Branco ( ) Preto ( ) Pardo ( ) Outra: ________________
Estado civil: solteiro/a ( ) casado/a ( ) separado/a ( ) outros ________________
Religião: _________________
Tem filhos? sim ( ) não ( ) número de filhos: ________________

Moradia
Local em que vive atualmente: _____________________________________________
Como mora? Com os pais ( ) com o companheiro/a ( ) com parentes ( )
Outros: _________________________
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Escola
Em que tipo de escola você já estudou?
( ) Somente escola pública
( ) Somente em escola privada
( ) Em escola pública e privada

Nome da instituição em que estuda atualmente: _______________________________________

Em sua opinião, o que tem de melhor na sua escola?
______________________________________________________________________________

O que falta na escola onde você estuda? _____________________________________________

Por que escolheu a escola em que estuda atualmente?
______________________________________________________________________________

Você acha que a escola em que estuda pode lhe ajudar a alcançar seus desejos e sonhos no futuro?
( ) Sim ( ) Não

Situação atual:
Somente estuda ( ) Estuda e trabalha ( ) Faz estágio ( )

Escolaridade da mãe:
Ensino Fundamental: completo ( ) incompleto ( )
Ensino Médio: completo ( ) incompleto ( )
Ensino superior: completo ( ) incompleto ( )
Profissão da mãe:_________________________ Renda mensal: _________ ( ) não sabe
Escolaridade do pai:
Ensino Fundamental: completo ( ) incompleto ( )
Ensino Médio: completo ( ) incompleto ( )
Ensino superior: completo ( ) incompleto ( )
Profissão do pai:_________________________ Renda mensal: _________ ( ) não sabe

Dados Complementares

218

Qual seu lazer preferido: __________________________________________________________

Você faz parte de algum grupo ou associação fora da escola? ( ) Sim

( ) Não

Se sim, quais as principais atividades realizadas pelo grupo ou associação do qual participa?
______________________________________________________________________________

O que você pretende fazer quando concluir o Ensino Médio?
( ) Continuar estudando
( ) Somente trabalhar. Em que? ________________
( ) Trabalhar e estudar
( ) Outra atividade: ____________________
Você pretende fazer vestibular? ( ) Sim

( ) Não

Se você pretende prestar vestibular qual curso superior pensar em fazer?
__________________________________________________________________________

Qual profissão você gostaria de exercer no futuro? __________________________________

Muito obrigada
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ANEXO A - CÓDIGOS UTILIZADOS NA TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTA 85

Y: Abreviação para entrevistador (quando realizada por mais de um entrevistador,
utiliza-se Y1 e Y2).

Am/Bf: Abreviação para entrevistado/entrevistada. Utiliza-se "m" para entrevistados
do sexo masculino e "f" para pessoas do sexo feminino. Num grupo de discussão
com duas mulheres e dois homens, por exemplo, utiliza-se: Af, Bf, Cm, Dm e dá-se
um nome fictício ao grupo. Essa codificação será mantida em todos os
levantamentos subseqüentes com as mesmas pessoas. Na realização de uma
entrevista narrativa-biográfica com um integrante do grupo entrevistado
anteriormente, costuma-se utilizar um nome fictício que inicie com a letra que a
pessoa recebeu na codificação anterior (por ex.: Cm = Carlos).

?m ou ?f: Utiliza-se quando não houve possibilidade de identificar a pessoa que
falou (acontece algumas vezes em discussões de grupo quando mais pessoas falam
ao mesmo tempo).

(.) Pausa curta (menos de um segundo).

(2) Pausa (o número entre parêntesis expressa o tempo de duração da mesma).

└ Utilizado para marcar falas iniciadas antes da conclusão da fala de outra pessoa
ou que seguiram logo após uma colocação (ver: Inserir símbolo no programa MSWord).

; Ponto e vírgula: leve diminuição do tom da voz.

. Ponto: forte diminuição do tom da voz.

85

Modelo publicado em: WELLER, Wivian. Grupos de discussão na pesquisa com adolescentes e
jovens: aportes teórico-metodológicos e análise de uma experiência com o método. Educação e
Pesquisa. Revista de Educação da USP. São Paulo, vol.32, no.2, p. 241-260, maio/ago. 2006.
Disponível em: <www.scielo.br/pdf/ep/v32n2/a03v32n2.pdf>.
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, Vírgula: leve aumento do tom da voz.

? Ponto de interrogação: forte aumento do tom da voz.

-tava Supressão de parte inicial da palavra (estava = -tava).

exem- Supressão de parte final da palavra.

( ) Parêntesis vazios expressam a omissão de uma palavra ou frase que não foi
compreendida (o tamanho do espaço vazio entre parêntesis varia de acordo com o tamanho
da palavra ou frase).

assim=assim Palavras pronunciadas de forma emendada.

exemplo Palavra pronunciada de forma enfática.

exe:::mplo Palavra pronunciada de forma esticada (a quantidade de ::: equivale ao
tempo de pronúncia de uma determinada letra).

°exemplo° Palavra ou frase pronunciada em voz baixa.

exemplo Palavra ou frase pronunciada em voz alta.

(exemplo) Palavras que não foram compreendidas totalmente são colocadas entre
parêntesis.

@(2)@ Número entre sinais de arroba expressa a duração de risos assim como a
interrupção da fala.
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©exemplo© Palavras ou frases pronunciadas entre choro (pode-se utilizar também
símbolos smiles).

©(5)© Número entre sinais expressa a duração de um momento de choro e
interrupção da fala (pode-se utilizar também símbolos smiles).

((barulho)) Expressões não-verbais ou comentários sobre acontecimentos externos,
por exemplo: ((ruídos externos)), ((atendimento do celular e breve interrupção)),
((risos)).

