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APRESENTAÇÃO DO
CCSE - UEPA

As primeiras edições dos livros elaborados na inédita parceria entre o 
Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado 
do Pará (Uepa) e a Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa) são uma 
realidade e a emoção de participar deste momento é indescritível. Ainda as-
sim, descreve-la é o que tentaremos fazer nesta breve apresentação. Ver estes 
livros concretizados tem sabor de vitória, pelas lutas constantes que viven-
ciamos enquanto pesquisadores no Brasil. Ter o trabalho publicado, seja em 
e-books ou livros físicos, é o destino almejado por cada um que coloca corpo 
e alma em desenvolver um trabalho de pesquisa com método, qualidade e 
dedicação. Fazer ciência e gerar conhecimento são uma responsabilidade e 
também um privilégio.

Entretanto, conquistar este ponto, tem sido um prêmio para poucos. 
Por isso, quando em conversas entre nós da Gestão do CCSE e os represen-
tantes da Ioepa surgiu a oportunidade de uma parceria que pudesse tirar dos 
sonhos e colocar - literalmente - no papel o conhecimento produzido pelos 
nossos acadêmicos e pesquisadores, nós a abraçamos com vontade! Vemos 
isso como uma chance de fazer com que nossa produção transcenda os muros 
da Universidade e chegue à sociedade, que é quem financia tudo que é feito 
por nós e, muitas vezes, deixa de perceber o retorno deste investimento. E é 
de fundamental importância que cada paraense saiba que o dinheiro dos seus 
impostos investidos na educação do seu povo tem sim um retorno enorme, e 
não apenas com a geração de profissionais qualificados. Mas com descober-
tas, observações e indícios que podem dar fundamento a políticas públicas 
que melhor atendam essa mesma sociedade.

No momento em que escrevemos esta apresentação, temos um segun-
do edital em aberto, que selecionará mais obras para publicação através da 
iniciativa do presidente da Ioepa, Jorge Panzera, e de seus coordenadores e 
colaboradores técnicos da Editora Pública. A nós parece bastante natural 
e oportuno este encontro entre uma produção que precisa ser socializada 
e uma editora que tem em seu DNA atender os anseios da sociedade com 
publicações de qualidade. Parabéns a todos os envolvidos e esperamos de co-
ração que este seja o primeiro texto de abertura em dezenas, centenas e quiçá 



milhares de gerações de publicações em anos vindouros. Que essa parceria 
seja sólida e constante.

Aproveitamos o ensejo para agradecer ao Governo do Estado, por 
possibilitar e incentivar a cooperação entre seus órgãos e instituições para 
melhor atender à população paraense. Além disso, por ser um Governo que 
acredita e investe na ciência e na formação superior dos seus contribuintes, 
pois este é o caminho mais seguro para um futuro próspero de um Pará rico 
não apenas em recursos naturais, mas também em capacidade de geração de 
riqueza intelectual de seu povo.

Por último, parabenizamos os nossos autores. Por acreditarem, por 
insistirem. A resiliência de vocês diante de uma realidade que nem sempre 
reconhece a importância do trabalho desenvolvido por cada um é louvável. 
Temos muito orgulho de representar esta classe e lutar por essa visibilidade. 
O empenho de vocês nos inspira e nos move a buscar cada parceria, cada 
recurso e cada incentivo disponível. A qualidade do trabalho realizado por 
vocês, mesmo diante de dificuldades e escassez de meios para estas produções 
é o que nos torna incansáveis na labuta por dias melhores.

Encerramos com uma mensagem para cada pessoa que passará os 
olhos por estas palavras: produza conhecimento. Crie suas hipóteses, con-
firme, refute, indique caminhos. Alimente com suas observações a grande 
nuvem de ciência e do pensamento humano. Quem sabe o seu trabalho será 
a base de ideias que vão mudar o mundo!

Viva a universidade pública!
Viva a ciência!

Anderson Madson de Oliveira Maia
Diretor do CCSE

João Paulo Rocha dos Passos
Vice-diretor do CCSE



APRESENTAÇÃO DA
IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO DO PARÁ

A edição das obras científicas do Edital nº nº087/2019 nasce de 
uma parceria entre o Centro de Ciências Sociais e Educação da Univer-
sidade do Estado do Pará (Uepa) e a Imprensa Oficial do Estado do Pará 
(Ioepa), que é resultado também de uma política em curso desenvolvido 
pela Editora Pública Dalcídio Jurandir da Ioepa, que tem entre suas li-
nhas editorais as parcerias interinstitucionais e a valorização das produ-
ções e das pesquisas cientificas.

Valorizar a Ciência e a pesquisa científica nos tempos atuais é es-
sencial e importante para a vida, para a democracia, e para o bem-estar 
humano. E por pensar assim, a Ioepa e a Uepa têm o orgulho e a satisfação 
de trazer ao público esta obra, fruto do estudo, do esforço e da dedicação de 
quem quer contribuir para o engrandecimento da cultura, da divulgação do 
conhecimento e do empoderamento regional.

Nossos pesquisadores paraenses mostram, com a obra aqui apresen-
tada, que a Uepa e a Ioepa cumprem um de seus papéis institucionais: de 
ensino e pesquisa; e de criação de uma política pública de valorização do 
livro e da leitura, respectivamente. 

É com muita satisfação e orgulho que a Imprensa Oficial do Estado 
do Pará, desenvolve sua função na promoção de sua política, no apoio e no 
fomento da cultura, da literatura e do conhecimento científico do Pará. As 
obras acadêmicas - estudadas, pesquisadas e construídas pelos professores, 
organizadores e acadêmicos - vão ter um papel importante que servirá de 
base para o estudo dos diversos assuntos abordados nesta obra. 

De nossa parte, desejamos que essa parceria seja apenas uma de tantas 
pesquisas e de trabalhos científicos que venham a público, para o engrande-
cimento da pesquisa, da produção científica paraense e de nossas vidas.

Jorge Luiz Guimarães Panzera
Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará



NOTA DA
EDITORA PÚBLICA 
DALCÍDIO JURANDIR

A edição do livro “JUVENTUDE E EDUCAÇÃO NO PARÁ - 
Projetos de vida, trajetórias e gênero”, organizado por Lucélia de Moraes 
Braga Bassalo, Ceila Ribeiro de Moraes e Jardinelio Reis da Silva, reúne 
pesquisas e estudos realizadas pelo JEDS - Grupo de Pesquisa Juventude, 
Educação e Sociabilidades. O livro destina-se à estudantes e professores da 
área de Educação, pesquisadores da juventude, assim como outros interessa-
dos no estudo de jovens paraenses.

