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RESUMO 

 

PEREIRA, Kelsiane Aparecida de Oliveira de Mattos. A escola e a trajetória de jovens de 

favela carioca, Brasil, 2011. Monografia (Graduação em Pedagogia) – Faculdade de 

Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 

 

Nesta monografia, discuto a inserção de jovens pobres na escola, com base em 

investigação empírica do cotidiano de escola no município do Rio de Janeiro, de 

entrevistas com jovens de favela da zona norte e de pesquisa bibliográfica. Entre outros 

referenciais teóricos, dialogo com Stuart Hall, para pensar a identidade/diferença, e 

Stephen Ball, para pensar as questões curriculares, problematizando a relação jovem-escola 

e considerando a produção social de desigualdades. 
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1. Introdução 

 

A recente massificação do ensino no Brasil possibilitou a introdução de diferentes 

grupos sociais e culturais na escola. Entre aqueles que passaram a compor esse cenário, 

que se configurou com mais intensidade a partir da década de 90, estão os 

adolescentes/jovens pobres provenientes de favelas cariocas. Concomitantemente, o evento 

da centralidade da cultura, na sociedade em geral, assim como nos estudos no campo do 

currículo, e sua influência nas agendas políticas contribuíram para dar visibilidade às 

questões de diferença cultural e desigualdade também na escola. Nesse contexto, o 

acolhimento desses jovens, oriundos de grupos sociais desprestigiados, não se deu de 

forma satisfatória, como podemos constatar, frequentemente, ao verificarmos os índices de 

evasão, de reprovação e o baixo nível de aproveitamento desse alunado. As justificativas 

para tais fatores, que dificultariam o sucesso dessa escolarização tardia e precária, recaem 

muitas vezes sobre os próprios alunos. Neste trabalho de conclusão de curso, proponho 

discutir tais questões no campo escolar, problematizando a relação desses jovens com a 

escola, na contemporaneidade, com destaque para os embates acerca da identidade e da 

diferença nas suas articulações com a produção social de desigualdades.  Investigo de que 

forma essa diferença é tratada e significada pela escola, buscando observar a suposta 

produção de desigualdade ou o seu enfrentamento no espaço/tempo escola. 

O foco está posto nas relações que se dão entre a escola e esses jovens, a partir do 

modo como estes significam tais relações: que sentidos atribuem à sua vivência escolar e 

que pontes podem construir com essa experiência/conhecimento para sua inserção na 

sociedade?  A pesquisa que venho desenvolvendo com jovens de favela da zona norte do 

município do Rio de Janeiro tem por objetivo investigar a relação supostamente tensa entre 

juventude e escola. Nesse contexto, o envolvimento de alguns jovens com as drogas, com o 

tráfico e a criminalidade podem ser alguns dos obstáculos para a continuidade dessa 

juventude na escola, em função do apelo social ao consumo e até mesmo por questões de 

sobrevivência. Desse modo, questiono: quais seriam as variáveis que explicariam o 

frequente insucesso escolar de jovens pobres e favelados? Que significados a escola pode 

ter para estes e as suas trajetórias de vida?  

Este trabalho vem sendo desenvolvido em articulação com o grupo de pesquisa 

Currículo escolar: diferença e desigualdade, coordenado pela professora Miriam Leite e 
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que já possui as primeiras análises da pesquisa A diferença cultural no contexto da prática: 

traduções possíveis da multieducação. 

Para discutir estas questões, apoio-me na teoria do ciclo contínuo de políticas 

curriculares, de Stephen Ball, apresentada por Jefferson Mainardes (2006), para 

problematizar a produção de políticas curriculares na nova gestão da Secretaria Municipal 

de Educação – RJ. Apresento considerações, baseada em Ball, sobre o caráter cíclico e 

contínuo das políticas de currículo e também sobre o discurso da cultura performática, 

presente nas políticas curriculares engendradas pela SME-RJ, com a criação de metas e de 

recompensas que estimulam a busca por resultados, a competitividade e o desenvolvimento 

de competências para o mercado.  

Considerando que a performatividade já estava presente nas gestões anteriores, 

argumento que se apresenta uma marca expressiva nas políticas públicas da educação 

municipal atual, e proponho a discussão das questões de identidade cultural, diferença e 

desigualdade, com o objetivo de problematizar os modos pelos quais tal discurso pode ser 

ressignificado pelas escolas e como a expectativa de performances pode contribuir para 

reafirmar as diferenças/desigualdades neste espaço/tempo. Embora tais políticas 

curriculares não estivessem ainda tão consolidadas no período de estudo dos entrevistados, 

considero relevante abordar a questão, na medida em que permite atualizar a 

problematização que proponho.  

Para desenvolver tais questões, discuto representações do ser/estar jovem, em breve 

recapitulação do que identifico como principais sentidos atribuídos a essa condição, 

historicamente construídos, que se apresentam como relativamente e precariamente 

estáveis, mas que não são fixos e sim provisórios. Abordo também representações sobre 

favela que são mais recorrentes, como, por exemplo, sua significação como ausência no 

discurso hegemônico. Considero nesse debate as significações estigmatizadas que tendem 

a classificar e excluir as identidades e culturas dos moradores da favela que se somam ao 

ser/estar jovem – ser jovem pobre e favelado. 

Na segunda seção desta monografia, apresento as considerações teórico-

metodológicas que sustentam a opção pelo estudo de caso e a realização de entrevistas com 

jovens de favela, nas quais busquei perceber os significados que estes atribuem à sua 

vivência escolar. Desenvolvo a análise das entrevistas organizada em categorias, definidas 

de acordo com os objetivos da pesquisa. Em conclusão, destaco o conflito de interesses 

entre juventude e escola: a divergência entre as culturas juvenis e a monocultura escolar. 
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2. JUVENTUDE POBRE NA ESCOLA 

 

2.1. Escola contemporânea: considerações teórico-metodológicas 

 

Nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 90, o processo de ampliação 

do acesso à escolarização no Brasil tem avançado consideravelmente. Nesse processo, 

foram incorporados novos alunos – provenientes de grupos sociais desfavorecidos – que 

passaram a compor, em maior número, o cenário das escolas públicas.  

A Síntese de Indicadores Sociais 2008, publicada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, revelou que a democratização do acesso à escola pode ser 

comemorada, principalmente, na faixa etária de 7 a 14 anos, com o índice de 97,9% de 

frequência escolar. Entre os jovens de 15 a 17 anos, também houve aumento na taxa de 

escolarização: 84,1% estão regularmente matriculados (IBGE, 2008, p. 39).  

Contudo, o processo de escolarização apresenta muitas facetas: de um lado, ele 

funciona, como mostram os dados sobre os níveis de acesso à escolarização da população; 

de outro, permanecem as desigualdades, especialmente, no que diz respeito ao acesso, 

permanência e conclusão do ensino médio (id.) – sendo este o pré-requisito para ingressar 

na universidade e até mesmo nas posições melhor remuneradas e de maior prestígio social 

do mercado de trabalho.  

Para pensar as ações e os mecanismos que organizam o processo de escolarização 

de jovens pobres, bem como os resultados e efeitos deles advindos, trabalharei com a 

perspectiva do ciclo contínuo de políticas curriculares proposto por Stephen Ball 

(MAINARDES, 2006).  

No artigo “Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de 

políticas educacionais”, Mainardes (id.) apresenta essa teorização, que nos permite pensar 

a produção de políticas curriculares de modo circular e contínuo. O ciclo compreende três 

contextos que estão interligados e não têm uma ordem de importância, isto é, um contexto 

não é nem mais e nem menos relevante do que os outros. 

O contexto da influência é marcado pela disputa de grupos de interesse que buscam 

influenciar “a definição das finalidades sociais da educação e do que significa ser educado” 

(ibid., p. 51). O contexto da produção de textos políticos é igualmente marcado por 

interesses diversos que se combinam, entre acordos e disputas permanentes, que visam 
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controlar tais finalidades, no entanto, preservando “a linguagem do interesse público mais 

geral” (ibid., p. 52).  

No contexto da prática – que, como os demais, é plural e heterogêneo, por conter 

muitas vozes (interesses) que o influenciam – o documento curricular pode assumir 

múltiplos significados, de acordo com as interpretações e recriações que os sujeitos, com 

seus valores e experiências, realizam ao praticá-lo.  

Ball afirma que a política curricular pode ser entendida como texto com base na 

teoria literária, que compreende as políticas como sendo representações complexamente 

decodificáveis e com possibilidade de infinitas leituras e interpretações. Propõe também o 

texto curricular como discurso, na medida em que guarda os limites do que se pode pensar, 

legitimando determinados sentidos e significações em detrimento de outros, e tenta fixá-

los, de acordo com interesses e relações de poder que se pretende hegemonizar 

(MAINARDES, 2006, p. 54).  

A articulação entre tais contextos é complexa e não linear: eles interagem e se 

afetam mutuamente de tal maneira, que se torna inviável sobrepor um contexto em relação 

aos outros. Desta forma, a melhor maneira de compreender esse processo é ressaltar sua 

característica circular, a despeito da recorrente ideia de centralidade do contexto da 

influência e do Estado em estreita relação com “a esfera econômica”, em análises que 

privilegiam as “abordagens macro-políticas” nas políticas educacionais (MACEDO, 2005, 

p. 3). Tal tendência, na qual as políticas educacionais são vistas como produção única ou 

centrada no Estado, tem sido discutida e contestada, destacando-se que, embora as 

“determinações do Estado” possam ser entendidas como “parte importante de um ciclo de 

políticas”, elas são “incapazes de direcionar toda a ação da escola” e até mesmo da 

produção de documentos curriculares (LOPES & MACEDO, 2006, p. 5). 

Nessa perspectiva, de ciclo contínuo das políticas curriculares, a prática não é 

entendida como decorrência de uma ação verticalizada (Estado-escola), linear, ou seja, 

consideram-se as múltiplas influências e sentidos que disputam na formulação das políticas 

e nas ações desenvolvidas no contexto da prática no espaço escolar e não apenas aquelas 

existentes nos contextos de influência e produção de textos políticos. No contexto da 

prática, os praticantes atribuem significados diversos aos textos curriculares, o que 

impossibilita seu fechamento e controle pelos contextos de influência e de produção de 

texto. Logo, esses discursos não são homogêneos ou estáveis: eles são resultados de 

releituras que são feitas em diferentes instâncias, pelos indivíduos, que articulam na prática 
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as produções textuais e produzem, a partir delas, discursos híbridos (LOPES & LÓPEZ, 

2010). 

Nesse sentido, a escola deixa de ser apenas uma executora dos ditames do Estado e 

passa a ser reconhecida como espaço de construção de políticas. Concordo com Ball 

quando afirma que “o processo de traduzir políticas em práticas é extremamente 

complexo” (MAINARDES & MARCONDES, 2009, p. 305), negando a proposta 

estadocêntrica, bastante difundida na história dos processos de formulação de políticas 

educacionais, sem desconsiderar, contudo, a influência e a força dos interesses do Estado 

na regulação das instituições de ensino público. 

Seguindo a linha teórica proposta por Ball, brevemente explicitada nos parágrafos 

anteriores, é possível tecer algumas considerações quanto às políticas curriculares que 

organizam as práticas escolares atuais no município do Rio de Janeiro. A Rede Municipal 

de Ensino é composta por 1.063 escolas que atendem aos dois segmentos do ensino 

fundamental e que, juntos, somam cerca de 640.210 alunos, segundo dados da Secretaria 

Municipal de Ensino – SME – órgão responsável por elaborar, coordenar e avaliar as 

políticas curriculares da extensa rede. Acompanhando algumas ações noticiadas no site 

oficial da SME-RJ
1
 e no convívio escolar, como participante de grupo de pesquisa

2
, 

proponho uma reflexão acerca da política curricular que vem sendo desenvolvida pelo 

órgão para pensá-la, apoiada em Ball, na perspectiva de ciclo contínuo de políticas 

educacionais, nas possíveis reinterpretações em diferentes instâncias, com ênfase na 

produção das desigualdades na escola. 

Uma das ações que chamam a atenção é o sistema de recompensa – denominado 

Prêmio Anual de Desempenho – que premia profissionais que atingem as metas 

estabelecidas pela SME-RJ e que são assumidas formalmente, documentadas no Termo de 

Compromisso de Desempenho. Tal sistema de recompensa tem sido enunciado com 

destaque como sendo uma política de “valorização do professor”
3
.  

Nesse sentido, a valorização do professor está relacionada ao alcance de resultados 

mensuráveis, quantitativos, do ensino que é oferecido nas escolas. O desempenho de cada 

profissional ou da instituição devem ser medidos, com a finalidade de comprovar sua 

qualidade e criar mecanismos de controle e premiação. À medida que a qualidade ou o 

                                                           
1 Endereço do site: http://www.rio.rj.gov.br/web/sme. 
2 Este estudo está vinculado ao grupo que pesquisa A diferença cultural no contexto da prática: traduções possíveis da 

multieducação, por sua vez inserido na linha de pesquisa Currículo: sujeitos, conhecimento e cultura, do PROPEd-UERJ. 
3 Matéria disponível em http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1009587. Acesso em 30 de março 

de 2011. 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1009587
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desempenho é contabilizado, aferido, os resultados dão visibilidade a esses profissionais e 

instituições, podendo trazer status e o reconhecimento do que se considera como suposto 

mérito, por meio de gratificações. Dessa maneira, são atribuídos valores financeiros e de 

prestígio social àqueles que desenvolverem determinadas habilidades e que as 

demonstrarem em medições regulativas. A cultura performática privilegia o domínio de 

determinados conhecimentos e habilidades com ênfase para mercado de trabalho, ao operar 

com a aplicação de provas padronizadas para a construção de dados e de rankings das 

escolas. Lopes (2010, p. 101) chama a atenção para o perigo de vincularmos os resultados 

de tais rankings à “suposta qualidade das escolas”, em conclusões apressadas e simplistas. 

A valorização do professor, da maneira como está posta, revela uma orientação para 

o que Ball chama de “uma nova cultura da performatividade competitiva” baseada no 

sistema de metas e incentivos para produzir “novos perfis institucionais” (BALL, 2004, p. 

1107). Segundo esse autor, “a performatividade é alcançada mediante a construção e 

publicação de informações e indicadores” (ibid., p. 544) que servem como parâmetros para 

tecer comparações e julgamentos entre os profissionais e as organizações que alcançam ou 

que fracassam, na visão desses reguladores, em suas metas. Nesse sentido, existem dois 

processos envolvidos: o da culpabilização e o da competitividade desses sujeitos. Quando 

não alcançam os objetivos e metas propostas, os indivíduos são responsabilizados pela 

baixa produção ou resultados insatisfatórios. Já os que alcançam são nomeados e 

apontados pelo suposto mérito, por sua competência, sendo premiados por sua conquista. 

A partir dessa distinção, criam-se mecanismos que distinguem, comparam e nomeiam a 

diferença, entre os que cumprem as metas e os que não as alcançam, em sentido que os 

torna desiguais. 

Nesse processo, penso que algumas discussões de cunho social da educação vão 

sendo esquecidas em prol de uma visão mensurável, utilitarista e controlável das práticas 

educacionais. Trata-se de uma educação de resultados, que está inserida num projeto maior 

que é o de educar para o mercado, para o trabalho acrítico. Considerando o modelo teórico 

proposto por Ball, nos contextos da influência e da produção de texto é possível perceber 

definições e sentidos políticos que orientam a atual política de valorização do professor 

numa perspectiva performática. Contudo, em concordância com esse autor (MAINARDES, 

2006), que aborda as políticas curriculares numa perspectiva circular e que se apresentam 

por contextos interligados, destaco que a cultura da performatividade não é um discurso 

produzido apenas pela SME-RJ e sim pela sociedade mais geral. Ou seja: discuto a 
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centralidade e a onipotência dos discursos produzidos pelo Estado, nesse caso por sua 

representante, considerando que as políticas de currículo são produções de sentidos e 

significados em múltiplos contextos, de maneira a compor um ciclo contínuo, e que seus 

efeitos podem ser diferentes, dependendo das várias interpretações e releituras que podem 

ser feitas pelos professores e demais profissionais das escolas. 

Ball (ibid., p. 1116) destaca ainda que ao vincular os “discursos da 

responsabilidade, da melhoria, da qualidade e da eficiência”, que são fortes nesse modelo 

de gestão, ao desempenho, e este, aos incentivos, as práticas se tornam frágeis e 

vulneráveis, por serem condicionadas às premiações e por não estarem vinculadas à 

reflexão, à negociação, junto aos professores, da organização de eixos prioritários de 

trabalho e das melhorias nas condições oferecidas para sua prática. Seria esse o modo mais 

adequado de valorizar o professor? Enquanto se constrói o discurso da suposta valorização, 

as condições de trabalho – plano de carreira, piso salarial, material e equipamentos 

adequados, investimento na formação continuada etc. – continuam a ser precárias, 

deixando a desejar. Lopes (2006) ressalta que, por serem aviltados nas suas condições de 

trabalho, os professores tendem a aderir à cultura performática, motivados por 

recompensas e “status”, ou pelos próprios mecanismos de difusão do discurso nas 

instituições, reinterpretando tal cultura na sua prática escolar. Logo, não é raro encontrar 

professores que recriam o discurso performático nas suas classes. 