A publicação do livro faz parte de uma parceria entre a Universidade do 
Estado do Pará (Uepa), por meio do Centro de Ciências Sociais e Educação 
– CCSE, com a Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), por meio da Edi-
tora Pública Dalcídio Jurandir. Resultante de um processo seletivo construído e 
dirigido pelo CCSE por meio de chamada pública (Edital nº087/2019), para 
publicações de livros, na qual foram selecionadas seis obras científicas.

Entendemos que a pesquisa científica é importante para a sociedade. 
Investigar os processos de transformação, sejam eles de caráter químicos, eco-
nômicos, sociais e humanos, constrói conhecimentos que são essenciais para 
o desenvolvimento do Estado paraense e para o Estado brasileiro. Por isso, o 
Governo do Pará e a Imprensa Oficial do Estado dispõem desse instrumento 
que busca valorizar a literatura e visa a promoção do conhecimento, da arte e 
da cultura paraense, editando obras de interesse coletivo, científico acadêmi-
co e social de autores de nossa terra, históricos e contemporâneos, das mais 
diversas regiões do nosso Estado.

A Editora Pública foi criada por intermédio do Decreto nº 272/2019, 
de 24 de agosto de 2019, assinado pelo Governador Helder Barbalho, no 
qual instituiu uma nova modalidade de trabalho para Imprensa Oficial, fo-
mentando e promovendo a literatura paraense, com edições e publicações de 
livros, revistas, cartilhas, jornais e e-books de responsabilidade da Ioepa.

Portanto, essa obra editorada pela Editora da Ioepa tem uma impor-
tância de caráter científico e social, “JUVENTUDE E EDUCAÇÃO NO 
PARÁ - Projetos de vida, trajetórias e gênero”, é um livro que gera conhe-
cimento através de pesquisas. Uma obra com assuntos que abordam temas 
importante e necessários para reflexão da sociedade na atualidade.

Moisés Alves de Souza
Editor e Coordenador da Editora Publica Dalcídio Jurandir - Ioepa



Dedicamos nosso trabalho neste livro aos 
jovens e as jovens que experenciam seus 
modos de ser e constroem sonhos no Pará. 



Este livro não seria possível sem a colaboração direta 
de Hamanda Pontes, Gilberto Júnior e Mateus Oliveira 
que assumiram as primeiras tarefas de organização para a 
composição desta publicação. 
Este livro, também não seria materializado sem os e 
as jovens estudantes que participaram ao longo desses 
anos das atividades do JEDS. 
Agradecemos a cada um e cada uma pelo desejo de 
realizar investigações sobre os e as jovens de nossa região. 
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APRESENTAÇÃO

a juventude não é progressista nem 
conservadora por índole, porém é uma 
potencialidade pronta para qualquer 
oportunidade (MANNHEIM, 1973, 
41)

Os estudos sobre juventude na área da educação no Brasil 
avançavam timidamente quando propusemos a criação do Grupo de 
Pesquisa Juventude, Educação e Sociabilidades – JEDS, no final de 
2013. Motivados por essa lacuna, organizamos a primeira reunião 
em nove de abril de 2014, nas dependências do Centro de Ciências 
Sociais e Educação - CCSE, da Universidade do Estado do Pará 
-UEPA. Uma pequena sala de reunião nos foi cedida naquele ano para 
os encontros do grupo. As professoras Lucélia Bassalo e Ceila Moraes, 
como Líder e Vice-Líder respectivamente, iniciaram as atividades de 
estudos teóricos e metodológicos com os estudantes de graduação 
Hamanda Pontes, Thais Mendonça, Renato Conceição, André Simões, 
Geli Corrêa e Matheus Oliveira a quem chamamos de membros 
fundadores do JEDS. Graduados, já em atividade profissional ou 
fazendo a segunda formação, também passaram pelo grupo naquele 
período, como a pedagoga Aynara Gaia, a publicitária Karla Kaled 
que criou a logo do grupo e cursava Pedagogia em outra instituição 
de ensino superior, o matemático Walber Christiano Costa que 
cursava Pedagogia na UEPA. Nos anos seguintes foram se integrando 
os professores Afonso Delgado e Leopoldo Nogueira e, a professora 
Izabel Oliveira. Ao longo dos semestres vários alunos e alunas de 
diferentes cursos de graduação transitaram pelo grupo participando 
das reuniões e eventos, fazendo projetos de Iniciação Científica e 



Trabalhos de Conclusão de Curso como Aryana Menezes, Adriano 
Serrão Júnior, Angélica Gomes, Gisele Nascimento, João Gabriel 
Batista, Lilian Forte, Mayra Juliana Ferreira, Vanessa Silva. Em 2016, 
estudantes de mestrado em educação passaram a integrar as atividades 
do JEDS como Anderson Maia, Alessandra Souza, Ana Daniele 
Carrera, Daniela Bittencourt, Jardinélio Reis da Silva, Mayanne 
Souza. Foram muitos que estiveram conosco neste período trazendo 
contribuições efetivas para a consolidação do grupo de pesquisa

É basilar no grupo a concepção de que a juventude é um grupo 
geracional, formado por pessoas que tem uma existência histórica e 
material que as torna singular em sua biografia.  Deste modo, o conceito 
de geração proposto por Karl Mannheim1 orienta entendimentos 
sobre a pluralidade de experiências e modos de ser que emergem em 
determinado tempo e lugar e as diferenças existentes entre aqueles que 
compartilham o mesmo tempo e lugar, mas não as mesmas experiências. 
Além disso, o conceito de geração auxilia na compreensão da herança 
cultural como um dado das relações entre jovens e não jovens e da 
produção de novos significados por jovens. Deste modo ilumina as 
aproximações com o campo, com os participantes das investigações no 
sentido de dirimir ideias preconcebidas sobre ser jovem.