Nesse viés performativo, a lógica de mercado disputa espaço na educação para 

tentar suprimir outros ideais sociais que são parte de valores alternativos que podem ser 

considerados nas trocas e processos de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a lógica da 

competência, na qual aspectos de ordem pessoal, comportamental e disposições subjetivas 

e o domínio de saberes são supervalorizados e prestigiados, presente nas políticas 

curriculares, sugere que o processo de ensino-aprendizagem esteja focado no discurso do 

saber-fazer, na instrumentalidade da educação. A esse respeito, Ball (2004, p. 1111) afirma 

que “existe um crescente menosprezo ou esquecimento das metas sociais da educação”, o 

que talvez não possa ser generalizado, mas considerado um dos deslocamentos que essa 

cultura favorece e que é perceptível na observação do dia a dia de algumas escolas. 

De acordo com a cultura da performatividade, os profissionais, as escolas e os 

alunos participam de uma política em que cada um deve buscar o maior desempenho 

dentro do seu grupo, priorizando um tipo de valor para a educação, na qual o suposto 

mérito e a responsabilização individual pesam sobre suas cabeças. Em meio a tudo isso, a 
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população de jovens pobres que chega à escola precisa sobreviver no sistema e descobrir 

modos de permanecer antes de serem excluídos pelo estabelecimento de perfis 

privilegiados e centrados no resultado e no mérito individual. 

O discurso performático está presente de maneira expressiva na escola hoje. A 

educação bem sucedida é a que demonstra no resultado o pré-estabelecido, o ideal, o 

parâmetro a ser alcançado por todos. Nesse sentido, são definidos parâmetros ideais a 

serem alcançados e pelos quais se pretende nomear e separar o que poderíamos ilustrar 

como o joio e o trigo. Nessa régua de medir desempenhos, é possível que alguns estejam 

na medida e outros fora dela, ou seja, com outras medidas, com as várias medidas que se 

pode ter.  

Retomo as minhas questões de pesquisa para destacar que, embora a cultura 

performática não estivesse, tão claramente, nomeada no período de estudos dos 

entrevistados, ainda que contingencialmente pudesse existir, eles foram afetados por outras 

formas de exclusão. Hoje, a questão da performatividade, é um fator que agrava ainda mais 

os mecanismos de exclusão na escola pública.  

 

2.2. Identidade cultural, diferença e desigualdade na escola 

 

 Venho discutindo e ponderando, a partir de estudos e debates no grupo de pesquisa 

que mencionei anteriormente e de pesquisa bibliográfica voltada para esta monografia, 

algumas questões sobre a cultura performática e sua presença nos contextos da influência e 

da produção textual circulante, bem como no contexto da prática nas escolas públicas. 

Proponho pensar, a partir desse quadro, de que modo esse projeto, que se pretende 

hegemonizar, pode afetar as culturas e as identidades dos sujeitos. 

 O evento das discussões acerca da centralidade da cultura se tornou mais 

perceptível a partir da década de 90. Desde então, temas como: pluralidade cultural, 

multiculturalismo e interculturalismo entraram nas discussões de pesquisas no campo do 

currículo e influenciaram também o campo das políticas (MACEDO, 2005). Tais 

discussões trouxeram à tona a questão da diferença cultural e sua relevância para o projeto 

de democratização do acesso à escola. 

 Para Hall (2006), a cultura é conceituada como sistemas ou códigos (instáveis e 

heterogêneos) que dão sentido ao que fazemos e que organizam nossas ações e a maneira 

como compreendemos a nós mesmos e ao mundo. Assim sendo, a cultura “é definidora 
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também das identidades sociais e da constituição dos sujeitos”, pois são constituídas nos 

processos discursivos (LÓPES & LÓPEZ, 2010, p. 95). Segundo esse mesmo autor, as 

identidades culturais não têm uma essência, são provisórias e híbridas, em função de sua 

constituição discursiva, uma vez que elas adquirem sentido por meio da linguagem e dos 

sistemas simbólicos que as representam. 

Nesse sentido, concordo com Candau & Leite (2010), citando Hall, que uma 

nomeação mais adequada, para pensar identidades culturais, seria identificações culturais – 

em função de sua fragilidade, de seu aspecto fragmentado, por vezes, contraditório, e 

fluido, como coloca Bauman (2005) – e que a identificação cultural é definida pelo que não 

se é, ou seja, pelas negações, por sua vez também instáveis e fluidas, que nos diferenciam 

dos outros. Logo, é a diferença que nomeia e classifica a identidade, sendo ambas 

provisórias e deslizantes. 

  A escola pública pode ser entendida como uma microconfiguração social, na qual 

as diferentes construções e identificações culturais estão representadas e são significadas 

dando visibilidade às suas diferenças. Candau & Leite (2010) destacam que as 

identificações e diferenças não são fixas: embora haja esforços e tentativas de fixá-las, por 

algum tempo que seja, elas estão sempre em movimento, imprevisíveis, situadas em meio a 

disputas de poder e marcadas pela provisoriedade. Frequentemente, as diferenças são 

significadas com valor desigual na sociedade em função da imposição de um tipo de 

configuração cultural hegemônica sobre as demais.  No caso da cultura performática, 

podem-se transformar as diferenças em desigualdades na atual sociedade, funcionando 

como mecanismo de exclusão dos diferentes (vistos como desiguais) no sistema, por não se 

enquadrarem nos perfis construídos pelas demandas de mercado. 

 A cultura performática pressupõe a criação de indicadores e de resultados que 

expressem qualidade e eficiência. As expectativas de performances são elaboradas com 

base nesses indicadores e com vistas a alcançá-los e, até mesmo, ultrapassá-los, gerando 

novas metas numa ordem crescente em busca do pressuposto sucesso, do desenvolvimento 

pleno de competências cada vez mais apuradas e bem sucedidas na visão capitalista e 

mercadológica. 

 Na educação, são feitas projeções para que as escolas alcancem resultados numa 

ordem crescente a cada ano. Com base nessas projeções e expectativas, o trabalho 

pedagógico e escolar como um todo é organizado a fim de que sejam alcançadas tais 

metas. Os sistemas avaliativos do Ministério da Educação propõem um quadro que projeta 
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um tipo de avanço crescente das escolas, nos resultados obtidos nas avaliações nacionais, 

para os próximos dez anos. Cada secretaria municipal e os governos estaduais 

desenvolvem suas estratégias para cumprir as metas.  

 Dessa forma, os indicadores e projeções de avaliação, como o Ideb
4
 – Índice de 

desenvolvimento da educação básica – que foi criado em 2007, para aferir a qualidade de 

cada escola e cada instituição de ensino, servem de parâmetro para comparar e definir 

metas futuras. O cálculo dos indicadores que aparecem no Ideb são feitos por meio de 

pesquisas realizadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira), que se baseiam nos resultados das avaliações padronizadas aplicadas aos 

alunos e nas taxas de aprovação escolar. 

 Esse é um exemplo de parâmetro nacional que possibilita a comparação e a criação 

de rankings e o estímulo à competitividade entre as escolas. Cada município administra e 

conduz métodos e estratégias para alcançar as melhores posições nos indicadores. Eles 

repassam às unidades escolares de suas redes as metas e as funções para que obtenham 

sucesso nas avaliações. Como já foi dito, na SME do Rio de Janeiro, tem sido adotado um 

sistema de valorização e competitividade para estimular os profissionais a alcançarem as 

metas anuais de desempenho. 

 Vinculado à cultura performática, é recorrente também o discurso que prioriza o 

ensino e a aprendizagem de determinadas habilidades e saberes em detrimento de outros. 

Essa é uma discussão ampla e que implica pensarmos, numa forma mais geral e densa, 

como os saberes e disciplinas foram e estão sendo selecionados e legitimados nos 

documentos curriculares. Sobre esse tema existem pesquisas e trabalhos relevantes 

publicados, o que não é possível abordar neste espaço, dado que ultrapassa o foco desta 

monografia. 

Por outro lado, a escola também (re)cria seus próprios eixos de trabalho, que são 

mediados pelas orientações curriculares, mas que podem ganhar outros contornos, na 

medida em que estas não controlam suas interpretações, mas são recriadas em múltiplas 

instâncias e com interferências das administrações locais de cada unidade escolar e dos 

diferentes sujeitos que constituem o tecido escolar. 

Outro traço da performatividade que é recorrente em determinadas escolas resulta 

de processos avaliativos universalizantes, que não apenas pretendem medir a aprendizagem 

                                                           
4 Consulte  http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=336 para maiores 

informações.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=336
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de saberes, mas classificam e distinguem os que seriam bem sucedidos dos que fracassam, 

responsabilizando o aluno e desconsiderando os processos sociais de construção de 

aprendizagens, reafirmando o discurso do suposto mérito individual que direciona as 

relações sociais atuais. Temos assim um dos cenários em que as diferenças são 

transformadas em desigualdades, quando passam a ser classificadas e nomeadas, definindo 

classes e posições que privilegiam alguns alunos, num sistema que pode servir de 

mecanismo de exclusão, atestando a incompetência do alunado e, em outras instâncias, da 

própria escola e do professor.  

Nessa situação, é recorrente a culpabilização do aluno pela escola, justificada com 

base em “distinções biológicas”. As constituições familiares e os grupos culturais de 

origem também são responsabilizados, apoiadas em “teorias psicossociológicas” e de uma 

pressuposta privação cultural, o que frequentemente se faz com falas essencialistas e 

preconceituosas (MACEDO, 2006, p. 335). Também estão na lista das possíveis causas as 

questões de gênero e de raça. Em relação a esta última, é sabido que inúmeros estudos 

foram desenvolvidos no passado (não tão distante) na tentativa de mostrar uma suposta 

inferioridade de sujeitos não-brancos, como parte de um projeto conservador de dominação 

(id.). 

Outra explicação que, por vezes, se atribui ao fracasso tem cunho médico. Isto é: a 

nomeação de supostas limitações que podem ser de ordem física ou cognitiva, muitas vezes 

diagnosticadas por palpites, ou seja, sem laudo médico ou de especialista, que justifiquem 

a ineficiência dos resultados centrando unicamente no aluno a responsabilidade por tal 

fracasso (WERNER, 2001). Exemplo recente e comum de um tipo de diagnóstico que pode 

ser precipitado e ilegítimo, do ponto de vista médico, é o transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade – TDA/H – que tem sido atribuído aos alunos com problemas de 

comportamento e disciplina, entre outros. 

Em casos como estes que foram citados, pode ocorrer a naturalização da 

desigualdade mediada por um tipo de “discurso da diferença” (CANDAU & LEITE, 2010, 

p. 16).  Assim, o aluno continua sendo responsabilizado, mas sem ser necessariamente 

tratado numa condição de desmerecimento. É o jeito dele, é a maneira que ele aprende são 

modos de amenizar essa responsabilização e deixar passar de lado outras questões 

envolvidas e, principalmente, criar uma espécie de invisibilidade para a desigualdade.  
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Com base nas discussões do grupo de pesquisa do qual participo e também na 

pesquisa
5
 sobre juventude que venho desenvolvendo dentro desse grupo, posso perceber 

que a escola frequentemente converte diferença cultural em desigualdade. Alguns traços 

desse tratamento desigual dado à diferença pela escola estão presentes na opção de um 

determinado padrão de linguagem e de valorização da escrita, nos conteúdos e saberes 

curriculares que com frequência pouco se aproximam do interesse dos alunos, nas 

classificações e distinções que acabam por influenciar na baixa auto-estima dos mesmos, 

podendo ocasionar o desinteresse e até mesmo atitudes agressivas.  

Concordo com Candau & Leite (ibid., p. 17) que “tais produções (...) correspondem 

a valores e conformações mais amplas na sociedade: em outras palavras, a sociedade com 

frequência informa à escola que diferença é desigualdade”. Contudo, esses valores não 

precisam ser reproduzidos na escola e, quando o são, podem ser combatidos. 

A escola pode também ser compreendida como um espaço de possibilidades, a 

partir da discussão dos desafios que a educação enfrenta nos dias atuais, levando-se em 

conta as forças sociais que a envolvem e os sujeitos que a compõem. A reflexão sobre as 

práticas pedagógicas dessa instituição, na sociedade desigual, pode favorecer a abertura 

para novas práticas sociais, para o (re)conhecimento do direito à diferença e reversão dos 

processos de padronização, performativismo e homogeneização cultural.  

É nesse contexto de possibilidades, em que a escola pode assumir uma postura de 

reconhecer a diferença, tanto no sentido de reproduzir desigualdades, como no de articular 

os direitos à diferença com os direitos à igualdade, que jovens oriundos de favelas cariocas 

disputam o reconhecimento e o direito à diferença, ao mesmo tempo em que negociam 

suas identidades culturais (identificações) e buscam sobreviver no sistema escolar. Alguns 

dos sentidos de ser jovem e algumas identificações podem ser privilegiados, em detrimento 

de outros, de tal modo que a marcação da diferença/desigualdade se estabeleça por meio de 

um sistema classificatório e desigual.  

 Além dos processos discursivos que disputam o sentido e as representações para o 

que venha ser/estar jovem, outras identificações perpassam e influenciam na classificação 

dos sujeitos. O recorte que define essa discussão está exatamente nessas representações 

                                                           
5 Pesquisa na qual investigo a escola e as trajetórias de vida de jovens pobres de favela carioca, e que direciona esse 

trabalho de conclusão de curso e que, conforme já informado, é vinculada à pesquisa A diferença cultural no contexto da 

prática: traduções possíveis da multieducação, por sua vez inserido na linha de pesquisa Currículo: sujeitos, 

conhecimento e cultura, do PROPEd-UERJ. 
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que se somam ao ser/estar jovem – que é ser, além de jovem, também pobre e favelado, o 

que será discutido a seguir.  

 

2.3.  Juventudes: identidades e significações sociais 

 

 Nas últimas décadas, no Brasil, tem aumentado a veiculação de temas associados 

aos jovens nas mídias em geral. Também tem crescido o número de trabalhos acadêmicos
6
 

e a atenção dada a eles tanto por parte dos anúncios de publicidade – que tem grande 

interesse nesses potenciais consumidores – como nos programas de governos. Nos 

noticiários, a juventude é frequentemente associada a casos de violência, crime, problemas 

com drogas, exploração sexual, problemas com a família e outras situações que difundem 

uma imagem de suposta vulnerabilidade social desse grupo (ABRAMO, 1997). 

  Quando afirmo que, no Brasil, tem aumentado a atenção dada às questões 

relativas aos jovens, por parte dos governos, refiro-me também à recente formulação de 

políticas específicas para esse segmento da sociedade. No entanto, é notória a ação de 

instituições que prestam algum tipo de assistência social aos jovens há mais tempo e que se 

empenharam em amenizar as supostas “dificuldades de integração social” dos mesmos, 

uma vez que é recorrente a ideia de que adolescentes/jovens vivam em situação de 

risco/vulnerabilidade e desregramento social e precisariam ser contidos e integrados ao 

sistema e à ordem (ibid., p. 26). 

 A iniciativa do governo federal
7
 brasileiro em termos de formulação de políticas 

voltadas para a juventude teve início no fim da década de 90. Essas iniciativas foram 

elaboradas em parcerias com instituições da sociedade civil e de governos em várias 

instâncias (municipais, estaduais e federais), sendo o resultado de embates e disputas “em 

torno do destino de recursos e de bens públicos” em extensa rede de negociações e 

combinados, ainda que provisórios e em constante deslocamento (CARRANO & 

SPOSITO, 2003, p. 24).  