A dinâmica do grupo se compõe de estudo do campo teórico 
e estudo de procedimentos da pesquisa qualitativa reconstrutiva. 
Os estudos do campo teóricos versam sobre o conceito de geração, 
juventude e educação por meio de expoentes da área no Brasil como 
Marília Spósito, Juarez Dayrell, Paulo Carrano e Wivian Weller e, de 
outros países, autores como Alberto Melucci, Carles Feixa, Carmem 
Leccardi, Klaudio Duarte Quapper, José Machado Pais, Mario 
Margulis, Marcelo Urresti. Também são adicionados pensadores na 
medida em que conceitos são propostos para a realização das pesquisas 
como acontece com Joan Scott, Judite Butler e Michel Foucault 
acionados para os estudos que inserem gênero e sexualidade nos debates. 
O estudo dos procedimentos de pesquisa parte das proposições de Karl 
1   MANNHEIM, Karl.  El problema de las generaciones. REIS - Revista Española de Investiga-
ciones Sociológicas, Madrid, España, n. 62, p. 193-242, abr/jun. 1993.



Mannheim, Fritz Schutze, Ralph Bohnsack, Sandra Jovchelovitch e 
Wivian Weller para o estudo do Método Documentário, Grupo de 
Discussão, Entrevista Narrativa dentre aqueles que dialoguem com a 
perspectiva reconstrutiva e que possam contribuir para dar visibilidade 
aos jovens, suas opiniões e posicionamentos. 

A intenção do JEDS é produzir conhecimento acerca da 
juventude paraense e, quiçá da região norte, por considerar que 
os e as jovens portam singularidades relativas aos seus contextos 
sociais, inscrições culturais e pertencimentos históricos e territoriais. 
Consideramos que nossa trajetória no grupo tem sido acertada uma 
vez que vários participantes já concluíram ou estão cursando mestrado, 
estão no doutorado ou já estão atuando como professores e profissionais 
da educação em escolas e instituições de ensino superior com um olhar 
sensível para as demandas da juventude. 

Ao completar seis anos em 2020, esta publicação mostra nossa 
alegria em compartilhar, com um público maior, as investigações que 
emergem dos seus participantes e apresenta parte dos onze Trabalhos 
de Conclusão de Curso, seis projetos de Iniciação Científica e sete 
Dissertações já realizadas até dezembro de 2019. 

Belém, inverno amazônico de 2020
Lucélia Bassalo

Ceila Moraes 
Jardinélio Reis da Silva





Prefácio

[...] a vontade, de produzir algo novo, só pode ser 
materializada com a ajuda da juventude. Os grupos 
etários mais velhos e intermediários podem estar em 
condições de prever a natureza das mudanças em curso 
e de empregar suas ideias criativas para formular novas 
políticas, porém, a vida só será vivida pelas gerações 
mais novas. Elas darão conteúdo e vivacidade aos novos 
valores que os mais velhos só querem aceitar na teoria 
(Karl Mannheim – tradução nossa2).

Refletindo sobre seu tempo, Karl Mannheim discute em O 
problema da juventude na sociedade moderna, texto oriundo de uma conferência 
ministrada em Oxford em 1941, a relevância da participação juvenil na 
produção do novo, tendo em vista que políticas e valores formulados 
teoricamente pelos mais velhos não serão vividos por eles na prática. A 
experiência e criatividade dos mais velhos é importante na construção do 
novo, mas não pode suprimir a participação dos jovens nesse processo assim 
como os conteúdos formulados por eles. Torná-los agentes implica conhecer 
suas trajetórias educacionais, seus percursos na construção de identidades, 
suas lutas, suas visões de mundo e seus projetos de vida.

Nesse sentido, o JEDS – Grupo de Pesquisa Juventude Educação 
e Sociabilidades – coordenado pela professora Lucélia de Moraes Braga 
Bassalo da Universidade do Estado do Pará – UEPA, supre uma importante 
lacuna nos estudos de juventude. Criado em 2014, o JEDS tornou-se um 
dos grupos de pesquisa mais ativos na região Norte do Brasil, dedicando-se 
aos estudos e pesquisas dos processos de escolarização e formação em nível 
médio e superior dos modos de ser jovem, dos valores, posicionamentos e 

2  In: Mannheim, Karl. Diagnose unserer Zeit - Gedanken eines Soziologen [Diagnóstico de 
nosso tempo - reflexões de um sociólogo]. Frankfurt am Main: Büchergebilde Gutenberg, 
1952, p. 59.



projetos de vida de jovens na região amazônica. A obra apresenta resultados de 
projetos desenvolvidos por integrantes do grupo que buscam, sobretudo por 
meio de pesquisas qualitativas reconstrutivas, lançar um olhar mais profundo 
e apurado sobre contextos sociais e relações que permeiam o cotidiano de 
jovens ribeirinhos, jovens mulheres, jovens homossexuais, jovens surdos, 
jovens em processo de formação para a docência entre outras temáticas.

Trata-se de uma obra destinada a pesquisadores, gestores, 
professores, pais, estudantes e o público em geral que pretendem conhecer e 
compreender as gerações mais jovens em suas especificidades. Convidamos 
as leitoras e leitores a debaterem conosco os temas apontados pelos jovens 
sujeitos das pesquisas e pelos jovens que se tornaram pesquisadores e autores 
dos respectivos capítulos. 

Wivian Weller
Universidade de Brasília - UnB



SEÇÃO I 

JOVENS, ENSINO MÉDIO E PROJETO DE VIDA
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JUVENTUDE E ENSINO MÉDIO: TRAJETÓRIAS,
DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE FUTURO DE 

ESTUDANTES DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Angélica Paula Ferreira Gomes
Leopoldo Nogueira Santana Júnior

Resumo: O presente trabalho trata de um estudo baseado na trajetória biográfica 
de jovens estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual João XXIII, 
localizada no município de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó, no 
Estado do Pará, procurando compreender o valor e o significado que atribuem à 
escola, delineando os motivos para a continuação dos estudos após o Ensino Médio, 
identificando os desafios por eles enfrentados até o ingresso neste nível escolar, 
bem como as perspectivas de vida para o futuro após a conclusão deste. Para tanto, 
utilizamos como aporte teórico autores como Weller (2013 e 2014), Carmo e Leão 
(2014), Leão e Dayrell (2011) e outros que discutem a temática em questão. A 
pesquisa, de caráter qualitativo, adotou o enfoque fenomenológico e a entrevista 
narrativa proposta por Schutze como percurso metodológico. Assim, foi possível 
perceber que os jovens boavistenses valorizam a escolarização por considerarem 
um meio pelo qual eles conseguirão concretizar seus projetos de vida. Apesar dos 
desafios encontrados no decorrer da formação escolar os estudantes persistem 
na luta pela conclusão do Ensino Médio, pois admitem que têm a intenção de 
qualificar-se profissionalmente, dar continuidade aos estudos até o Ensino Superior 
e proporcionar melhores condições de vida para suas famílias.