Carrano & Sposito destacam que, em se tratando de políticas voltadas para 

juventude, “a conformação das ações e programas públicos não sofre apenas os efeitos de 

                                                           
6Abramo (1997, p. 25) destaca que acerca da tematização da juventude foram produzidas principalmente dissertações de 

mestrado e teses de doutorado. Contudo, em sua maioria, o foco desses trabalhos foi discutir as instituições e sistemas 

sociais na vida dos jovens. É recente a ampliação de estudos que se destinam a investigar as construções que os próprios 

jovens fazem e de como elaboram suas relações com as estruturas sociais.   
7
 A questão da formulação de políticas específicas para jovens tem sido discutida no meio acadêmico através de pesquisas 

publicadas (CARRANO & SPOSITO, 2003; SILVA, SOUZA & SPOSITO, 2006) e sua abordagem se estende para além 

do que este espaço permite. 
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concepções” e de representações socialmente construídas sobre esta, mas pode também 

“provocar modulações nas imagens dominantes que a sociedade constroi sobre seus 

sujeitos jovens” (id.). Entretanto, proponho considerar que os próprios jovens disputam e 

negociam, nas esferas sociais em que estão inseridos, os sentidos que são atribuídos ao 

ser/estar jovem, e, embora exista uma tentativa relativamente bem sucedida de 

universalizar e fixar esses sentidos, estes estão em constante deslocamento, sendo 

provisórios e instáveis.  

Nessa perspectiva, Stuart Hall afirma que a identidade pode ser “formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (Hall, 2006, p. 13). Assim sendo, a 

identidade deve ser adotada no plural, tendo em vista suas múltiplas representações, o que 

descaracteriza a existência de uma essência que poderia fixá-la e a representa de modo 

cada vez mais transitório.   

 O uso da linguagem é um dos recursos para a produção de significações na 

dimensão social/cultural. É através do ato de criação linguística que se dá uma das formas 

de instituição da identidade. Portanto, a identidade não é natural, mas sim uma criação que 

emerge num determinado contexto histórico e cultural de sociedade. Contudo, semelhante 

ao que ocorre com o discurso social e as representações diversas que se firmam na 

linguagem, a constituição identitária também oscila. Logo, a identidade é algo a ser 

permanentemente (re)inventado e que, no entanto, se apresenta na tentativa de ser sólida. 

Concordando com Bauman (2005, p.17): “a identidade não tem a solidez de uma rocha”. 

 Abramovay & Castro (2003) destacam que “o conceito de juventude (...) varia de 

acordo com a ciência que o utiliza e a corrente de pensamento em pauta” (p. 21). Para 

problematizar a juventude, abordarei alguns sentidos “relativamente estáveis”
8
 que foram 

consentidos socialmente para representá-la. 

 De maneira geral, a psicologia refere-se à adolescência/juventude como uma fase 

do desenvolvimento humano em que afloram os hormônios e as mudanças repentinas no 

corpo e nas emoções. Frequentemente, tal abordagem acerca da juventude parece se 

confirmar no discurso que a escola e a sociedade reproduzem ao (des)qualificá-la como 

uma fase crítica. Além do mais, é recorrente a articulação entre juventude pobre e 

                                                           
8 A noção de sentidos relativamente estáveis que utilizo na abordagem das representações de juventude é apresentada e 

justificada por Leite em seu artigo publicado na Revista Teias, v. 11, nº 22, maio/agosto, 2010, com o título: 

Adolescência e Juventude no Ensino Fundamental: Signifixações no Contexto da Prática Curricular. Busquei nesse 

mesmo artigo a referência para compor o breve histórico das teorizações psicológicas sobre juventude que cito neste 

trabalho. 
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violência. De maneira geral os jovens de camadas populares são constantemente 

representados como violentos e perigosos, em virtude da veiculação, nas mídias de massa, 

de episódios de violência em que eles são os supostos protagonistas. Entretanto, é sabido 

que atos de violência e crimes não são particularidades de jovens pobres e, de certo modo, 

isso tem sido veiculado e noticiado com alguma frequência.  

Leite (2010) faz um resgate cronológico das mais marcantes “teorizações da 

psicologia”, ressaltando que “desde o início do século XX” tais produções continham 

“perspectiva essencialista”. Historicamente, costuma se citar Stanley Hall
9
 como o 

primeiro a descrever a “identidade adolescente” como “marcada pelo conflito, 

instabilidade e crise” (p. 9). Posteriormente, 1920, Margareth Mead
10

 fez a crítica a essa 

visão essencialista, mostrando que os jovens de famílias menos favorecidas não 

experienciavam tal crise, uma vez que “a maturidade da posição de chefe de família que 

trabalha para o sustento dos seus” os impedia (id.). 

 Mais adiante, na década de 60, a perspectiva eriksoniana reafirmou a juventude 

como um tempo de “moratória social” e também de “crise identitária”. Apesar de não 

romper com alguns aspectos do essencialismo biológico da concepção de adolescente, 

Erikson
11

 reconheceu a contribuição do “ambiente social” na formulação identitária (ibid., 

p. 9-10). 

 Abramo (1997) coloca que a conceituação de juventude, do ponto de vista da 

sociologia, caracteriza-se como sendo o delicado momento de inserção social em que o 

jovem está prestes a assumir uma identidade adulta. Nesse sentido funcionalista da 

sociologia, a juventude pode ser percebida como um problema social, caso essa passagem 

não se concretize plenamente. Já na década de 50, a noção de juventude como uma fase de 

crise e de transgressões estava consolidada e exigia a intervenção social com medidas de 

contenção. 

 O jovem é marcado também por representações sociais que passam, por exemplo, 

pelo romantismo, firmado nos ideais de revolução que marcaram movimentos sociais, 

especialmente na classe média da década de 60, atribuindo à juventude expectativas que se 

voltam para as transformações político-sociais (ZALUAR, 1997). No entanto, outras 

                                                           
9 Psicólogo e educador estadunidense foi também o pioneiro nos estudos sobre o desenvolvimento da criança e do 

adolescente. Fonte: http://www.infopedia.pt/$stanley-hall. Acesso em 06 de junho de 2011. 
10 Antropóloga e psicóloga, também estadunidense, escreveu vários livros e uma teoria sobre o comportamento 

adolescente. Fonte: http://www.memorialdafama.com/biografiasMP/MargarethMead.html. Acesso em 06 de junho de 

2011. 
11 Psiquiatra alemão, que mais tarde se tornou psicanalista, e responsável pela Teoria do Desenvolvimento Psicossocial. 

Fonte: http://www.josesilveira.com/artigos/erikson.pdf. Acesso em 14 de junho de 2011. 

http://www.infopedia.pt/$stanley-hall
http://www.memorialdafama.com/biografiasMP/MargarethMead.html
http://www.josesilveira.com/artigos/erikson.pdf
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interpretações para esse momento foram difundidas, como destaca Abramo (1997, p. 30): 

“o problema apareceu como sendo o de toda uma geração de jovens ameaçando a ordem 

social”. Após esse período, o discurso social de fixação de um modelo de juventude 

comprometida em transformar a rebeldia em ideais, lutando por inovações sociais e 

cultivando utopias, foi sendo fortalecido. 

 Abramo (id.) lembra que a juventude da década de 80, foi considerada apática e 

indiferente aos ideais de transformação que defendera a geração que a antecedeu. Mais 

adiante, nos anos 90, questões relativas à violência e criminalidade foram destaques junto 

ao tema da juventude na sociedade. Sposito (2000) observa que há certo consenso entre as 

produções sociológicas sobre juventude que a define como sendo uma etapa transitória – 

neste sentido, ela é uma passagem para a vida adulta que supostamente seria a fase estável 

e ideal. Nesse sentido, a escola pode ser representada como lugar para que essa passagem 

ocorra. O tempo de estudo seria, nessa perspectiva, tornado como preparo para a vida 

adulta e, especialmente, para a inserção do jovem no mercado de trabalho. Logo, a garantia 

da suposta tranquilidade nessa inserção, tanto no mercado de trabalho como na vida social 

em geral, em seus diversos aspectos, pode ser interpretada como papel da escola, com suas 

normas e regulações criadas autoritariamente, desconsiderando as falas e os interesses 

desses jovens. 

Essa breve recapitulação história parece indicar que a construção identitária do ser 

jovem está em movimento: ora se fixa e ora se desloca, sendo que algumas identificações 

se apresentam como relativamente estáveis e recorrentes.  

Nos dias atuais, também são atribuídas aos jovens identificações como: 

consumistas, hedonistas, inquietos, imaturos, seres em formação e, portanto, incompletos 

ou a serem preenchidos. É importante ressaltar que o conceito de juventude tende, em 

muitos casos, a marginalizar e limitar o ser jovem a certos traços e identidades, 

desconsiderando os processos histórico-sociais nos quais eles se dão (HERSCHMANN, 

2000). 

O indivíduo denominado – quer por aspectos psicobiológicos ou sociais – como 

jovem, não esquecendo que toda nomeação é uma produção sócio-histórica, carrega uma 

série de conceitos sociais que tendem a desqualificá-lo enquanto sujeito em relação ao 

adulto, permanecendo a tentativa de impor uma medida ideal e que estabelece a diferença 

como defeito. Assim sendo, recorrentemente, a juventude é associada a condição 

preocupante e de necessidade de controle; ainda mais se considerarmos a condição de 
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ser/estar jovem pobre e favelado, que, por sua vez, é frequentemente associada à violência 

e criminalidade. 

 

2.4. Juventude e favela 

 

A cidade do Rio de Janeiro, reconhecida pelas belezas naturais, eternizada em 

versos e canções que a definem como “Cidade Maravilhosa”, é também a cidade dos 

morros ocupados pelas favelas. Essa que também foi cantada e encantou muitos artistas e 

compositores que souberam poetizar a vida nos cortiços e barracos e a simplicidade de sua 

gente
12

.  

As favelas estão presentes no cenário do Rio desde os fins dos séculos XIX, como 

suposta produção da população trabalhadora e pobre. Até o ano de 2008, já tinham sido 

cadastradas 1.020 favelas pelo SABREN
13

. Em 1992, o Plano Diretor da Cidade
14

 

apresentou pela primeira vez uma definição legal de favela no art. 147(lei complementar 

nº16/1992):  

“Para fins de aplicação do Plano Diretor Decenal, favela é a área 

predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação da terra por 

população de baixa renda, precariedade da infra-estrutura urbana e de 

serviços públicos, vias estreitas e de alinhamento irregular, lotes de forma e 

tamanho irregular e construções não licenciadas, em desconformidade com 

os padrões legais” (Plano Diretor Decenal – RJ, 1992, p. 56). 

 

Em primeiro lugar, a favela é representada pelo seu aspecto físico precário, 

improvisado e com pouco acesso aos serviços públicos, um verdadeiro “espaço do não” 

(ALVITO & ZALUAR, 2004, p. 73). Frequentemente, é tomada como símbolo de 

ausência e desordem em virtude dessa falta de infra-estrutura urbana, mas também de 

aspectos morais e culturais diferenciados em relação ao modelo dominante de cidade. 

Logo, a favela é reconhecidamente uma forma de ocupação da cidade diferente do modelo 

idealizado e hegemônico, e é tomada como espaço de ilegalidade e de carências/ausências.  

                                                           
12 Cf. Marcier & Oliveira (2004) são autoras de um artigo publicado no livro Um século de favela (ALVITO & 

ZALUAR, 2004) no qual abordam as representações de favela (morro) presente nos versos e canções da música popular 

brasileira (MPB) desde 1928.  
13 Sistema de Assentamento de Baixa Renda – SABREN – tem a função de levantar e divulgar dados sobre favelas e de 

todo tipo de ocupação precária e irregular na cidade do Rio de Janeiro e atua desde 1983. 
14 Disponível em: http://www.camara.rj.gov.br/legislacao/lei16_92.pdf. Acesso em: 18 de novembro de 2010.  

http://www.camara.rj.gov.br/legislacao/lei16_92.pdf
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De fato, há marcas nesse sentido, como a oferta e o aceite de serviços clandestinos 

e irregulares como os chamados gatos
15

 (TV à cabo, internet, energia elétrica), que são 

muito frequentes nesse espaço/tempo, e a ausência de investimento por parte do poder 

público; quanto a este, a ausência de uma política de habitação popular somada à falta de 

investimento em saneamento básico
16

 (coleta de lixo, tratamento de esgoto e regularização 

do abastecimento d‟água) são alguns exemplos .  

Os trabalhadores pobres (brasileiros e estrangeiros) que começaram a mudar-se 

para a cidade, ainda no século XIX, improvisaram suas casas ocupando, primeiramente, a 

área central, que era o foco das indústrias e da modernização, que se estabeleciam naquele 

momento, e depois os subúrbios, no decorrer do século XX. A dificuldade de transporte 

para se locomoverem até o trabalho e de investimento em política habitacional que 

favorecesse a construção de moradias populares são algumas das dificuldades que eles 

enfrentaram para se estabelecer. 

Na década de 40, os governos passaram a investir em projetos de habitação popular 

para diminuir o déficit de moradias, uma vez que já era notável a presença das favelas por 

toda a cidade, ao mesmo tempo em que a população se multiplicava, o que aumentava 

ainda mais a demanda
17

.  

No início do século XX, as ações do governo foram direcionadas pelo movimento 

higienista, no qual as favelas eram consideradas impróprias e propagadoras de doenças, e o 

desejo de erradicar esse tipo de habitação e conter ao máximo as populações pobres no 

espaço urbano. Nesse sentido, os governos fizeram alguns investimentos, entre os quais 

destaco: a reforma urbana liderada por Pereira Passos
18

, durante seu mandato, na qual 

sugeria que a favela fosse deslocada para espaços ao redor da cidade (1902-1906); o 

                                                           
15 Expressão muito utilizada nas favelas – e também fora delas – para fazer referência às ligações clandestinas e ao 

consumo ilegal de serviços que não geram impostos, por exemplo, ou que não geram pagamento sendo considerado como 

furto, como ocorre com a energia elétrica.   
16 Dados divulgados pelo IBGE/Censo 2010 revelam que 55,4% dos lares do país (57, 3 milhões) estavam ligados à rede 

de esgoto enquanto 32,9% não tinham saneamento básico ou adotavam alternativas consideradas impróprias e outros 

11,6% utilizam outro método considerado adequado. Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/908789-brasil-ainda-

sofre-com-falta-de-saneamento-basico-aponta-ibge.shtml. Acesso em 04 de junho de 2011. 
17 O Observatório de favelas em parceria com o Ministério dos Esportes produziu o documento intitulado Diagnóstico 

social e desportivo de 53 favelas cariocas/Vol.2 – Legado social dos XV Jogos Pan-Americanos de 2007 no qual 

retomam, entre outras discussões, as demandas histórias da favela na cidade. Consultei a seção 2 – As históricas 

demandas materiais e imateriais das favelas na produção do espaço urbano carioca – do documento para recontar alguns 

dos principais eventos no processo de constituição e significação da favela. Fonte de consulta: 

http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriodefavelas/includes/publicacoes/69c31a3dabc4a3676fe78c48b71f6eee.pdf . Acesso 

em: 29 de abril de 2011. 
18 Francisco Pereira Passos era natural de Piraí/RJ, engenheiro, eleito prefeito na cidade do Rio (1902-1906). Fonte: 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/1750_%20pereira%20passos%20vida%20e%20obra%20re%20221.P

DF. Acesso em 04 de junho de 2011. 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/1750_%20pereira%20passos%20vida%20e%20obra%20re%20221.PDF
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/1750_%20pereira%20passos%20vida%20e%20obra%20re%20221.PDF
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projeto de urbanização do engenheiro Alfred Agache,
19

 que previa a transferência da favela 

para a periferia das áreas industriais, mas que não chegou a ser implementado (1927); e as 

recomendações do médico Vitor Tavares de Moura,
20

 que elaborou um relatório chamado 

Esboço de um plano para o estudo e solução do problema das favelas no Rio de Janeiro, 

no qual propunha, entre outras coisas, a eliminação das favelas e o controle da migração de 

população pobre para a cidade (1940). Ponto comum entre estas propostas do governo era 

a concepção depreciativa da favela: as representações mais usuais se referiam à 

precariedade e falta de higiene das moradias, à ausência de ordem e de segurança e à 

pobreza dos moradores (BRASIL/MINISTÉRIO DOS ESPORTES & OBSERVATÓRIO 

DE FAVELAS, 2008, p. 12).  

Nos anos 60 e 70, as iniciativas governamentais priorizaram marcadamente a 

remoção das favelas para outros espaços e para outros tipos de conjuntos habitacionais. A 

situação começou a mudar nos fins da década de 70, quando propostas de urbanização 

substituíram os ideais de erradicação e se intensificaram ainda mais nos anos 80. Alguns 

motivos podem ser apontados para justificar a mudança, são eles: a “preocupação de 

instituições internacionais” (Unicef, BID e Banco Mundial); a articulação política 

oposicionista que crescia nas favelas; a preocupação com o crescimento alarmante desse 

tipo de ocupação; a pressão da Pastoral de favelas (igreja Católica); a “desaceleração da 

construção civil” em função da crise da classe média; e o interesse no “potencial eleitoral” 

das favelas por parte de grupos políticos (ibid., p. 14).  Contudo, acredito que a política 

baseada na remoção não pode ser considerada como superada ou passado, pois os projetos 

urbanísticos e progressistas da cidade continuam a ser prioridade e se constituem em 

potencial ameaça a determinados tipos de ocupação do espaço urbano.  

Recentemente, o evento das Unidades de Pacificação (UPPs), que propõem a 

ocupação de algumas favelas pelo poder público com a sua ocupação pela polícia, 

destituindo o domínio das organizações do tráfico nesses espaços, e a oferta de serviços 

públicos diversos aos moradores. Como esse projeto ainda é relativamente novo, seria 

precipitado avaliá-lo. Por enquanto, temos apenas a exposição na mídia de massa e alguns 

relatos das experiências de moradores, que mesclam confiança e decepção e que, a meu 

                                                           
19 Alfred Agache, arquiteto francês, foi responsável pelo projeto de urbanização da cidade do Rio de Janeiro entre outras 

cidades brasileiras. Fonte: http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Fernando%20Diniz%20Moreira.pdf. 

Acesso em 04 de junho de 2011. 
20 Vitor Tavares de Moura, pernambucano, que concluiu a faculdade de medicina no Rio de Janeiro onde, entre outros 

cargos e feitos, foi nomeado para, junto com uma comissão instituída por ele, estudar as favelas sendo responsável pelo 

projeto piloto dos Parques Proletários. Fonte: http://icaatom.coc.fiocruz.br/index.php/informationobject/show/isad/523. 

Acesso em 04 de junho de 2011. 

http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Fernando%20Diniz%20Moreira.pdf
http://icaatom.coc.fiocruz.br/index.php/informationobject/show/isad/523
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ver, demandam alguma investigação e tempo para analisar esse novo modelo de 

intervenção do poder público na favela.  

Outra questão que tem sido recorrente nos últimos anos são as ocupações das 

favelas e bairros por milícias. Estas são grupos formados por policiais ou ex-policiais, com 

apoio e, em alguns casos, liderança de políticos e governos e dominam essas áreas, em 

nome de uma suposta proteção contra traficantes e contra a circulação de drogas. No 

entanto, impõem uma autoridade paralela ao Estado, armada e financiada por meio de 

exploração de serviços clandestinos – principalmente o de TV a cabo – que os moradores 

destes locais utilizam ou da venda de produtos com altas taxas de sobrepreço, como, por 

exemplo, o gás de cozinha. Quanto a essa nova modalidade de ocupação/opressão de 

algumas favelas e bairros, ainda não há uma proposta de enfrentamento. 

Em suma, historicamente, a favela foi relegada ao lugar das ausências, da não-

cidade, da ilegalidade e da desordem em relação à normatização dos grupos hegemônicos, 

o que desencadeou mais essa forma de alargamento das desigualdades sociais e a 

“segregação sócio-espacial” (DUARTE, 2009, p. 59). A representação mais recorrente de 

favela ainda é generalizada e estereotipada com afirmações preconceituosas que se 

estendem aos sujeitos que ocupam esse espaço social (SILVA, 2009).  

Entretanto, a negação da favela como lugar de produção – de culturas, identidades, 

políticas, moralidades etc. – não impediu sua responsabilização na produção da violência 

com bases em pressupostos deterministas e simplistas, em que se relaciona pobreza com 

criminalidade (ZALUAR, 1998).  

A imersão da cidade na violência é uma questão social de alta relevância para todos 

os cidadãos, indistintamente, o que torna complexa, para a sociedade, a ideia de viver 

segregada, mantendo a suposta separação entre favela e asfalto: de um lado, as 

comunidades denominadas carentes; de outro, a população dos bairros e condomínios. O 

que se vive atualmente pode ser denominado como um conflito generalizado e que, embora 

supostamente surja na favela, não tem mais um local concebido ou fixo para acontecer, 

uma vez que a criminalidade está distribuída em toda a sociedade (id.).  

Souza (2003) advoga que a separação (entre favela e demais espaços urbanos) que 

ficou conhecida com a expressão cidade partida
21

 é equivocada. O autor critica a visão 

“sociocêntrica”, na qual se considera que distinções acerca da ocupação do espaço, das 

questões econômicas e da produção cultural, que demarcam territórios ocupados por 

                                                           
21 Que também é o título do livro escrito por Zuenir Ventura. 
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diferentes grupos sociais que neles residem, seriam “suficiente para esfacelar a cidade” 

(ibid., p. 1)
22

. Opondo-se a esta visão, defende a ideia de uma “cidade plural”, com base 

em processos circulares e dinâmicos que se dão entre os grupos em encontros e 

distanciamentos, disputas e negociações permanentes (id.).  

Entretanto, a meu ver, as questões relativas ao domínio dos comandos de traficantes 

e das milícias, em determinadas áreas, impõem uma distinção ao restante da cidade, por 

exemplo, com relação às condutas individuais que, nestes espaços, tendem a seguir 

regras/leis próprias e localizadas, o que torna essa ideia de cidade não-partida complexa e 

discutível. 

Retomo aqui a opção que fiz ao abordar o tema da juventude, operando com 

sentidos relativamente estáveis e não fixos, numa perspectiva próxima de construções do 

pós-estruturalismo, para ressaltar que as representações que se tem de favela nos dias 

atuais já não são idênticas àquelas registradas nos documentos históricos de décadas 

passadas. Contudo, apesar dos constantes deslocamentos de sentidos e de significações, 

predominam determinadas e, a meu ver, equivocadas representações sobre o que é favela 

no imaginário social – ausência, ilegalidade, pobreza, precariedade, homogeneidade etc. – 

sempre desqualificando esse espaço em relação aos outros que foram idealizados para a 

cidade. Destaco aqui que os próprios favelados também disputam esse espaço de 

conceituação, só que de dentro, na vivência, com outras representações tais como senso de 

cooperação, acolhimento, resistência e produção de cultura e arte.   

Nesse contexto, ser jovem da favela significa carregar estigmas, a despeito de todas 

as questões de ordem social, cultural e econômica a que a favela está atrelada desde a sua 

criação/ocupação.  

Na escola, todas essas questões podem vir à tona, através dos sujeitos, com suas 

identificações culturais fluidas e inacabadas, trazendo a possibilidade da diferença como 

caminho de abertura ao outro, que subverte as produções sociais de representação 

estigmatizada sobre o jovem favelado; mas pode também trazer a exclusão do que é 

diferente, por meio da (re)afirmação dos estigmas e de manutenção dos discursos 

hegemônicos. 

                                                           
22 Disponível em: http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriodefavelas/acervo/view_text.php?id_text=11. 

Acesso em 29 de abril de 2011. 

http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriodefavelas/acervo/view_text.php?id_text=11
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Nesse sentido, a escola pode ou não contribuir para legitimar a exclusão através da 

reprodução da desigualdade em função da sua inoperância e fragilidade diante do quadro 

político e das diferenças socioculturais que o caracterizam (PEREGRINO, 2003). 

A escola pode ser percebida, portanto, como um espaço de lutas e resistência, em 

que os jovens enfrentam constantemente a possibilidade do fracasso e da descontinuidade 

da formação, e de todos os potenciais caminhos que ela pode(ria) viabilizar. Com isso, 

cabe questionar se são os jovens que fracassam na caminhada escolar ou se é a escola que 

fracassa na sua trajetória e experiência. 
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3. A ESCOLA E A TRAJETÓRIA DA JUVENTUDE POBRE CARIOCA 

 

Nesta seção discuto os significados que podem ser atribuídos por jovens de favela 

carioca às suas experiências escolares e que pontes podem ser construídas para sua 

inserção social, a partir da análise de entrevistas realizadas. Tendo já explicitado e 

discutido algumas questões que julgo relevantes acerca da escola e algumas representações 

que se somam ao ser/estar jovem – pobre e favelado – problematizo e discuto, a partir da 

fala construída por esses jovens, como eles significam este espaço/tempo. 

Tendo inserção pessoal em ambiente de favela
23

, optei por um estudo de caso, por 

se tratar de um método que permite ao pesquisador se aproximar do objeto de pesquisa 

visando o aprofundamento e o olhar segundo a perspectiva dos participantes do processo, 

para posterior análise (ALVES, 1991). Tal opção é coerente com as perspectivas pós-

estruturalistas com as quais opero e que não têm por objetivo buscar uma suposta verdade, 

mas compreender as construções de sentidos que os sujeitos fazem sobre si e suas 

vivências. 

Em concordância com tal perspectiva e apoiada em André (2005), ao citar Stake, 

que afirma que o estudo de caso foca na “particularidade” e na “complexidade de um caso 

singular”, buscando entendê-lo em determinadas circunstâncias, e devido à complexidade 

do tema, optei pelo estudo de caso a fim de problematizar a discussão a partir das 

representações que os sujeitos elaboram sobre as suas realidades e significados nos 

contextos nos quais estão inseridos. Nesse sentido, o estudo de caso é adequado por 

viabilizar a discussão da percepção dos sujeitos nas suas particularidades, na busca de 

compreender os fatores ligados à escola que perpassam suas histórias interferindo em suas 

trajetórias de vida. 

Fiz a opção por entrevistas semi-estruturadas, por preservarem um caráter mais 

aberto, favorecendo uma entrevista menos controlada pelo pesquisador. Buscou-se desse 

modo possibilitar a emergência de novas questões que pudessem aprofundar algum assunto 

que, porventura, surgisse durante a conversa, considerando a complexidade dessa interação 

e a impossibilidade de manter o controle todo o tempo, como se assume, ao optar por esse 

instrumento de pesquisa. Assim sendo, a entrevista permite ao investigador tentar perceber 

                                                           
23 Tendo atuado em projetos sociais de ONG‟s, em favela da zona norte, tive a possibilidade de conviver no ambiente de 

favela e me relacionar com seus moradores e com a cultura local. 
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a perspectiva dos sujeitos sobre sua história (BOGDAN & BIKLEN, 1994), ao menos 

como se apresenta para um pesquisador, e era o que eu buscava quando da sua realização.    

Ainda em fase de projeto, programei realizar as entrevistas com jovens que 

vivessem num contexto de favela carioca e que fossem do gênero masculino, porque 

entendi que limitaria meu campo de análise, mas também porque é mais comum que eles 

se envolvam com o tráfico.  

Suas histórias de vida se aproximavam no que se refere aos aspectos sócio-

econômicos e culturais e ao acesso escolar (principalmente quanto ao ingresso nas séries 

iniciais e as supostas possibilidades de permanência). Suas histórias distanciam-se, 

contudo, em alguns aspectos pontuais: quanto à formação familiar, ao tempo de 

permanência na escola e na trajetória que cada um vivenciou.   

Foi possível realizar apenas duas das entrevistas previstas, em função do curto 

tempo do meu cronograma de trabalho para esta pesquisa, mas também por outras 

dificuldades que surgiram. Houve questões particulares de um dos potenciais entrevistados, 

que desmarcou por várias vezes encontros previamente agendados, o que me fez 

reconsiderar e não realizar a entrevista, tendo em vista que o mesmo não parecia mais estar 

disposto a participar. Além disso, achei por bem não realizá-la também por considerar que 

representava riscos à minha segurança, em função desse jovem estar ainda participando do 

tráfico.  

As entrevistas foram feitas individualmente e em momentos diferentes com cada 

um dos participantes, aos quais solicitei a permissão para gravar em áudio, e, 

posteriormente foram transcritas. Antes de apresentar as análises desenvolvidas, exponho o 

perfil dos entrevistados. 

 

3.1. Os entrevistados 

 

Segundo seu depoimento, o entrevistado A tem 33 anos, foi criado pela mãe e, 

posteriormente, viveu também com o padrasto e três irmãos numa favela carioca. Estudou 

até a sétima série (oitavo ano), quando não quis mais frequentar escola. Ainda criança, 

aproximadamente aos nove anos, começou a usar drogas na comunidade e, passado algum 

tempo, tornou-se um dos integrantes do tráfico. Aos vinte e um anos, resolveu deixar o 

crime e retomar os estudos através de supletivo e telecurso, e também deixou a favela. 

Concluiu o ensino médio e cursou faculdade particular durante quatro anos, tendo obtido o 
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grau de bacharel em Teologia. Iniciou também a faculdade de Serviço Social em outra 

instituição particular da cidade, sendo que esta ainda não foi concluída. Recentemente, 

casou-se e mora em um bairro da zona norte. Tem uma filha já adolescente, de quinze 

anos, que mora com a mãe na favela, e um filho adotivo que, na verdade, é sobrinho, filho 

de um irmão que morreu em atividade do tráfico de drogas. Atua como ministro de 

confissão religiosa e também com serviços de filmagem e fotografia, além de fazer outros 

“bicos”, como ele mesmo cita. 

O entrevistado B tem dezoito anos, nasceu e também foi criado na favela onde mora 

até os dias atuais com a família, sendo que esta é composta por mãe e outro irmão; tem 

ainda outras irmãs que moram separadamente com seus filhos. Interrompeu os estudos na 

sétima série e está há dois anos fora da escola. Trabalha com carteira assinada em centro 

comunitário local, atuando em projeto de reciclagem de lixo. Não há menção a algum tipo 

de envolvimento com o tráfico local, mas se disse usuário e não viciado, de droga 

geralmente considerada leve – a maconha. Há um ano, tornou-se pai de um menino e 

mantém relacionamento estável de namoro com a jovem, mãe de seu filho. Eles não 

moram juntos, cada qual mora com o grupo familiar de origem, em bairros distintos.  

Quanto ao morar na favela, ele diz estar bem ali e que gostaria de permanecer. 

 

3.2. Análise das entrevistas 

 

As categorias criadas para esta análise priorizam discussões dos significados 

atribuídos à escola pelos jovens, a violência e a relação escola-trabalho, de acordo com as 

questões de pesquisa, tais como: significados da escola para esses jovens; a escola propicia 

ao aluno a possibilidade de crítica ao modelo de identidade predominante? Busca-se ainda 

perceber o tratamento que se dá à diferença no espaço escolar, e, por fim, se a escola 

reafirma ou subverte os estigmas sociais hegemônicos aplicados à juventude favelada. O 

roteiro de entrevista está no apêndice deste trabalho. 

 

3.2.1. Rastros de memórias da escola 

 

As construções de significados acerca da vivência escolar dos jovens entrevistados 

mostram que tal experiência é representada de diferentes modos por cada um deles, tendo 

marcado suas individualidades. Entendo que essa vivência – (re)construída na dinâmica da 
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entrevista – pode ser melhor compreendida e analisada se pensada a partir de interlocução 

com o conceito derridiano de rastro, aqui ressignificado como rastros de memórias da 

escola. 

A noção de rastro apresentada por Derrida
24

 faz parte de um conjunto de outros 

termos/conceitos que o autor discute na sua teoria da desconstrução, na qual questiona, 

entre outras coisas, a existência de uma essência (centro) – como uma característica que 

exista naturalmente e seja fixa – e busca ultrapassar o estruturalismo na sua tentativa de 

instaurar um racionalismo universal, que se apoia nessa suposta essência, como um sistema 

fixo e imutável (ZEVALLOS, 2010).  

Para Derrida, o rastro não deriva de uma presença ou de um não rastro originário, 

como usualmente se entende essa expressão; ou seja, a ideia de rastro que, classicamente, 

remete a uma “presença empírica” que aconteceu/passou e deixou marca é abandonado, 

pelo autor, que nega o rastro como algo que deriva de uma suposta presença (ibid., p. 26).  

Logo, o rastro não possui significado próprio, ele só pode ser significado a partir de 

um jogo de remetimentos. Nessa perspectiva, a ideia derridiana de jogo se refere à 

“substituição infinita no encerramento de um conjunto finito” de possibilidades de 

centro(s) que é permitida em função da ausência de um centro fixo na estrutura. Assim, o 

que denomino rastros de memória da escola é a significação, a partir de um passado que se 

desloca, e que é significado no movimento contínuo presente. 

Esse conceito é adequado para a análise das produções de significados dos 

entrevistados acerca da escola uma vez que, apoiada em construções da perspectiva pós-

estruturalista, não busco acessar uma experiência ou um passado acessível enquanto 

passado. Antes, busco perceber as construções e significados que são construídos em 

determinado espaço/tempo que, nesse caso, era a entrevista – por esses jovens, dentro de 

um sistema relacional de significados. Por outro lado, considerando que tais significados 

estão em constante deslocamento e que se apresentam de maneira provisória e discursiva, 

reconheço que sempre operamos com construções de sentido contingentes, que, no entanto, 

se não são a presença de um passado fixo, tampouco dele independem integralmente. 