Palavras-chave: Juventude; Ensino Médio; Projetos de vida.

INTRODUÇÃO

Analisar a relação dos jovens com a escola é uma tarefa que 
exige uma atenção voltada também para os conflitos existentes no 
período entre a adolescência e a juventude, pois é o momento em que 
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começam as decisões, as pressões, as cobranças, as preocupações e lutas 
travadas em busca de um futuro com garantias. Logo, à medida que 
se aproxima a conclusão do Ensino Médio surge, mais fortemente, a 
necessidade em desenvolver projetos de vida. De acordo com Weller 
(2014), a escola, juntamente com a família, desempenha um importante 
papel na vida dos estudantes na elaboração desses, haja vista que, 
além de dúvidas e incertezas, às vezes os jovens precisam lidar com 
dificuldades e desafios que ultrapassam os muros da instituição escolar 
e familiar. Nessa perspectiva, a pesquisa contida neste construto aborda 
a trajetória biográfica de estudantes do Ensino Médio moradores do 
município de São Sebastião da Boa Vista e que, pelo fato de ser um 
local pequeno e sem tantas e/ou diversas opções, torna-se interessante 
descobrir o estilo de vida, suas rotinas e perspectivas para o futuro.

São Sebastião da Boa Vista é um pequeno município localizado 
no interior do Estado do Pará, na Ilha de Marajó, acessível apenas 
através de transportes aéreos ou fluviais. Sua população é conhecida 
como boavistense, caracterizada por um povo caboclo e miscigenado. Ele 
é constituído por um distrito sede – São Sebastião da Boa Vista – 
além de povoados, vilas, rios, furos, igarapés e outros. O município 
possui poucas escolas e somente uma oferece o Ensino Médio Regular, 
a Escola Estadual de Ensino Médio João XXIII, criada para atender 
alunos da zona rural e urbana da região.

Em diversas regiões da Ilha de Marajó e, neste caso mais 
especificamente no município de São Sebastião da Boa Vista, não há 
muita diversidade no que se refere às práticas de lazer, ao estudo e 
emprego. Assim, o jovem que sai do Ensino Médio depara-se com 
as opções de entrar para o mercado de trabalho ou, se tiver apoio 
financeiro, buscar qualificação profissional fora do município.

Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de apresentar os 
resultados de uma pesquisa realizada com jovens estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio da Escola Estadual João XXIII, localizada no 
município de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha de Marajó, no Estado 
do Pará, a fim de compreender o valor e o significado atribuído à escola 
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por eles, delineando os motivos para a continuação dos estudos após o 
Ensino Médio, procurando identificar os desafios por eles enfrentados 
até o ingresso nesse nível escolar, bem como as perspectivas de vida 
para o futuro após a conclusão da Educação Básica.

JUVENTUDE: APORTES TEÓRICOS

Quem nunca, enquanto jovem estudante, foi questionado sobre 
a profissão que iria seguir após o Ensino Médio? Chegar a este nível 
e não demonstrar qualquer projeto futuro torna-se motivo de críticas 
relacionadas a indecisão. É como se todos os jovens, nessa etapa, 
precisassem obrigatoriamente saber o curso e a profissão correta para 
eles. Em consonância com Weller (2014), “aos olhos dos adultos, os 
jovens são vistos, muitas vezes, como sonhadores, confusos e indecisos” 
(p. 142). Porém, talvez o problema esteja na exigência do crescimento, 
tanto pessoal quanto profissional, na idade estipulada pela sociedade. 
Esse planejamento exigido quando os alunos chegam ao Ensino Médio 
não é tão simples, não significa simplesmente pensar em uma profissão 
e dizer que deseja executá-la para o resto da vida, ao contrário, isto

demanda espaços e tempos de reflexão sobre seus 
desejos, suas habilidades, mas também informações 
sobre o contexto social onde se insere, a realidade da 
universidade e do mundo do trabalho, entre outros, de 
maneira que possa ter elementos para construir um 
rumo para sua vida (LEÃO; DAYRELL; REIS, 2011, 
p. 1068-1069).

Nas camadas populares, em especial nas áreas afastadas dos 
grandes centros urbanos, é mais comum encontrar jovens cheios de 
dúvidas em relação ao futuro e a escola. Muitas vezes, a escola não 
consegue dar a atenção que este aluno necessita; eles são estudantes 
que, não raro, já chegam ao Ensino Médio com a ideia de passar de ano, 
concluir a Educação Básica, conseguir uma vaga numa universidade 
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e trabalhar. Entretanto, muitos não têm acesso a universidade onde 
moram e os pais não têm condições de arcar com as despesas para 
os estudos fora do local onde vivem; em alguns casos, o ensino que 
lhe foi disponibilizado possui déficits que impedem a sua aprovação e 
isso dificulta bastante a realização desses projetos; em outros, a mesma 
instituição, que também possui certas limitações psicopedagógicas, não 
prepara psicologicamente seus alunos para os desafios da vida futura.

Além de enfrentar as pressões das empresas/sociedade, por 
exigir profissionais cada vez mais qualificados, os jovens pertencentes 
as camadas populares precisam ainda lidar com uma possível frustração, 
muitas vezes, por falta de oportunidades, de não conseguir concretizar 
seus projetos de vida. Imagine como é viver diariamente com esses 
conflitos ocasionados por pressões da família, da escola e da sociedade 
para amadurecer pessoal e profissionalmente nessa fase.

A escola possui um importante papel na vida desses 
estudantes que estão entrando ou saindo do Ensino Médio e 
carecem de concretizar suas decisões. Porém, será que os professores 
e coordenadores conversam com os alunos a respeito de seus projetos 
para o futuro? Este é um questionamento relevante, pois os jovens 
precisam ver a escola não apenas como um local onde eles passarão três 
anos (ou talvez mais) no Ensino Médio.