                                                           
24 Jacques Derrida é filósofo e seu pensamento foi reconhecidamente influenciado por Freud, Heidegger e Levinas, sendo 

ele o precursor da crítica ao texto filosófico e também criticou a “metafísica ocidental”. Integrou de um grupo de 

pensadores franceses que, na década de 60, começam a ser conhecidos como pós-estruturalistas em razão do 

questionamento que fizeram às premissas do estruturalismo como a busca ou afirmação da centralidade/essência do ser. 

A teoria derridiana, assentada no pós-estruturalismo, não rompe completamente com o estruturalismo reconhecendo 

inclusive a presença de centros, mas desconstrói a ideia de um único centro, fixo e invariável. Nesse sentido, o autor 

apresenta a noção de centro como uma função na qual caberiam infinitas substituições de signos. O signo para Derrida é 

entendido como representante do que está ausente, isto é, o signo representa alguma coisa que ele não é necessariamente 

e que depende de diferenças e relações que também estão ausentes (ZEVALLOS, 2010).  
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Desse modo, os rastros que identifiquei nas falas dos entrevistados contam com a 

construção que se realiza no momento da entrevista, mas também traz notícias de 

configurações contextuais que ultrapassam os limites daquela contingência.  

 A escola não foi o assunto primeiro da entrevista. Considerei iniciar a conversa 

pedindo que os entrevistados se apresentassem e falassem de si mesmos (idade, estado 

civil, filhos, profissão etc.) e depois que descrevessem a família de origem e a formação 

familiar atual.  

 No caso do entrevistado A, a escola surge primeiro em sua fala, antes mesmo que 

eu tocasse no tema. Enquanto narrava o envolvimento que tivera na adolescência/juventude 

com o tráfico local e o consumo de drogas, pontua que, àquela altura: “já tinha largado a 

escola”. É parecido com o que ocorre com o entrevistado B, que, logo na apresentação, 

depois de dizer o nome, menciona que parou de estudar. Pode ser que estivessem se 

antecipando a responder algo que pressupunham que eu estava a investigar. 

É recorrente a associação entre pobreza e baixa renda ao abandono da escola, assim 

como a dificuldade de acesso ou a falta de oferta de vaga também são fatores que se 

relacionam com a evasão escolar. De fato, entre os adolescentes/jovens pobres de 15 a 17 

anos com renda per capita de R$ 100 reais, que somam cerca de 3,12 milhões de pessoas, a 

taxa de evasão escolar é de 23,25% contra 5,8% dos que têm a mesma idade e ocupam os 

20% da população mais rica em renda familiar (FGV/IBRE, 2009, p. 40-41)
25

. A pesquisa 

afirma ainda que a política de auxílio do Programa Bolsa Família – do Governo Federal – 

tem importante papel no retardo do ingresso ao mercado de trabalho da população infanto-

juvenil com idade entre 7 e 15 anos; após os 16 anos o adolescente/jovem deixa de ser 

assistido pelo programa, o que explicaria o alto índice de evasão por questões de 

trabalho/renda (27%).  

No caso dos entrevistados, a questão econômica também pode ser considerada um 

fator influente na decisão de deixar a escola. Contudo, nos relatos deles não ficou expressa 

a ideia de terem vivenciado uma necessidade extrema que poderia, por exemplo, colocar 

em risco a sobrevivência. Contudo, as condições financeiras eram um dos fatores que 

desfavoreciam, pelas razões que eles próprios defendem adiante, em suas falas, a 

continuidade na carreira escolar. 

                                                           
25 A pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV – em parceria com o movimento Todos pela Educação, 

com a Fundação Educar Dpaschoal e com o Instituto Unibanco, dedicou-se a apontar os motivos da evasão escolar no 

Brasil com base nos microdados dos suplementos do PNAD/IBGE. Disponível em http://www.fgv.br/cps/tpemotivos/ 
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Aproveito o apontamento feito pelos jovens e pergunto como foi a experiência com 

a escola:  

“Sempre tive problemas com escola. Fui expulso de várias escolas, 

praticamente estudei em todas as escolas desse bairro de (...). Creio hoje 

assim, devido à minha compreensão pessoal, que pela minha capacidade 

intelectual ser elevada, eu sempre tirei notas boas, não máximas, mas 8,0 

(...) e creio que por isso eu buscava novas experiências. Na escola, eu 

explodi caixa d‟água, quebrava janela, jogava mesa em cima de carro, 

apagava a luz de geral, fiz várias coisas de doideira, mas creio que estava 

buscando experiências, emoções. Até colocava fogo no mural e depois 

apagava e dizia: estava pegando fogo e eu que apaguei, então, eu que era 

o herói do negócio”. (entrevistado A) 

 

“Na escola era bom, tudo que eu lembrar quer dizer bagunça, mas às 

vezes também tinha coisa séria também na escola. (...) e aí teve uma 

época que eu saí da escola para trabalhar, que eu tinha que ajudar minha 

mãe”. (entrevistado B) 
 

O relacionamento conturbado com a escola é generalizado e particularizado na 

construção “sempre tive” em uma das falas. Num primeiro momento, tendo a pensar que o 

entrevistado estaria assumindo uma espécie de responsabilidade pessoal – (eu)tive. 

Entretanto, a sequência de sua fala revela que a escola estaria supostamente abaixo de sua 

expectativa, uma vez que ele se auto-define como alguém de capacidade elevada, com 

relação ao seu desempenho. 

No entanto, não pode ser desconsiderada a possibilidade da existência de conflito 

de interesses entre escola e aluno, ao ponto deste dizer que estaria buscando novas 

experiências/emoções naquele espaço/tempo.  

A partir dessa e de outras falas é possível considerar que, neste caso, a escola é 

significada recorrentemente em função da rotina e mesmice, que parecem ser mais 

frequentes do que a possibilidade de se ter novas experiências, o que também está presente 

na fala dos entrevistados: 

“Eu fugia da escola pra ir à praia e parques de diversão, então, eu creio 

que a escola não era um lugar legal para estudante; e para uma cabeça 

infantil, não vai pensar, eu nunca pensei no perigo de ser expulso, disso e 

daquilo; as coisas aconteciam. Se eu pudesse na minha vivência dizer 

alguma coisa que eu sinto que a escola não foi é atrativa pra mim. Mais 

ou menos isso”. (entrevistado A) 
 

“Fazia bolinha de papel e tacava nos outros, elástico, pegava o apagador 

no quadro e levava para o final da sala e quando a professora saía tacava 

no quadro”. (entrevistado B) 
 

Na pesquisa da FGV, que mencionei anteriormente, os motivos apontados para a 

evasão escolar, entre jovens de 15 e 17 anos, são: falta de escola/vaga, com 10,9%; em 
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seguida, a demanda de trabalho/renda por parte do jovem e de sua família, com 27,01%; e 

também outros motivos que não foram especificados, com 21,7%; e o dado de maior 

porcentagem, que foi de 40,3%, referente à falta de interesse por parte do público juvenil 

(id.).  

O elevado índice de evasão que se atribui à suposta falta de interesse do grupo em 

estudo remete ao que disse há pouco sobre um possível conflito de interesses das partes 

envolvidas. Macedo (2006, p. 339) defende a tese de que “existe um desajuste entre o 

currículo e as experiências vividas pelas minorias” e ressalta que a escola privilegia um 

determinado tipo de experiência que é hegemônica.   

Talvez esta suposta necessidade de emoção, expressa em ações não tão comuns ou 

talvez mais comuns do que imaginamos, no comportamento desses alunos, possa guardar 

uma particularidade: a disputa pelo reconhecimento no espaço predominantemente adulto, 

e a disputa dos sentidos e usos que se fazem do conhecimento e do controle institucional. 

Sobre isso, Abramovay afirma que os “jovens questionam a importância do conhecimento 

quer para o mercado de trabalho, quer para a sua cotidianidade e se rebelam com as normas 

que lhes parecem autoritárias e impostas” (2005, p. 69). 

Na sequência, dando continuidade à entrevista, pergunto sobre o que aprenderam na 

escola: 

“Cara, eu acho que eu não aprendi nada na escola [...].  

[...] matemática, eu sei fazer conta, mas raízes e aquelas paradas  doidas, 

sei de nada [...]. [ainda falando sobre a matemática] [...] até porque faço 

conta  todo dia [...].  

Hoje eu tenho dificuldade de escrever, até hoje tenho dificuldade  de 

resolver uma... [pensando] aquele negócio de matemática:  problema, 

equação. Tenho dificuldade, então, para que eu estudei  antes?” 

(entrevistado A) 

 

“Pô, na escola, aprendi a escrever, aprendi aula de inglês – algumas 

coisas, só o básico – aprender a ler mesmo, aprendi na escola não, 

aprender a ler aprendi com a professora que minha mãe pagava pra mim, 

aprendi a ler com a explicadora. Na escola, na escola não aprendi nada 

não. Só aprendi algumas coisas mesmo: continha, aula de matemática é 

fácil de entender, mas fora isso mais nada”. (entrevistado B) 
 

É frequente se justificar a evidência da valorização por algumas escolas de um 

determinado tipo de conhecimento que seria supostamente comum aos interesses de todos 

os grupos culturais. Legitimado pela escola e também presente no senso comum, a seleção 

dos conteúdos/saberes é naturalizada, apoiando-se na ideia de que supostamente 

atenderiam aos grupos diversos oferecendo, por exemplo, o que se pressupõe ser a base da 
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escolarização: a leitura/escrita e domínio das operações básicas da matemática (MACEDO, 

2005).  

Entretanto, desconsidera-se nesse caso que esta seleção está “permeada por relações 

de poder” (ibid., p. 18), em que se tenta universalizar saberes que seriam supostamente 

melhores para o currículo. Lopes (2006) advoga que esse universal que se quer fixar 

guarda um caráter provisório e mutável, por ser resultado de negociações políticas, e pode 

ser entendido como uma das questões centrais na disputa do controle dessa definição 

curricular por novas hegemonias, ou seja, contingencialmente, essas determinações acerca 

do currículo podem se movimentar permitindo que outros saberes sejam privilegiados. 

Outro aspecto que parece reafirmar a discussão anterior a esta – na qual eu 

especulava sobre a existência de conflito de interesses entre alunos e escola – é a negação 

da escola como espaço de construção de conhecimento – (...) eu não aprendi nada na 

escola. 

Embora seja perceptível a prevalência de determinados saberes, legitimados e 

naturalizados pela escola, ainda que provisoriamente, eles podem ser questionados e 

ressignificados, na medida em que se discuta a possibilidade de uma contextualização 

crítica que aproxime tais saberes ao universo dos alunos, para além da noção de 

competências ou domínio desses saberes, provocando inclusive a abertura para valorizar, 

no currículo, os saberes dos alunos e de seus grupos culturais (id.). 

Os relatos dos entrevistados indicam, por meio do que tratei como sendo rastros de 

memórias da escola, uma relação tensa entre a escola e esses jovens. Ficou evidente ainda 

que os interesses e expectativas de ambos (juventude e escola) não estão, neste caso, em 

consonância. Considero que as culturas juvenis constituem-se, no tratamento dado pela 

escola, uma barreira para a inserção e permanência, em longo prazo, no sentido de 

continuidade/tempo e de qualidade/aproveitamento, desses jovens na escola publica. 

 

3.2.2. Escola e violência: medo intra-muros
26

 

 

A violência é um tema relevante e que nos toca de maneira peculiar, especialmente, 

nos dias atuais, em que o assunto aparece constantemente nas mídias de massa e nas 

                                                           
26 O termo intramuros (intra quer dizer de/para dentro) foi uma criação de Leal & Zaluar (2001) para o título de seu 

artigo Violência Extra e Intramuros, no qual ela discute a questão da violência na sociedade e inclusive na escola, e que 

uso como empréstimo e ao meu modo para compor o título da categoria em análise. 
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conversas de maneira geral. De certo, quer no plano particular/privado ou no coletivo, a 

violência pode desestabilizar e afetar os sujeitos.  

Antes de apresentar a análise das significações registradas nas entrevistas acerca da 

violência e do medo intramuros, quero esclarecer o sentido que adotei para o termo 

violência, uma vez que sua percepção, como todos os significados com que operamos, 

varia contextualmente.  

Um sentido que me parece adequado para o termo remete à ideia do uso de força 

física em que esta se torna violência quando “ultrapassa um limite ou perturba acordos 

tácitos e regras que ordenam relações”, causando sofrimento, prejuízo, malefício, 

perturbação (ZALUAR, 1999, p. 8). Entretanto, se tomasse apenas esse sentido estaria 

fechando meu leque de opções para análise, com risco de desconsiderar algumas questões 

que julgo importantes, como, por exemplo, a dimensão psicológica da violência, além de 

simplificar a discussão e excluir outras possibilidades e significados pelas quais a violência 

pode ser representada. Nessa perspectiva, concordo com Abramovay quando argumenta 

que “a violência pode ser ressignificada segundo tempos, lugares, relações e percepções, e 

não se dá somente em atos e práticas materiais” (2005, p. 54).  

 Zaluar, citando Arendt, advoga que a violência também se manifesta na 

“persuasão, influência ou legitimidade” que se estabelece por meio de relações de poder na 

sociedade (ibid., p. 13). A autora cita também outras definições de violência
27

, dialogando 

com outros autores, seja no sentido da força física, ou da força silenciosa da persuasão, e 

conclui que:  

“Em todas elas, ressalta-se, explicitamente ou não, o pouco espaço 

existente para o aparecimento do sujeito da argumentação, da negociação 

ou da demanda, enclausurado que fica na exibição da força física pelo seu 

oponente ou esmagado pela arbitrariedade dos poderosos que se negam 

ao diálogo” (ZALUAR, 1999, p. 13-14). 
 

Embora no decorrer da pesquisa bibliográfica, eu tenha tido contato com o tema 

violência, em seus muitos sentidos e localizações, e tenha lido artigos e textos sobre o 

assunto, a discussão que agora desenvolvo me faz retomar algumas leituras que pressupus 

que não usaria tão diretamente, pelo fato de que não mencionei, ao elaborar o roteiro, e 

nem no momento das entrevistas, a questão da violência – tampouco a que se localiza na 

escola.  

                                                           
27 Para maiores informações, consulte o artigo na íntegra http://www.scielo.br/pdf/spp/v13n3/v13n3a01.pdf. 

http://www.scielo.br/pdf/spp/v13n3/v13n3a01.pdf
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A significação da escola como lugar de medo e violência se apresentou, na 

entrevista, sem que eu tivesse previsto: 

“Na escola sempre tem alguém que quer te bater, que quer isso, quer 

aquilo, [...] Em contrapartida essa convivência é muito dolorosa, a de 

você estar num colégio e apanhar de todo mundo, por exemplo. De você 

ser chamado de feio e ter que aturar o fortão ou de você, por exemplo, 

porque eu vivi e cresci numa comunidade onde eu era o preconceito, eu 

sou branco, então, todo mundo na minha época praticamente era preto e 

eu era o brancão, o frouxo, o que não ia namorar ninguém. Eu creio que 

aquilo que o negro sofre como preconceito, de sofrer, eu sofri como 

branco. Interessante, eu vejo que muitas crianças acabam se frustrando no 

colégio justamente por serem maltratadas [...]”. (entrevistado A) 
 

A violência é significada em suas diversas formas de existência – física, 

psicológica, persuasiva, ou seja, violências – reafirmando o que discutimos anteriormente. 

Entretanto, ela aparece predominantemente significada como agressão física (bater, 

apanhar, aturar o fortão), sendo esta talvez expressão de poderio máximo. Outro 

movimento de significação da violência aqui menos frequente, mas nem por isso menos 

relevante, é a questão racial: a violência que remete ao outro, ao não reconhecimento desse 

outro. 

É sabido que ainda é recorrente na nossa sociedade um padrão de beleza que não 

privilegia a não-brancos. Assim, as diferenças em torno das questões raciais 

frequentemente são articuladas ao preconceito, aos estigmas e à desigualdade. A diferença 

cultural, aqui relacionada à questão da raça, é frequentemente tornada em desigualdade. A 

distinção nesse caso se deve ao fato de que o entrevistado que se coloca na condição de 

vítima se declara como não-negro. É possível que a violência sofrida se deva ao fato de, 

nesse relato, ele estar ocupando/simbolizando o lugar da minoria, do outro.  

Além do mais, à questão da raça, no caso descrito, se somam representações como: 

brancão, frouxo, incapaz de namorar. O uso de tais nomeações – que remetem à questão 

racial e que tocam também na virilidade – acabam se transformando em xingamentos ou 

apelidos pejorativos, que em muitos casos podem deslocar a discussão deixando de se 

evidenciar a discriminação racial e encaminhando o debate para outros sentidos como, por 

exemplo, uma brincadeira, e amenizando, desse modo, a discussão do problema.  

Concordo com Abramovay quando afirma que “o reconhecimento de que há 

racismo, e que esse se materializa em tipos de tratamentos e apelidos, convive com a 

minimização da gravidade do fato” (2005, p. 212). Evidentemente, quando isso acontece, 

não se desconsidera a ocorrência de uma forma de violência, mas o fenômeno acaba sendo 
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naturalizado e esvazia-se o debate sobre o direito à igualdade racial, silenciando-o. O 

discurso da democracia racial é recorrente no Brasil a despeito das evidências claras de 

desigualdade socialmente construídas ao longo de séculos. Tal discurso coopera para a não 

percepção ou negação da discriminação na sociedade, podendo ser inclusive ressignificado 

desse modo no espaço escolar. 

A questão racial não aparece num só momento, sendo retomada outras vezes, ainda 

que eu continuasse sem fazer qualquer referência ao tema, o que pode evidenciar a 

recorrência e a gravidade desse enfrentamento em outros espaços além da escola, conforme 

o entrevistado coloca: 

“[...] sofrendo preconceitos [...] não apenas por mim pela minha cor clara, 

mas se você vai ao shopping com dois neguinhos, você também é 

neguinho. Eu sofria preconceito dos dois lados: quando eu chegava à 

comunidade eu sofria preconceito e quando eu saia da comunidade, 

embora fosse branco, mas estava sempre acompanhado dos negros, então 

eu era discriminado duas vezes”. (entrevistado A) 

 

Outra questão que surgiu nas entrevistas refere-se à violência institucional. Essa 

forma de violência parte diretamente da escola na figura de seus representantes (gestores, 

professores e funcionários) e é concretizada através de um conjunto de regras e imposições 

autoritárias por parte de algumas escolas, na inadequação de seu projeto político 

pedagógico aos interesses dos alunos, na falta de qualidade na oferta de ensino e de 

condições materiais adequadas, na desvalorização da cultura juvenil e dos demais grupos 

culturais que esses jovens reapresentam (id.). E até mesmo, a meu ver, pela incapacidade 

de algumas escolas em lidarem com as questões de diferença/desigualdade, bem como a 

culpabilização do aluno, a externalização das causas da violência e, por fim, a transferência 

dos supostos problemas para outrem ou a ameaça de fazê-lo. 

“Eu acho que a escola me via como uma dificuldade, como um problema 

que ela precisava resolver, e [...] era sempre uma correção final de se 

livrar: – „Ah, você morreu, vai pra outra escola‟ [simula a fala da escola] 

e me expulsava ou então dava a transferência para minha mãe: – „Ah, 

melhor você transferir ele porque ano que vem eu vou expulsar e vai ser 

pior‟ [simula a fala da diretora] e tal, coisas desse tipo. [...] mas o que eu 

recordo claramente era que eu estudei em várias escolas e até meu 

histórico mostra isso”. (entrevistado A) 
 

Por último, a violência externa à escola e que por vezes interfere e – resultante dos 

conflitos entre traficantes e policiais, entre traficantes de comandos diferentes que 

disputam o controle de áreas e, por fim, das milícias que se instalam em regiões antes 



39 

 

ocupadas pelos traficantes – representa um desafio ao seu funcionamento seguro, em 

determinados espaços da cidade: 

“[...] pessoas, sim, tiveram dificuldade de estudar na minha comunidade 

[...] porque o pensamento é de que é inimigo, que é alemão, [...] aquelas 

pessoas que eram de outras comunidades eram discriminadas. E quando 

eu estudei numa escola – vamos dizer assim: numa área neutra – havia já 

aquela guerrinha intelectual de dizer que você é feio, é fraco porque você 

mora no morro [tal]”. (entrevistado A) 

 

“Só uma vez mesmo quando eu estudava na escola [...] e a escola teve 

que passar por um processo de reformação e a gente teve que ir para outra 

escola, aí arrumaram uma salinha pra gente, a gente teve que ficar na 

salinha por algum tempo. Foi ruim porque era uma área de outra favela 

com outra facção, que também a gente tava na escola, mas também a 

maioria das outras crianças que já era da escola era tudo de outra favela e 

eles eram muito rigorosos com a gente, a gente não podia ir no banheiro 

direito, a gente não tinha recreio, a gente não tinha recreio na escola, a 

gente só podia ficar dentro da sala. Teve um dia que eu também fui no 

banheiro e tinha um moleque lá maior do que eu e ele falou que se me 

visse no banheiro de novo ele ia botar a minha cara dentro do vaso e ia 

apertar a descarga. Depois desse dia eu nunca mais fui no banheiro [...]. 

(entrevistado B) 

 

É comum ouvirmos relatos parecidos com estes em função da suposta fragmentação 

territorial da cidade sob domínio de traficantes e milicianos. As áreas neutras seriam 

aquelas nas quais não há, nomeadamente, uma facção dominante.  

O tráfico se organizou ao longo de décadas nos chamados comandos que dominam 

territórios e representam a lei nesses locais. A partir disso, todos os habitantes desse local 

se tornaram parte daquele comando quase como se fosse um time; a diferença é que os 

moradores não escolhem o comando e nem se querem ser representantes dele. É 

automático. Morar nessas favelas é assumir a condição de ter que ser/pertencer, de algum 

modo, a um determinado comando e serve como uma identificação desse morador. 

Isso fica evidente na escola quando se juntam adolescentes/jovens de 

áreas/comandos diferentes. Esse se torna um dos motivos de violência que é extra-escola, 

mas que acaba entrando por seus portões e se instalando na comunidade escolar. 

Frequentemente a maneira de se resolver o problema é selecionar os alunos por localidades 

e de acordo com o comando ao qual são associados, ainda que não por escolha.  

“É muito complicado hoje quando eles te dão várias opções pra você 

estudar e te joga onde eles acham melhor e se jogar você numa 

comunidade onde você é ou possui um estigma – esse aí é estranho, é 

diferente – prejudica. [...] tudo envolve risco e medo”. (entrevistado A) 
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“[...] eles eram maioria, se a gente fosse pro recreio junto com eles 

também ia causar problema, porque não  podia ver a gente, que falava que 

a gente era de outra comunidade: alemão, e queria bater/brigar  por nada 

[sem motivo], só isso mesmo”. (entrevistado B) 

 

Concluindo a análise, gostaria de pontuar duas questões sobre violência e escola, 

tomando como analogia os dois lados de uma moeda: de um lado, a violência tem sido 

discutida como uma produção que pode ocorrer também na escola, mas isso ainda é um 

assunto delicado e controverso para algumas instituições. Isto é: a escola pode ser 

significada como espaço de produção e não como apenas um campo neutro que reflete os 

fenômenos que ocorrem na vida social em geral. Nesse sentido, ela assumiria a discussão e 

poderia se tornar uma aliada na luta contra a violência, difundindo um discurso de paz e de 

direito à igualdade e ao diálogo.  

O outro lado da moeda aponta para um problema que extrapola os limites dos 

muros e passam da rua para dentro da escola: é a violência perpetrada por organizações 

criminosas, sejam do tráfico, das milícias ou da própria autoridade institucionalizada e 

responsável pela segurança da sociedade. Esse tipo de violência também afeta a escola e 

representa um desafio para sua inserção em algumas áreas da cidade. Por fim, tenhamos 

em conta que a tarefa é complexa: a de construir, a partir da escola também, o discurso da 

não violência em seus mais diversos significados. 

A questão de o tráfico ter se constituído como uma organização, com hierarquias e 

postos diferenciados, assim como sua capacidade de expandir e empregar cada vez mais 

pessoas (soldados), à medida que adquire/ocupa/invade novos territórios, torna-se um 

desafio, se considerarmos os atrativos que oferece ao jovem em face das dificuldades que 

este encontra em permanecer na escola. Esta última pode parecer uma trajetória mais difícil 

porquanto demanda investimentos financeiros, que muitas vezes não estão disponíveis, e 

pessoais que, em alguns casos, não são reconhecidos pela escola, desestimulando assim o 

jovem na sua caminhada estudantil.  

Entretanto, há também a falta de uma estrutura mínima adequada para os estudos, 

como é o caso de algumas escolas, e, por fim, a desvalorização de uns alunos em 

detrimento de outros, privilegiados no sistema, pode-se constituir em poderoso meio 

discriminatório, que seria também um modo de violência e de desestímulo contra esses 

jovens. 
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3.2.3. Performatividade na escola 

  

No Brasil, a massificação do ensino que se deu mais intensamente na década de 90 

trouxe novas configurações para algumas escolas que passaram a receber novos alunos, 

oriundos de grupos desfavorecidos socialmente, nas quais ocorreram mudanças em função 

disso – ou não, o que explicaria o recorrente descompasso entre instituição e o recém 

introduzido alunado. 

“Se, por um lado, a democratização do acesso à escola é desejável e, 

positiva, em si, por outro, engendra uma série de movimentos que forçam 

a escola a se reposicionar e a mudar, a fim de atender as demandas das 

novas clientelas que passaram a frequentar os estabelecimentos de ensino. 

Vale lembrar que, até não muito tempo atrás, somente as elites tinham 

acesso à educação formal. Mas, hoje, ao invés de funcionar como um 

meio de inclusão, a escola se depara com desigualdades e acaba por 

reforçá-las.” (ABRAMOVAY, 2005, p. 70) 

 

É possível que algumas escolas não tenham feito o movimento de se reposicionar a 

fim de propiciar o acolhimento e a permanência do novo alunado. As representações que 

algumas escolas constroem para o papel de aluno tais como ser comprometido com os 

horários, não faltar às aulas, ter certo tipo de capricho com os materiais e atividades, 

sujeitar-se à autoridade do adulto, desempenhar as tarefas dentro de determinados padrões 

e mostrar domínio dos conteúdos escolares, acabam se tornando um parâmetro a ser 

seguido. Desse modo, tais representações podem servir para distinguir e classificar o aluno, 

responsabilizando-o por alcançar ou não o perfil institucional. Concordo com Silva (2003, 

p. 133), quando explica que as expectativas e exigências que acabam por classificar os 

alunos podem funcionar como “barreiras estruturais” que dificultam a permanência do 

alunado oriundo de grupos socialmente desfavorecidos.  

Retomo para esta discussão alguns apontamentos feitos anteriormente sobre a 

cultura da performatividade, presente na sociedade em geral, que tem sido ressignificada 

também em alguns espaços escolares.  A performance do aluno é mensurada com base na 

disposição deste de se conformar às regras que a instituição estabelece, mantendo um 

comportamento aceitável e previsto, e no desempenho comprovado por meio de provas 

padronizadas.  No caso do entrevistado A, a escola não evidenciava, tão nitidamente 

quanto o faz hoje, o discurso performático. Contudo, já existia uma preocupação mais 

voltada para a nota e a ideia da responsabilidade do aluno pelos resultados obtidos: 

“[Falando sobre a escola] [...] ainda continuo vendo como algo que não 

instrui tanto quanto deveria e sim te dá um diploma. [...] a 
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responsabilidade é sua de estudar, de correr atrás porque os professores 

não estão nem aí, eles querem saber é da nota”. (entrevistado A)  

 

A preferência de alguns professores por determinados alunos surge na entrevista 

nesta fala do entrevistado B: 

“Professoras – sei lá – parecia que elas gostavam mais de umas pessoas 

do que de outras, [...]. O resto geral repetia no final do ano”. (entrevistado 

B) 

 

Esta fala revela o incômodo de quem, possivelmente, ficou do fado de fora do 

grupo de preferência de professores. Nesse caso trazido pelo entrevistado, pode ter 

ocorrido uma espécie de seleção de alunos que atenderiam mais especificamente ao perfil 

idealizado por alguns professores. Nessa situação, acentuam-se as questões de 

diferença/desigualdade na sala de aula, uma vez que os alunos que não atenderam às 

expectativas do professor acabam sendo esquecidos, enquanto os demais, que preenchem 

as características privilegiadas nesse espaço, são super estimados e motivados. 

Situações como esta, em que o aluno é tratado com indiferença ou percebe que não 

é atendido pelo professor como os demais colegas, podem afetar sua subjetividade e sua 

disposição para o estudo. O resultado parece previsível, mas quem afirma é o próprio 

entrevistado: O resto geral repetia no final do ano. Essa conclusão parece indicar uma 

relação de causa e efeito, isto é, o aluno que era deixado de lado – no sentido de não ser 

assistido e motivado – acaba por repetir o ano. Contudo, temo as afirmações deterministas 

e, por isso, considero que há, possivelmente, outras questões envolvidas nesse resultado, 

que evidencia algum fracasso no processo educacional, mas não desconsidero que um 

deles pode sim ser a preferência de alguns professores por determinados tipos de alunos. 

Sendo esta uma condição de tratamento desigual, pode inclusive concorrer para a baixa 

auto-estima dos alunos e seu desinteresse vinculado à figura do professor. 

Discussões como estas podem colocar em evidência as práticas e mecanismos 

escolares que acabam por produzir obstáculos para os próprios objetivos da escola. O que 

ocorre, frequentemente, é uma espécie de administração do fracasso escolar que desliza 

para outros tipos de discursos como, por exemplo, da culpabilização do aluno – bem como 

de sua família e de seu grupo cultural – e da naturalização que torna invisível as questões 

da diferença/desigualdades.  

Destaco, mais uma vez, que a discussão desse aspecto, presente na escola atual, não 

era uma característica consolidada na época dos entrevistados tal como o é hoje. 

Entretanto, a meu ver, daquele tempo para os dias atuais, a escola não passou por 
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modificações mais expressivas no que diz respeito aos ajustes necessários para que o 

acolhimento desses jovens, de grupos socialmente desprestigiados, fosse feita com a 

garantia dos direitos à igualdade e à diferença, inclusive, deslocando os privilégios dados a 

determinados discursos para negociar novos eixos de trabalho e de valorização das culturas 

juvenis. 

 

3.2.4. Sentidos de trabalho 

 

Recentemente, foram divulgados pelo IBGE dados que revelam que, no último mês 

de abril, o índice de desemprego foi o menor dos últimos nove anos para o mesmo mês
28

. 

Contudo, nos dias atuais, conseguir um trabalho tem se tornado cada vez mais difícil em 

função das novas relações trabalhistas e das questões de empregabilidade. Na atual 

conjuntura, o trabalhador se vê obrigado a se capacitar cada vez mais e ser flexível para 

assumir várias funções ao mesmo tempo com eficiência e bom desempenho. A relação do 

homem com o trabalho também se modificou ao longo dos anos, assim como as regras e os 

limites que regem tal relação também sofreram transformações. 

Os sentidos que o trabalho pode assumir variam, por exemplo, em função do grupo 

social, do contexto familiar, das questões de gênero, do tempo de estudo etc. e, na 

percepção dos jovens entrevistados nesta pesquisa, os sentidos mais recorrentes são de 

trabalho como necessidade e como possibilidade. 

“Parei de estudar porque também já estava ficando grande e pra ajudar 

minha mãe [...] que tudo que eu queria ter minha mãe também não podia 

me dar, aí tem que trabalhar. Tem tênis que eu gosto de usar, roupas do 

estilo que eu gosto e minha mãe também não tem condição de me dar aí 

eu fui cacei meu trabalho pra realizar meu sonho das coisas que eu quero 

ter um dia e assim vai e ai to continuando até hoje”. (entrevistado B) 

 

“Porque todo mundo precisa de um sustento por mais que seja vaidade de 

um adolescente que tem casa, comida e roupa lavada, mas ele quer outras 

coisas, ele quer ir ao cinema, ele quer comprar um tênis [...]”. 

(entrevistado A) 
 

Aqui necessidade não está relacionada diretamente com sobrevivência no sentido 

mais usual ou extremo do termo, como, por exemplo, ter o que comer e beber, ter com que 

                                                           
28 Dados que revelam que a taxa de desemprego está estabilizada, veja reportagem:  

http://economia.ig.com.br/desemprego+para+abril+e+o+menor+em+9+anos+diz+ibge/n1596979554500.htm

l. Acesso em 29 de maio de 2011. 

http://economia.ig.com.br/desemprego+para+abril+e+o+menor+em+9+anos+diz+ibge/n1596979554500.html
http://economia.ig.com.br/desemprego+para+abril+e+o+menor+em+9+anos+diz+ibge/n1596979554500.html
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se vestir e onde morar. Entretanto, a necessidade aqui parece indicar uma privação que 

incomoda aos jovens e que a família, por sua vez, não tem condições de suprir. 

Assim sendo, o trabalho assume o outro sentido que é mais evidente: o da 

possibilidade de inserção no mercado como consumidores. Neste sentido, Zaluar afirma 

que: 

“O processo de globalização de cultura, efetivado pela difusão rápida da 

indústria cultural de novos estilos de cultura jovem, transformou 

parcialmente os jovens em consumidores de produtos especialmente 

fabricados para eles, sejam vestimentas, sejam estilos musicais, sejam 

drogas ilegais” (ZALUAR, 1997, p. 40). 