É na escola que eles viverão e compartilharão as suas 
experiências, construindo novas amizades e se preparando para uma 
possível entrada no Ensino Superior, construindo um caminho para 
aprender coisas novas, tanto científicas quanto pessoais, levando-as 
para a vida toda. Este jovem estudante que muitas vezes possui uma 
vida sofrida e que talvez só frequente a escola porque tem a intenção 
de mudar seu futuro, de ter um bom emprego e dar uma melhor 
qualidade de vida para sua família. Desta maneira,

a escola tem um lugar especial como uma instituição 
onde os jovens alunos podem refletir sobre suas 
escolhas, seus valores e expectativas na vida. Ela pode 
ser uma referência para eles, um suporte com o qual 
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podem contar para se orientar na construção de suas 
trajetórias de vida (CARMO; LEÃO, 2014, p. 33).

É na escola que muitos estudantes encontram o conforto 
que precisam para continuar seguindo, apesar do cansaço mental e/
ou físico, da falta de atenção da família ou do excesso de cobranças, 
das dificuldades de se chegar ali, dentre tantos outros percalços. São 
jovens que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para chegar à escola, 
que foram diversas vezes ao colégio por causa da merenda escolar, 
acordaram cedo a fim de conseguir pegar a condução e o professor 
faltou, almoçaram sem saber se haveria o jantar. 

São jovens que se recusam a perpetuar o ditado popular de 
que “filho de pedreiro, pedreiro será”; que sonham todos os dias 
com um futuro melhor regado de oportunidades e sucesso pessoal e 
profissional e continuam indo à escola apesar de todas as dificuldades 
porque acreditam que este é o único caminho para conseguir melhorar 
de vida. São jovens que continuamente passam despercebidos pelas 
instituições de ensino onde os professores não conhecem quem é 
esse aluno que está ali a sua frente e que, algumas vezes, mal sabem 
seu nome; são os mesmos onde a escola não possui uma relação que 
permita a ele compartilhar seus projetos para o futuro, mesmo sabendo 
que frequentemente está cheio de dúvidas e que seria interessante 
propiciar esse diálogo.

É preciso ultrapassar a barreira existente não apenas entre 
professor e aluno, mas entre esses e a escola, coordenadores, diretor 
e o corpo escolar como um todo. É necessário que se tenha mais 
diálogo com os alunos porque a educação é uma via de mão dupla e 
esse compartilhamento de ideias e opiniões é importante para que o 
aluno pense em seus projetos futuros, para que ele acredite que está no 
caminho correto e que pode continuar, apesar das mazelas existentes 
ali.

Ouvir os jovens estudantes nos leva a refletir sobre a atenção 
que recebem da instituição escolar, da família e dos amigos nesta fase 
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repleta de tensões. É preciso dialogar a respeito dos projetos de vida, 
sobre o que vem após o Ensino Médio, seus sonhos, por onde começar 
(ou continuar). Porém, geralmente, as instituições de ensino atribuem 
essa missão à família. O problema está justamente nessa transferência 
de “obrigações”, pois o jovem deveria ter apoio de ambos os lados, não 
é verdade?

O grande problema nisso tudo está na realização dos projetos 
que estes jovens fazem para o futuro. É fato que, nesta fase, para os 
estudantes, a impressão que se tem é a de que os planos só começam a 
dar certo quando acontece a tão esperada aprovação no vestibular e, por 
fim, o ingresso na universidade, pois é o momento em que estes jovens 
começarão a elaborar outros projetos a partir da profissão que irão 
exercer com a formação em nível superior. Mas, e se essa tão sonhada 
aprovação demorar cinco, seis ou dez anos? Será que esses jovens foram 
preparados, pela família e/ou escola, para suportar essas frustrações de 
ver seus desejos mais um ano longe de serem concretizados? E se os 
jovens começarem a desistir devido as poucas oportunidades, como 
será o amanhã da juventude brasileira?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A assertiva contida neste estudo exigiu uma abordagem 
qualitativa na medida em que nos interessamos pelas percepções, 
intenções, significados e motivações dos jovens boavistenses a respeito 
da realidade vivida na região. Partindo dessa premissa, considerando-a 
como uma metodologia de cunho exploratório que foca no caráter 
subjetivo do objeto analisado, ou seja, na percepção de um grupo social, 
buscou-se a compreensão da realidade da escola que é uma construção 
individual e coletiva onde os estudantes que são sujeitos e atores, nessa 
pesquisa, possuam voz.

De acordo com Chizzotti (2003), a abordagem qualitativa 
“implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem 
objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e 
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latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível” (p. 221). 
Assim, esta pesquisa preocupou-se com aspectos da realidade que não 
podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 
dinâmica das  relações sociais, trabalhando com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Em 
outras palavras, buscou-se compreender o comportamento dos jovens, 
estudando as suas particularidades e experiências individuais, entre 
outros aspectos.

Com a intenção de buscar relatos de experiências vividas pela 
juventude, suas impressões e percepções a partir dos significados dados 
aos objetos, adotamos o método fenomenológico para realizar esta 
pesquisa, pois ele mostra o que é apresentado pelos sujeitos e esclarece 
esse fenômeno, seja ele humano ou não. Com isso, “o centro da questão 
é compreender o sentido que a ação tem para o ator, a interpretação 
subjetiva do sentido, ou, ainda, a maneira concreta como os seres 
humanos interpretam, na vida diária, sua própria conduta e a conduta 
dos demais” (WELLER; ZARDO, 2013, p.133).

Considerando as características deste estudo, identificou-se 
que dentre os diversos tipos de investigação científica, o mais adequado 
seria o Estudo de Caso, um tipo de análise qualitativa baseada no 
aprofundamento de uma unidade individual. Segundo Bogdan 
e Biklen (1994), a pesquisa consiste no estudo detalhado de um 
contexto, de um indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de 
um acontecimento específico. Através dele é possível obter respostas a 
questionamentos que um pesquisador não possui muito controle sobre 
o fenômeno estudado. Ele formula conceitos, explicações, teorias e 
não a comprovação das mesmas, visando descobrir novas formas de 
entendimento da realidade. Nesse sentido, a pesquisa de campo foi 
realizada a partir da técnica da Entrevista Narrativa, partindo-se da 
ideia de que esse é um método presente em diversos momentos de 
nossa vida ao contar lendas, mitos, fábulas, sonhos, filmes, entre outros. 