 

De fato, as mídias se encarregam por oferecer uma quantidade infindável de artigos 

de consumo para esse grupo. A questão do consumo é complexa e guarda em si uma série 

de outros sentidos que extrapola o espaço desta pesquisa, ainda mais se levarmos em conta 

que, na sociedade atual, é recorrente a ideia de que o importante é ter/consumir. Zygmunt 

Bauman, sociólogo, é um dos escritores contemporâneos que têm se debruçado sobre as 

discussões acerca do consumo e do individualismo que ele considera como um projeto da 

modernidade bem-sucedido, do ponto de vista da adesão dos indivíduos. O autor afirma 

que o “modo consumista” pressupõe que a satisfação seja instantânea e rapidamente 

substituível. Para isso, afirma que existem incontáveis instituições para a “educação 

vitalícia do consumidor” – “comerciais na TV, nos jornais, cartazes e outdoors, [...] 

revistas temáticas que competem para divulgar os estilos de vida das celebridades que 

lançam tendências, [...]”, até os famosos best selers  que dão a receita de uma vida feliz 

(BAUMAN, 2005, p. 72-73). O consumo interfere inclusive em algumas relações 

interpessoais e, em determinadas situações, serve como pré-requisito para se inserir em 

determinados grupos culturais.  

“Eu gostei muito de ter começado a trabalhar, eu tinha meu dinheiro e 

podia comprar o que eu quisesse. Nunca fui obrigado a dar meu dinheiro 

em casa pra minha mãe [...]”. (entrevistado A) 

 

Outro sentido menos frequente para o trabalho, nas entrevistas, é a relação deste 

com a ocupação do tempo. Esta não me parece ser uma compreensão construída pelos 

próprios entrevistados, mas sim um direcionamento do grupo familiar que foi assimilado 

positivamente por eles: 

“Foi uma opção da minha mãe pra que eu também tivesse uma visão 

exterior e não ficasse tanto tempo parado”. (entrevistado A) 
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Existe outro sentido para o trabalho nas entrelinhas dessas falas, frequentemente 

expresso pelo grupo familiar, que é afastar o adolescente/jovem do convívio local ou da 

rua. Nesse sentido, o trabalho passa a ser uma estratégia familiar e que acaba se tornando 

uma opção para o jovem, como afirma Silva: 

“A ênfase no trabalho termina por ser um ponto de confluência nos juízos 

dos pais e da maioria dos filhos: para os primeiros, ele permite que o filho 

desenvolva uma ocupação, contribua para casa e não fique muito tempo 

na rua; para o adolescente, em particular, o trabalho permite a conquista 

de uma certa independência no que diz respeito ao direito de ir e vir, o 

acesso a novos produtos e a mudança de sua posição no campo familiar” 

(SILVA, 2003. p. 136). 

 

Por fim, ingressar no mercado de trabalho não é tão simples para o jovem, uma vez 

que ele é tido como inexperiente, imaturo, além de estar ocupado como estudante em 

alguns casos, o que impede a dedicação exclusiva e limita o seu tempo, esse exigido cada 

vez mais.  

“Se eu tivesse condições de me manter no mercado de trabalho naquele 

período ali, principalmente, de 17 anos que a pessoa está em formação de 

conceitos”. 

“A minha vida só caminhou pra esse lado [falando sobre o tráfico] por 

causa da rejeição de mercado, porque eu poderia até hoje ser escravo de 

uma empresa, de uma família – a oportunidade de trabalhar como 

motorista particular e poderia ser escravo, chofer de alguém – mas não 

me envolveria tanto, em tantos crimes que eu me envolvi pelo fato apenas 

de o cara de 17 anos não conseguir arrumar emprego”. (entrevistado A) 

 

Como se vê, há casos em que os jovens acabam optando pelo mercado informal ou 

ilegal para garantir sua sobrevivência e a possibilidade de maior inserção social por meio 

das relações de consumo.  

A relação trabalho-escola perpassa outras discussões que já foram apresentadas nas 

análises anteriores e que serão retomadas em alguns momentos para pontuar questões que 

marcam essa interação. Já foram discutidas, por exemplo, as possíveis causas da evasão 

escolar de adolescentes/jovens, na primeira categoria apresentada, às quais me remeto para 

problematizar a relação entre trabalho e escola. 

É sabido que entre os adolescentes/jovens pobres com idade entre 15 e 17 anos a 

taxa de evasão escolar é de 23,25% contra os 5,8% do mesmo grupo etário que está entre 

os 20% da população mais rica em renda familiar. Entre os mais pobres, com 16 anos 

completos, o índice de evasão por questões de trabalho/renda se eleva para 27%. Cruzando 

estes dados com o que revela, por exemplo, que cerca de 40% deixa a escola por 

desinteresse, é possível supor que – além de todas as questões que já foram discutidas e as 
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ponderações feitas quanto ao (não)interesse desses jovens – a escola pode representar uma 

segunda opção em face de necessidades consideradas mais imediatas e da valorização do 

tempo presente por alguns grupos familiares socialmente desfavorecidos.  

Nessa perspectiva, esses jovens e seus grupos familiares podem não considerar a 

escola como o investimento mais importante, como a credita o senso comum e o discurso 

hegemônico vigente.  

“Consequentemente, pelo sofrimento que muitos pobres evitam – „Ah, 

mas eu quero uma televisão‟ [imitando a fala] – paga uma fortuna de 

prestação, mas não tem coragem de pagar uma faculdade, buscar um 

curso que seja pra melhorar sua qualidade de vida. Para ele o importante 

é o agora e não o depois”. (entrevistado A) 

 

Para esses jovens de grupos populares e suas famílias, a escola é narrada como uma 

necessidade para ser reconhecido na sociedade.  

“Então, dando essa visão – „olha você precisa estudar senão não vai ser 

ninguém‟ – porque embora eu não tenha a escola primária como algo 

relevante, mas eu sei que é muito bom você fazer um curso [...]”. 

(entrevistado A) 

 

Entretanto, o fator econômico poderá implicar na redução do tempo de estudo caso 

o jovem precise trabalhar para se manter e, em alguns casos, ajudar na manutenção da 

família, como no caso do entrevistado B. Isso possivelmente encurtará a permanência, 

entendendo-se, nessa perspectiva, que o estudo mínimo somado ao trabalho/emprego 

poderá ser suficiente para se obter renda e, consequentemente, possibilidade de consumo. 

“[...] quando eu falo estudar é nesse sentido: ter pra si uma instrução de 

algo que te dê rentabilidade”. (Entrevistado A) 

 

Nesse sentido, concordo com Silva (2003) quando ressalta que a significação que se 

atribui ao tempo de estudo ou de permanência na escola está relacionada com as condições 

objetivas em que vivem esses jovens e suas famílias, inclusive a situação econômica, e os 

outros sentidos que compartilham nos campos sociais e culturais nos quais circulam e são 

inseridos. Destaco outros fatores imbricados nessa decisão – tais como: as condições 

econômicas do grupo familiar, as interações culturais, o acesso à escola e as condições 

desta escolarização etc. – os quais considero, ponderando, antes de fazer afirmações 

precipitadas, e reconhecendo que privilegiar uma questão é simplificar a discussão que 

parece ser mais complexa, em função das circunstâncias implicadas nessas construções de 

sentidos. 
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Outro aspecto da relação escola e trabalho é a sua direta proporção com valor do 

salário e da preferência de vaga ou empregabilidade como mostram os dados em que 

indivíduos com formação universitária chegam a ganhar 544% a mais em relação ao 

trabalhador analfabeto e a chance que aqueles têm de preencher uma vaga no mercado de 

trabalho chega a ser 422% maior do que estes (FGV/IBRE, 2009). Entretanto, em alguns 

casos, a percepção da relação trabalho-escola pode ser outra, divergindo assim da pesquisa 

mencionada, como fica evidente na resposta que recebi de um dos entrevistados ao 

perguntar se a escola o tinha ajudado/favorecido a conseguir um trabalho: 

“Não sei. Até porque como falei eu ganho muito mais dinheiro não com 

as profissões ou com a minha formação, mas sim com outras coisas, por 

exemplo, hoje eu sou cinegrafista. Eu ganhei num final de semana o que 

eu não ganho em dois meses e eu não estudei para isso. Ah, claro que é o 

que dizem né: é que se você tem 2º grau consegue emprego. [...] só que 

nenhum desses cursos tem me dado tanto retorno quanto o de cinegrafista 

foto/filmagem”. (entrevistado A) 

 

A relação escola-trabalho pode ser interpretada de diferentes modos por diferentes 

grupos sociais. Contudo, é interessante considerar os dados construídos pelas pesquisas
29

 

que articulam escola-trabalho, tendo em vista que estes podem indicar outra configuração 

desta relação, em circulação na sociedade atual, que é capaz de afetar a relação de cada 

indivíduo com o universo do trabalho.  

Nas primeiras análises da pesquisa, que temos desenvolvido em escola da zona 

norte do município do Rio de Janeiro, já podemos perceber que com frequência a escola é 

significada, no contexto da prática escolar, prioritariamente como meio de inserção no 

mercado de trabalho. Há uma valorização da escolarização como meio de formar 

profissionais para se inserirem no mercado o quanto antes. 

No caso dos jovens entrevistados, a ideia de que quanto mais se estuda mais chance 

se tem de assumir lugares de prestígio social, os quais também costumam ser melhor 

remunerados, não foi a mais evidente, considerando que a necessidade/possibilidade de 

consumo é tida como imediata no caso de optarem pelo trabalho, já os resultados advindos 

do tempo de escolarização estão mais distantes. 

 

 

                                                           
29 Ver pesquisa do IBGE que analisa a relação tempo de estudo x renda x oportunidade de trabalho e afirma que os 

trabalhadores que têm alguma formação profissional acabam tendo rendimento superior àqueles que não possuem. Como 

aponta a pesquisa, concluir o ensino médio pode significar cerca de R$ 255 reais a mais no salário, R$ 932,00 contra R$ 

677,00 (IBGE, 2009. p. 38). 
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3.2.5. Família 

 

As constituições familiares hoje são muito diversas e concebem uma série de 

configurações nas quais o ponto em comum, a meu ver, está posto no cuidado dos seus 

membros e nos vínculos que se constroem nessa relação.  

É sabido que as configurações dos grupos familiares e a posição de cada indivíduo 

dentro deles são historicamente construídas, sendo assim, se tornam precariamente fixas 

por determinado período, mas não imutáveis.  

Segundo perspectivas pós-estruturalistas, as construções de significação e as 

representações sociais guardam um caráter provisório e instável, ainda que se pretenda 

fixar e eternizar por meio de discursos que legitimam alguns desses significados e seus 

grupos produtores.  

No caso dos entrevistados, pode-se dizer que seus grupos familiares não refletem o 

padrão privilegiado e hegemônico de família, a saber: pai, mãe e filhos, preferencialmente 

dessa mesma união. O entrevistado A é o único filho de uma relação casual, em que a 

mulher/mãe acaba assumindo toda a responsabilidade da nova vida que está por chegar. A 

chamada mãe solteira passou a ser a identidade de algumas mulheres que saíram ao mundo 

com seu(s) filho(s) nos braços.   

“Minha mãe fala às vezes que construiu a casa grávida colando tijolo e 

carregando material, água, tinha que ir longe pra pegar água e tal”. 

(entrevistado A) 

 

No caso em questão (do entrevistado A), a família de origem aumentou com a 

chegada de uma figura masculina – o padrasto – e de outros três filhos/irmãos 

posteriormente. Pai e mãe trabalhavam o dia todo para garantir o sustento dos quatro filhos 

que ficavam em casa e na escola, geralmente, sob os cuidados de um dos irmãos maiores. 

No caso do entrevistado B, o grupo familiar já tem outra configuração: mãe e mais 

três irmãos, sem nenhuma menção de figura masculina, seja pai ou padrasto. A casa 

sempre cheia de crianças – sobrinhos – que são criados por ali torna a família ainda mais 

numerosa. 

Desses grupos familiares gostaria de ressaltar dois pontos: a ausência – temporária 

ou relativamente definitiva – da figura paterna e o papel da mulher como líder/chefe do lar. 

Esses são aspectos bastante comuns nos dias atuais e representam uma mudança nos 

modelos de família, além de outros, como, por exemplo, as de avós que herdam a 
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responsabilidade de criarem sozinhas os seus netos, sem qualquer assistência do pai ou da 

mãe, ou, quando estes assistem, confiam os seus filhos aos cuidados imediatos das avós 

para que possam trabalhar – ou não. 

Frequentemente, o responsável pela liderança da família é também o que provê as 

necessidades da mesma. Isso faz com que pai e mãe – ou um deles, dependendo do caso – 

passe o dia todo fora de casa e da convivência com os filhos.  

“[...] minha mãe era doméstica e meu padrasto era motorista de ônibus, 

então, eu tinha muita liberdade durante o dia todo, ia para a escola 

sozinho e voltava sozinho, [...]”.  

“Às vezes eu tenho a oportunidade de conviver em vários ambientes, 

várias residências, eu fico pensando será que essa daí é como a minha 

mãe antigamente, com três filhos, e guardava os três filhos sozinhos pra 

poder trabalhar”. (Entrevistado A) 

 

Com os responsáveis passando tanto tempo fora, a criança e o adolescente/jovem 

ficam restritos ao local de moradia e acabam por serem socializados na própria 

comunidade nas relações que estabelecem com os pares. Também é recorrente em algumas 

famílias a responsabilização dos primogênitos que, na ausência dos responsáveis, assumem 

um papel central no cuidado da casa, dos irmãos menores, e substituindo os pais, sempre 

que necessário, em algumas situações, como no campo escolar. 

Outro local que participa efetivamente na socialização dos adolescentes/jovens, 

além da família, é a escola.  

“A importância que teve na escola para mim? Foi que ocupou minha vida 

um pouco, ocupou minha vida, que se eu ficasse de bobeira onde eu 

moro, já era, eu acho que eu nem estaria dando esta entrevista agora. Que 

onde eu moro é brabo, é brabo mesmo”. (entrevistado B) 

 

Na relação com a escola, essas famílias exercem um papel mais “logístico”, no 

sentido de prover os materiais necessários tais como: roupa, calçado, alimentação e o 

acompanhamento nas tarefas ou exigências mais básicas (SILVA, 2003, p. 112).  

Silva (2003) destaca em sua pesquisa, na qual apresenta a análise da trajetória de 

jovens pobres de uma favela carioca até a universidade, que são comuns casos em que 

adolescentes/jovens ingressam precocemente no mercado de trabalho em busca de ganhos 

mais imediatos do que os que obteriam na carreira escolar. Quando isso acontece, há duas 

situações que são mais recorrentes: os pais identificam o adolescente/jovem como 

desinteressado ou sem vocação para estudar (não leva jeito para os estudos) e o direciona 

para o mercado de trabalho; na outra, ainda que se tenha razoável identificação do jovem 

com a escola, a opção se faz pela necessidade/possibilidade de conquistar, com o trabalho, 



50 

 

os produtos de consumo desejados, que os pais não podem oferecer e que não se ganha de 

imediato pelo fato de se estar estudando. Seja pelo direcionamento da família em face de 

suposto desinteresse ou pela necessidade/possibilidade de consumo, como no caso dos 

entrevistados A e B, ambos interromperam os estudos na sétima série.  

O entrevistado A construiu uma nova configuração familiar ao se casar, deixando 

os vínculos primeiros, do grupo familiar de origem. Conforme já mencionado, tem uma 

filha com idade de quinze anos, fruto de um namoro quando ainda estava na adolescência, 

que mora com a mãe em outro bairro. Já o entrevistado B continua morando com o grupo 

familiar de origem e já tem também um filho ainda bebê, fruto do atual namoro, e que 

mora com a família da jovem mãe em outro bairro. Nos relatos dos entrevistados, a família 

exerce um papel importante na escolarização de seus membros. Em geral, os adultos 

responsáveis pelos adolescentes/jovens valorizam a escolarização dos filhos, tanto como 

apoio, no sentido de socializar, educar e ocupar uma parcela do tempo, em que, muitas 

vezes, esses responsáveis trabalham, quanto na compreensão de que com mais tempo de 

estudo é possível buscar novas posições no mercado de trabalho e na sociedade mais 

ampla. 

 

3.2.6. Droga e criminalidade 

   

Estas são duas palavras que constantemente se relacionam com a juventude, 

principalmente, se for pobre e favelada. É o que mostram, por exemplo, os discursos 

hegemônicos nas mídias de massas e também circulantes no senso comum.  