A entrevista narrativa é caracterizada como técnica não 
estruturada, pois é marcada pela espontaneidade, com perguntas 
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abertas que objetivam a profundidade de dados específicos a partir 
dos quais surgem histórias de vida tanto do entrevistado como do 
contexto situacional, pois “através da narrativa, as pessoas lembram o 
que aconteceu, colocam a experiência em uma sequência, encontram 
possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de acontecimentos 
que constroem a vida individual e social” ( JOVCHELOVITCH; 
BAUER, 2002, p. 91).

Nessa perspectiva, adotamos como procedimento a Análise 
de Entrevista Narrativa, proposta por Fritz Schütze e apresentada 
por Jovchelovitch e Bauer (2002), a fim de explorar os dados através 
dos 6 (seis) passos propostos por ele, que vão desde a transcrição do 
material verbal até a comparação de casos. A partir disso, buscou-se 
compreender as trajetórias, os desafios e perspectivas de futuro dos 
jovens boavistenses estudantes do último ano do Ensino Médio da 
Escola João XXIII.

A presente pesquisa foi realizada no município de São Sebastião 
da Boa Vista e contou com a participação de 13 (treze) jovens com idade 
entre 16 e 18 anos, estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola 
João XXIII, independente de sexo, moradores tanto da sede municipal 
quanto de vilas, rios, furos e ilhas situados próximos a mesma. Assim, 
foram entrevistados 6 (seis) jovens ribeirinhos, estudantes do turno 
matutino que precisam deslocar-se de barco, muitas vezes ainda de 
madrugada, para chegar a tempo do início das aulas e 7 (sete) alunos 
do turno vespertino, moradores da sede municipal que podem chegar 
a escola andando ou através dos meios de transportes disponíveis 
(carro, motocicleta, bicicleta). Neste texto trazemos doze dos treze 
participantes da investigação.

A ESCOLA COMO POSSIBILIDADE PARA O 
FUTURO

Caracterizar a juventude boavistense não é uma tarefa simples, 
pois não se trata apenas de descrever jovens que se reúnem na 
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praça, no bar e que curtem festas até o amanhecer, envolvem-se em 
programações nas igrejas e projetos sociais, discutem no Facebook por 
um “post” polêmico sobre política ou qualquer outro assunto. É preciso 
ir além e olhá-los com o intuito de entender que muitos vivem essa 
fase da vida de maneira diferente das gerações anteriores, o que atrai 
diversas críticas de adultos contrários a algumas mudanças como se 
demonstrassem preocupação com a ameaça do “novo”.

Os jovens entrevistados estudantes da Escola João XXIII 
há três anos já viveram muitas situações, aprenderam conteúdos, 
conheceram professores. É possível dizer que suas trajetórias são 
repletas de experiências que podem ser resumidas também ao descrever 
como é ser um estudante da Escola João XXIII. Dentre as percepções, 
destacamos:

É reconhecer de onde vim, onde cheguei e para onde 
quero ir, sendo a Escola João XXIII minha referência 
para isto. Eu vejo a escola como uma pequena escada 
composta por três degraus que são o primeiro, o 
segundo e o terceiro anos do Ensino Médio que após 
serem escalados, nos levam mais para perto do topo 
(Im)3.
Em grande maioria é satisfatório. O colégio tem uma 
boa estrutura, ele tem um bom quadro de professores, só 
que ele não é totalmente bom, ele tem poréns, né? Tem 
alguns professores que não conseguem ministrar aula, 
a direção se mostra muito desinteressada pelo colégio, 
mas têm alguns que salvam, alguns que estimulam a 
nossa capacidade de pensar, debater e tal, esses são os 
que realmente fazem valer a pena estudar lá. Na grande 
maioria, é bom (Gf )4.

3   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João XXIII. Tem 18 
anos, é ribeirinho, solteiro e reside com os pais no Furo Santo Antônio, área rural do muni-
cípio de São Sebastião da Boa Vista.
4   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola João XXIII. Tem 16 
anos, é solteira e reside com os pais na sede do município de São Sebastião da Boa Vista.
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Im admite ser a escola a sua referência e uma ligação entre 
o passado e o futuro que almeja. Ao usar “degraus” para se referir a 
série, associa o Ensino Médio a uma ideia de ascensão social, de “subir 
na vida”, de prosperar socialmente. Assim como ele, outros alunos 
consideram a escola como o caminho que os levará à faculdade, a 
conseguir melhores oportunidades e realizar seus desejos. Gf ressalta 
o papel do professor na vida do estudante ao usar a palavra “salvam” 
como adjetivo que os torna diferente do restante da equipe da escola e 
influencia diretamente em sua vida. Apesar dessas visões, consideradas 
positivas, também obtivemos respostas com críticas acentuadas, 
vejamos:

É bom, mas tem sempre umas controvérsias né? (...) 
Eles são muito tradicionais lá, porque a gente às vezes 
quer inovar lá, ter uma vídeo-aula ou trazer um material 
de fora pra gente, por exemplo, uma aula de Geografia, 
conhecer uma outra cidade, um relevo, tudinho. Estudar 
na prática. É muito difícil. Não é que eles não aceitam, 
eles não incentivam também (Gm)5.

Em geral eu gosto da escola, só que a infraestrutura eu 
não acho boa, por exemplo, se tivesse uma biblioteca, mas 
não tem, tem uma que tá até parada lá cheia de cadeira. 
A sala que eu estudava, inclusive o ar condicionado 
para, a porta tá com o vidro quebrado, colocaram até 
um papelão lá, aí quando o ar condicionado esbandalha, 
a gente fica num calor, que a nossa sala é a última. Uma 
vez o meu colega até levou um ventilador da própria 
casa dele pra gente, mas em geral é bom até (Df )6.

Para Gm, ser aluno da Escola João XXIII é bom, mesmo com 
algumas dificuldades expostas em sua interpretação. Sua visão se 
assemelha a de Gf ao reclamar das práticas pedagógicas, afirmando que 

5   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola João XXIII. Tem 16 
anos, é solteiro e reside com os pais na sede do município de São Sebastião da Boa Vista.
6   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola João XXIII. Tem 16 
anos, é solteira e reside com os pais na sede município de São Sebastião da Boa Vista.
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a escola ainda assume uma postura tradicional e que os professores não 
aceitam nem são estimulados a fugir de suas atividades pedagógicas 
pautadas em uma pedagogia tradicional ao trabalhar aulas mais 
dinâmicas, o que entristece os alunos cansados da monotonia. Df 
afirma que gosta da escola, mas revela sua preocupação com a falta 
de infraestrutura da instituição, de uma biblioteca para pesquisas 
e estudos, além das salas de aula inadequadas que, muitas vezes, 
atrapalham o estudo.

Contudo, apesar dos alunos considerarem algumas dificuldades 
relacionadas aos métodos de ensino e aprendizagem, ainda marcados 
pelo tradicionalismo, e deficiências na estrutura da instituição, 
muitos dos entrevistados admitem que ser estudante da Escola João 
XXIII é bom, é honroso e ressaltam a boa relação com os amigos e a 
importância de alguns professores nesse último ano escolar. Assim, ao 
serem indagados sobre seus gostos e preferências, ouvimos o seguinte 
relato:

Os debates que alguns professores abrem pra gente. Eles 
jogam assuntos aleatórios, política, assuntos polêmicos, 
sabe? Principalmente a professora de História. Ela faz 
a gente pensar no passado colocando ideias de agora, 
comparando situações, isso é legal. E eles tentam, às 
vezes tentam ensinar a gente e não apenas repassar as 
coisas que eles consideram certo. Eles tentam fazer a 
gente pensar. Eles estimulam a gente a pensar. Alguns, 
no caso (Gf ).

Esta percepção se assemelha a muitas outras relatadas pelos 
estudantes da Escola João XXIII ao serem questionados sobre o que 
mais gostavam ali. Para a maioria deles, a preferência está nas aulas 
diferenciadas que proporcionam uma maior interação dos alunos 
que fogem do tradicionalismo, incentivam discussões e os estimula 
a pensar. De um modo geral, os outros estudantes apontaram dois 
aspectos relacionados a aprendizagem e ao cotidiano:
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A convivência com os professores, alunos. Assim quando 
a gente chega logo no 1º ano tá todo mundo tímido lá, 
ninguém conhece quase ninguém só o grupinho que 
são as famosas panelinhas se conhecem. Aí depois lá 
no 3º ano você já conhece todo mundo, só conhecidos. 

Já é a segunda vez que eu sou chamado pra fazer uma 
entrevista, porque os professores vêm direto comigo 
e com os meus amigos que estão mais familiarizados 
desde o 1º ano. Então é assim a convivência é muito 
boa. Por exemplo, o turno da manhã são quase todos 
do interior, a maioria é do interior, então algumas são 
das mesmas localidades e a gente se conhece mais (Im).

Eu percebo lá que a interação, os funcionários, aluno, 
entre o professor e aluno também, é bastante dinâmica, 
porque alguns, não são todos, alguns professores, eles 
sentem o que o aluno tá passando naquele momento, 
é isso que eu gosto de ver, entre os funcionários (Gm).

Por meio das falas acima, é possível identificar discursos voltados 
para as relações interpessoais. Os estudantes demonstram grande afeição 
pelos colegas de classe, professores e demais funcionários da escola. Em 
diversos depoimentos, foi identificado o prazer que sentem em estar com 
os amigos, estudando, brincando e compartilhando experiências.

A percepção dos entrevistados relacionada aos professores nos 
remete a pensar na influência destes na vida dos jovens estudantes. É 
possível identificar a existência de pessoas, ali no município de São 
Sebastião da Boa Vista, que executam muito bem a função de professor, 
não apenas quando conseguem que o aluno aprenda o conteúdo 
ministrado, fazendo-o raciocinar naquela questão de Matemática ou 
qualquer outra disciplina, mas acima de tudo, conseguem que o jovem 
seja um cidadão que sonhe e lute por um país mais justo e igualitário, 
que pense e se prepara para as escolhas do futuro.

Provavelmente, em todas as escolas do Brasil, existe um 
professor assim, que não tem receio de conversar com os alunos, de 
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expor seu ponto de vista e ouvir os jovens, dar conselhos e procurar 
uma solução para os problemas que eles estejam enfrentando. Aquele 
professor que, apesar de saber de todas as limitações da escola, de 
seguir criteriosamente as regras de ensino, mesmo não concordando 
com algumas, consegue alimentar a esperança nos alunos até quando 
este apresenta desmotivação, acreditando ser impossível conseguir 
uma vaga na universidade pelo fato de se achar inferior aos estudantes 
de escolas particulares mais bem preparados.

Weller (2014) ao falar sobre a contribuição da escola e a 
importância dos profissionais da educação na construção de projetos 
de vida, afirmou que apesar das inúmeras dificuldades é possível 
encontrar professores engajados e preocupados com o destino dos 
jovens após a conclusão do Ensino Médio. Para ela, esses professores 
encorajam e estimulam os alunos na busca de melhores oportunidades. 
Na verdade, talvez eles nem saibam, mas se muitos alunos ainda 
permanecem frequentando a escola, mesmo com todas as dificuldades, 
é devido ao incentivo que recebem deles. São esses profissionais que 
instigam os alunos, principalmente, aqueles que moram na periferia, 
geralmente próximo à “boca de fumo”, do crime e da marginalização, 
mas que sonham com um futuro melhor. São eles os culpados por 
formarem um aluno persistente que tenta, várias vezes, ingressar 
no nível superior, ainda que a competição seja acirrada e as chances 
poucas. Dessa maneira, as boas relações com os amigos e professores, 
além das aulas diferenciadas, realizadas a partir de debates, ganham 
destaque nas percepções dos estudantes entrevistados ao descreverem 
o que mais gostam na Escola João XXIII.

É fato que estudar nunca foi uma missão tão fácil, mas difícil 
mesmo é ouvir a expressão: “Você não faz nada, só estuda!”, como se 
isso se resumisse apenas a ir à escola, sentar em frente ao professor e 
aprender o que está sendo repassado. Parece simples, não é mesmo? 
Mas a prática requer esforços que não dependem apenas do aluno. 
Propor aos jovens estudantes boavistenses uma reflexão acerca das 
dificuldades enfrentadas em relação a estudar ou a escola, nos permite 
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ouvir e entender diferentes ideias marcadas por experiências. Vejamos 
a primeira posição:

Uma das principais dificuldades que enfrento todos os 
dias é acordar cedo para ir à escola e chegar tarde em 
casa ( Jm)7.