Sobre essa recorrente relação entre juventude pobre e o crime, Zaluar afirma que o 

envolvimento do jovem com o crime, que pressupõe o uso de uma arma de fogo, por 

exemplo, “não se explica exclusivamente pela pobreza” e também não torna tal jovem 

(pobre) numa simples “vítima” e nem mesmo cria um “herói” (1997, p. 44). Essa tríade de 

palavras – pobreza/vítima/herói – é bastante recorrente na abordagem do tema em questão, 

pois, frequentemente a pobreza é significada como causa determinista para o crime; nesse 

sentido, alguns jovens são identificados como criminoso-bandido e, por sua vez, carregam 

essa dupla significação: ora são vítimas, ora são heróis, depende de quem enuncia. E em 

outras situações são os únicos responsáveis pelo envolvimento no crime, esvaziando e 

desconsiderando outra discussão, que é a produção da desigualdade econômico-social que 

os afeta tão de perto. 
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Na primeira entrevista, o assunto surge já nas primeiras falas e passa então a ocupar 

parte do que conversamos em função da experiência que o jovem relata de seu 

envolvimento com as drogas, primeiro como usuário, e depois com o tráfico.  

Logo que o assunto surge – quando ele cita ainda nas primeiras linhas da entrevista 

o fato de ser sido internado por envolvimento com drogas – depois de algumas perguntas, 

retomo o assunto e pergunto quem tinha oferecido as drogas ou como ele se envolveu: 

“Na verdade, ninguém oferece nessa idade para uma criança, mas como 

toda criança quer ascensão e quer descobrir as coisas e tal [...] e na 

comunidade as pessoas que mais tinham status são os usuários de drogas, 

que têm mais, vamos dizer assim, relevância social, que têm maior, até 

mesmo, maior carisma e aquela questão, assim, de que são os protetores, 

os homens da lei até então. Nessa época eles eram realmente aqueles que 

lutavam pela comunidade, faziam valer as leis, embora deles, mas que 

conservavam a vida e os bens dos moradores e tal”. (Entrevistado A) 

 

Nesta fala, estão presentes duas representações recorrentes sobre a figura do 

traficante: o prestígio que tem na sua suposta posição de defensor e herói da favela e o 

privilégio de possuir certos produtos e bens inacessíveis ao restante da população, 

inclusive por se relacionarem com as garotas consideradas mais bonitas ou desejáveis.  É o 

que também constata Zaluar, ao afirmar que: 

“Esses arranjos e outras associações simbólicas relacionando o uso da 

arma de fogo, o dinheiro no bolso, a conquista de mulheres, o 

enfrentamento da morte e a concepção de um indivíduo completamente 

autônomo e livre revelam que as práticas do mundo do crime vinculam-se 

a um ethos da virilidade, por sua vez centrado na ideia de chefe, ou de um 

indivíduo livre, que se guia apenas por sua cabeça” (ibid., p. 45). 

 

Contudo, a visão do bandido-herói não é compartilhada por todos os moradores da 

favela, em função dos recorrentes conflitos armados que acabam por vitimar entes queridos 

e colocá-los em risco de receber balas perdidas ou mesmo de morrer. Além disso, as 

organizações criminosas e seus soldados – como costumam chamar os jovens recrutados 

pelo tráfico – foram modificando a relação com os moradores ao longo das últimas 

décadas. Na favela que frequento, relatam-se casos de desrespeito, constrangimento e 

ameaça aos moradores sem quaisquer justificativas por parte dos traficantes, 

principalmente, os mais novos em idade e da geração mais recente de bandidos, e 

dependendo da filosofia do comando ao qual servem. 

No Brasil, a proibição do uso de drogas favorece uma representação totalizadora, na 

qual o jovem viciado é constantemente tratado como criminoso. Em função disso, faço 

uma distinção dos termos para melhor discutirmos a questão: bandidos/traficantes são os 
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que, em geral, usam arma, vivem exclusivamente da atividade ilegal (seja roubo, tráfico, 

assassinato etc.) (id.). Já o viciado consome e pode até se envolver, às vezes não tão 

diretamente, com a organização criminosa com o objetivo de ter acesso às drogas. 

A aceitação dos bandidos na comunidade se dá em função, principalmente, da 

defesa da vizinhança contra crimes, como o furto e o estupro, além da defesa do território 

dos ataques promovidos por outros comandos. 

E como ocorre essa espécie de encantamento e contratação do adolescente/jovem 

para o tráfico? Os entrevistados sugerem algumas possibilidades de significados para o 

envolvimento com o crime como, por exemplo, a ausência de ocupação ou de uma 

oportunidade de emprego: 

“[...] e aí automaticamente você fica livre, então, você fica na porta da 

sua casa, fica na rua de bobeira e tal. Não que seja literalmente o contrato, 

mas o próprio envolvimento, a disponibilidade, você pode ficar na rua até 

tarde, sem ter o compromisso de acordar cedo e tal, também já tinha 

largado os estudos, então, não tinha vínculo nenhum a não ser com a 

própria vida e a responsabilidade de viver”. (Entrevistado A) 

 

E esse viver é significado, com certa freqüência, do modo como mostra, na 

sequência, a fala do entrevistado A: 

“E você vive da maneira que você quer e a melhor forma de se viver é 

tendo dinheiro e liberdade e é isso que qualquer vagabundo tem, 

principalmente no início da sua vida depois aí complica por causa de rixa 

com outros da própria polícia, fichamento e tal, como que eles dizem ser 

pichado, que fica conhecido e aí a coisa piora”.  

 

No entanto, esse discurso de ser livre guarda certa contradição e ambivalência, que 

são recorrentes: 

“Não existe ninguém que não queira a liberdade e uma das coisas que 

você perde logo no início da vida criminosa é a liberdade. É a tua paz de 

estar dentro de um ônibus e achar que todo mundo quer te matar ou que 

alguém vai te reconhecer, ou que você vai encontrar com alguém que 

você já matou um familiar dele. Ninguém quer viver assim”. 

(entrevistado A) 

 

A seguir, trago esse recorte, pois, me chamou a atenção a significação do trabalho 

que o traficante exerce para o entrevistado, que muito se aproxima do de vendedor. De 

fato, o tráfico tornou-se uma organização que emprega muitas pessoas e que também 

movimenta muito dinheiro. 

“Porque o tráfico é muito simples: você compra droga e vende droga. 

Você usa a arma para poder se defender, e como eu falei, até então você 
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tinha a responsabilidade de preservar a ordem na comunidade. Então, se 

vinha um estranho, se alguém roubava, se outra pessoa quisesse traficar 

ou fizesse besteira como estuprar alguém, você teria que corrigir essas 

pessoas [...]”. (entrevistado A) 

 

Quanto ao significado de identificação e pertencimento à favela, não houve 

consenso entre os entrevistados:  

“Viver na comunidade é bom, eu gosto de viver na comunidade, periferia, 

periferia é bela: tem preto, tem branco, tem moreno, paraíba [é uma 

referência comum a todos os nordestinos], japonês, é a maior diversão, 

cada um no teu quadrado, é só não entrar no caminho de ninguém, que 

ninguém entra no teu caminho, se você souber viver você vai viver tem 

que saber chegar para poder sair. Morava o resto da minha vida aqui 

[...]”. (entrevistado B) 

 

“Eu creio que viver na comunidade, onde eu vivi, [...] deveria ser um 

momento na vida de todo ser humano, não só pelas dificuldades de 

saneamento, de calma, mas deveria ser apenas um determinado período. 

Porque a falta de respeito é muito grande – [nesse momento ele 

interrompe e comenta]: “olha só a música que a gente ta ouvindo, uma 

música lá de cima, imagina quem está do lado” [estávamos bem próximos 

do morro, num dos acessos à comunidade, e durante toda a entrevista 

tocava um som muito alto com letras de funk] – até então os conflitos 

policiais muito intensos, eu creio que quem vive numa comunidade 

carrega consigo um peso muito grande na sua formação de sofrimento. 

[...] Isso, não apenas porque eu saí, mas porque todas as pessoas que 

tiveram condição de sair saíram e, todas as vezes que a gente se encontra, 

eles dizem que graças a Deus que eu saí”. (entrevistado A) 

 

Essa possibilidade de ruptura com o espaço da favela ou de continuidade/ 

permanência é subjetiva e relacional, variando, por exemplo, de acordo com a identificação 

do indivíduo com o espaço e com as redes sociais locais (SILVA, 2003). A inserção em 

outros espaços e redes de relacionamentos na cidade pode favorecer que o morador da 

favela passe a significar esse espaço de outra maneira, podendo inclusive considerar 

positivamente a saída e o rompimento com a mesma, como vivenciou o entrevistado A e 

sua família, que hoje moram em bairro da zona norte. 

Diante dos relatos da vivência do entrevistado A, no envolvimento com o tráfico, 

considero que as afirmações essencialistas/inatistas que frequentemente podem ser 

percebidas no senso comum podem ser questionadas. Isto é, afirmar a relação juventude 

favelada e criminalidade é precipitada e simplista, uma vez que a trajetória de um jovem no 

tráfico está imbricada com questões de ordem econômica, estruturais, políticas e culturais 

que remetem à sociedade como um todo.  

 



54 

 

4. Considerações finais 

 

É sabido que a democratização do acesso à escola trouxe a possibilidade dos grupos 

populares ocuparem também este espaço. No Brasil, paralelamente a este processo de 

escolarização, intensificam-se, na década de 90, discussões sobre as questões de diferença 

no campo educacional, com o evento da centralidade da cultura, com um viés de 

reivindicar o direito à diferença e à igualdade.  

A teorização de Stephen Ball (MAINARDES, 2006), de ciclo contínuo de políticas, 

na qual se articulam três contextos – contextos de influência, de produção de textos e da 

prática – que interagem e se afetam mutuamente, de tal maneira que um contexto não tem 

privilégio em relação aos outros dois. Nessa perspectiva, a ideia estadocêntrica, antes 

predominante no campo educacional, que privilegia o contexto da influência e as 

abordagens macropolíticas deixam de ser priorizadas. Desse modo, as políticas curriculares 

não são mais entendidas como implementação verticalizada Estado-escola (MACEDO, 

2005). Antes, a escola é um espaço de recriação, enquanto contexto da prática, em que o 

texto político é reinterpretado, podendo ganhar novas leituras e contornos mais locais, 

sendo que ele, desde a sua formulação, nos contextos da influência e da produção de texto, 

preserva um caráter híbrido e, às vezes, contraditório, em função das disputas e 

negociações feitas para influenciar o seu conteúdo. Entretanto, não desconsidero a 

influência e a força dos interesses do Estado na regulação das instituições de ensino 

público, ainda que contingencialmente.  

Nesse sentido, em diálogo com Ball e grupo de pesquisa, nas primeiras análises de 

documentos curriculares, de observação, no contexto da prática, em escola pública do 

município do Rio de Janeiro, e de discussão nesta pesquisa sobre o discurso que tem sido 

veiculado em sites oficiais da Secretaria Municipal de Educação – a partir de 2009 – 

percebo, no contexto da prática, que os eixos de trabalho priorizados, na escola em estudo, 

não indicam outras leituras para além do que privilegiam os textos curriculares. Embora 

certamente possam existir sem que tenhamos identificado, uma vez que esses processos 

são instáveis e contingentes. Logo, o viés performático, que Ball (2004) define como 

construção de indicadores e metas que visam promover a competitividade, a 

individualidade e a responsabilização do indivíduo pelos resultados, pode gerar a 

premiação e o status social em reconhecimento ao suposto mérito para alguns e, para os 

que não alcançam, resta a culpabilização pelo seu fracasso. A cultura performática pode 
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favorecer para encaminhar a diferença para o sentido de desigualdade, que é quando o 

aluno não alcança as metas propostas. Ainda que se busque amenizar, com discursos 

caridosos, as diferenças, frequentemente elas são tornadas em desigualdade pela escola. 

Atualmente, a tentativa de impor uma educação pretensamente universalizante, por meio 

da aplicação de provas padronizadas e de comparações/classificações, que delas resultam, 

podem configurar-se numa das formas de exclusão do sistema escolar. Destaco que esta 

perspectiva ainda não estava consolidada no período de estudo dos jovens entrevistados 

como o é nos dias atuais. 

Nas análises das entrevistas, é notório o desajuste de interesses entre a escola e os 

jovens. Percebo que as culturas juvenis não foram privilegiadas na dinâmica escolar, nestes 

casos. Aliás, esta é também uma questão presente na escola atual, ou que tem perdurado 

durante os últimos anos. Algumas produções culturais, dos grupos de origem dos alunos, 

não encontram (ou tem restrito) espaço para manifestação dentro da escola como, por 

exemplo, a produção musical predominante em algumas favelas, o Funk. 

Nesse sentido, em que os interesses divergem, percebi que os jovens entrevistados 

não privilegiaram o conhecimento produzido na escola, por estar em descompasso com os 

seus interesses, e acabaram priorizando inclusive outros espaços e redes sociais como, por 

exemplo, o trabalho. Quanto a este, os sentidos atribuídos pelos jovens, segundo as 

entrevistas, foi marcadamente a possibilidade de inserção no mercado de consumo, uma 

vez que as famílias não dispunham de recursos para alguns produtos, ambicionados por 

eles, e também à necessidade financeira mais geral, que foi menos recorrente nas falas, 

nessa contingência. 

Discuti ainda, a partir das entrevistas, como a violência afeta os indivíduos em suas 

múltiplas formas de manifestação e sentidos, que não são fixos, e como ela tem sido 

produzida na e para além da escola. Destaco aqui, a violência no sentido da discriminação 

racial, que apareceu mais de uma vez nos relatos trazidos pelos entrevistados, e que, a meu 

ver, aparentava um incômodo para eles; a violência gerada pelo tráfico, na disputa do 

controle de áreas/territórios para a venda de drogas, que também traz consequências para 

as relações entre alunos, dentro da escola; a distinção entre quem pertence a x ou a y 

comando do tráfico motiva manifestações de violência e a segregação entre alunos/sujeitos 

dentro/fora da escola.  

 Por fim, de acordo com os relatos da vivência desses jovens, penso que o papel da 

escola não cooperou suficientemente para viabilizar a construção de outros projetos e 
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trajetórias, nos quais estes jovens pudessem subverter as hegemonias sociais e ocupar 

espaços restritos à determinados grupos que ditam, precária e contingencialmente, as 

regras e as definições que regem a sociedade. O que não significa que eles não estejam 

ativamente disputando esses espaços, mas os entraves e barreiras estão postos objetivando 

a manutenção do sistema capitalista vigente. Entretanto, a escola também pode ser um 

espaço de possibilidades outras e híbridas, se levar em conta os desafios que a educação 

enfrenta nos dias atuais, considerando as forças sociais que a envolvem/disputam e os 

sujeitos – com todas as questões que os perpassam como as de gênero, raça, cultura, 

família etc. A reflexão sobre as práticas pedagógicas dessa instituição, na sociedade 

desigual, pode favorecer a abertura para novas práticas de vida da população jovem, 

através do reconhecimento desses sujeitos e de seus direitos tanto à igualdade quanto à 

diferença pela escola contemporânea.  
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APÊNDICE 

Roteiro de Entrevista:  

1. Fale um pouco de você. 

1.1. Nome 

1.2. Idade 

1.3. Estado civil 

1.4. Profissão / Trabalho 

2. Fale sobre sua família, como foi sua infância e onde você nasceu e foi criado (pais, 

irmãos, bairros onde já morou etc.) 

3. Agora, me fale sobre sua vida na escola. 

3.1. Idade que começou a estudar 

3.2. Nome / localização da escola 

3.2. Série 

4. O que você lembra da escola? 

4.1. O que você lembra do que aprendeu  na escola? 

 4.2. Dessas, o que você mais gostava? 

4.3. E lá na escola, você brincava? 

4.4. Você se lembra de algum professor(a)? 

4.5. Como era a relação dos professores com você e seus colegas? 

4.6. Como era sua relação com os funcionários da escola em geral? Você lembra de algum 

em especial? 

4.7. Como você acha que a escola via você? 

4.8. Que importância teve a escola pra você? 

4.9. O que você mudaria na escola? 

4.10. A escola ajudou você a entrar no mercado de trabalho? 

4.11. Antes dessa ocupação que você tem/tinha agora, você fez que tipo de trabalho? 

4.12. A escola ajudou você a conseguir estes trabalhos? 

4.12. Você estuda ou faz algum curso atualmente? Qual? 
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4.13. O fato de morar em comunidade interferia na escola? 

5. Você já enfrentou preconceito por morar na comunidade? 

5.1. Na hora de conseguir emprego você teve alguma dificuldade por morar na 

comunidade? 

5.2. Como é viver na comunidade? 

6. Você gostaria de ter seguido outro caminho? 

6.1. A escola podia ter te ajudado nisso? 

 