É isso né, o acesso. O acesso à educação que é muito 
difícil. Assim, pode-se dizer que eu moro distante, mas 
tem gente que mora ainda mais longe do que eu. E 
quem para mais de estudar são os alunos que moram no 
interior. Há pessoas que dizem que alguns estudantes 
não trabalham, mas pra mim estudar é um trabalho 
nesse caso. Eu ter que acordar de madrugada, vir pra 
escola, voltar tarde, isso é um trabalho pra poucos (Im).

Essas percepções resumem a vida dos estudantes ribeirinhos, 
que, para continuar os estudos no Ensino Médio necessitam deslocar-
se até o município de São Sebastião da Boa Vista devido às escolas da 
zona rural não disponibilizarem a última etapa da Educação Básica, 
driblando o grande problema do acesso ao Ensino Médio. Para tanto, é 
necessário que acordem cedo, muitos ainda de madrugada, visto que o 
transporte escolar tem horário a cumprir. Assim, para a maioria deles, 
a dificuldade está no acesso à educação. Posteriormente, no que se 
refere à segunda posição, identificamos:

Muitos professores, eles chegam na sala e não se 
interessam se o aluno aprendeu ou não, passam a 
matéria e, por mais que a pessoa não tenha entendido, 
eles não tão a fim de passar de novo, então fica aquele 
grande vácuo nas matérias. A gente não consegue 
entender, fica dificultoso pro aluno gostar, fica aquela 
aula muito chata, monótona (Ff )8.

7   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João XXIII. Tem 17 
anos, é ribeirinho, solteiro e reside com os pais na Ilha Paquetá, área rural do município de 
São Sebastião da Boa Vista.
8  Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola João XXIII. Tem 16 
anos, é solteira e reside com os pais na sede município de São Sebastião da Boa Vista.
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Às vezes, a falta de aprofundar nos assuntos. Às vezes, 
as matérias são dadas superficialmente e eu percebo 
também que apesar dos professores e da escola em si 
querer que a gente consiga passar no Enem ou obter 
uma boa pontuação, eles realmente não passam os 
assuntos voltados pro Enem. Às vezes, passam questões 
básicas que nunca cairia no Enem, nunca aprofundam 
muito nos assuntos, em alguns assuntos. Eu acho que a 
escola dá o suporte pra gente, mas não todo, aquele que 
a gente necessita pra fazer uma prova com o peso do 
Enem (Cf )9.

Assim, a ideia desses jovens resume a dos demais estudantes. Para 
eles, as dificuldades relacionadas a escola e a estudar estão associadas 
às práticas metodológicas de alguns professores e, consequentemente, 
deficiências no ensino disponibilizado. A maioria dos estudantes 
admite a presença de professores com práticas pedagógicas ineficazes, 
uma vez que eles alegam que não entendem o conteúdo repassado 
pelos docentes. A falta de aprofundamento e/ou ausência total de 
conteúdos cobrados em processos seletivos para o ingresso no Ensino 
Superior também é vista como um obstáculo, o que os obriga a dobrar 
o ritmo de estudos em casa.

As percepções acerca das dificuldades em relação a estudar ou 
a escola possuem duas posições, uma caracterizada pelos estudantes 
ribeirinhos, que consideram o acesso a instituição como o maior 
obstáculo, pois é necessário que acordem de madrugada para chegar 
a tempo das aulas; e a outra é descrita pelos jovens moradores da 
sede municipal, que admitem alguns impedimentos relacionados ao 
nível de ensino, julgando não ser suficiente para realizar uma prova de 
vestibular e aos métodos de alguns professores, alegando não serem 
tão eficientes quanto deveriam, pois os consideram desinteressados em 
repassar o conteúdo com eficácia.

Nessa perspectiva, em uma escola é possível encontrar uma 
diversidade infinita de jovens estudantes que a frequentam por 
diversos motivos: pela família, por si mesmos, pelo passado, presente 

9   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola João XXIII. Tem 17 
anos, é solteira e reside com os pais na sede município de São Sebastião da Boa Vista.
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e, principalmente, pelo futuro. Na Escola João XXIII não seria 
diferente. Identificamos essa variedade de alunos em seus discursos e 
interpretações acerca do significado do estudo para eles, descritos da 
seguinte forma:

É o caminho que vai me levar a conseguir o que eu 
quero. É o fundamental pra mim, estudar (Bf )10.

Estudar significa pra mim uma saída, uma melhoria 
de vida, um conforto uma segurança que eu vou ter 
estudando, porque estudar é o melhor caminho que 
tem (Gm).

Estudar significa uma forma de eu conseguir não ser 
mais um desses jovens que só fazem o Ensino Médio 
mesmo por fazer e depois ficam por aí. Não que eu 
esteja julgando, é que é uma oportunidade pra mim 
conseguir vencer (Hm)11.

Estes estudantes reconhecem a escola como o melhor caminho 
para alcançar seus objetivos, melhorar de vida e ter um futuro diferente 
de muitos jovens residentes ali no município. Os outros entrevistados 
possuem ideias semelhantes, mas com algo mais a acrescentar:

Estudar significa muito pra mim, porque com o estudo 
conseguimos aprender muitas coisas, com os estudos 
conseguimos alcançar nossos objetivos (Ef )12.

Estudar significa muito para mim, pois é através desses 
estudos que garantirei um bom futuro para mim e para 
minha família ( Jm).

10   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João XXIII. Tem 16 
anos, é ribeirinha, solteira e reside com os pais na Ilha Paquetá, área rural do município de 
São Sebastião da Boa Vista.
11   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola João XXIII. Tem 
17 anos, é solteiro e reside com os pais na sede município de São Sebastião da Boa Vista.
12   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola João XXIII. Tem 18 
anos, é ribeirinha, solteira e reside com os pais no Rio Urucuzal, área rural do município de 
São Sebastião da Boa Vista.
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Pra mim significa tudo né, porque eu aprendo várias 
coisas como a ler e a escrever e outras muitas coisas, 
principalmente como viver na sociedade hoje em dia 
(Fm)13.

Muita coisa. É meu ponto de partida, meu ponto 
inicial, meu ponto principal pra ser alguém na vida, pra 
conseguir tudo o que eu quero, que eu desejo pra minha 
vida, é só por esse meio (Ff ).

Eu acho que significa tudo pra mim, se eu quero ter um 
bom futuro pela frente vai ser através dos meus estudos 
(Df ).

Para estes estudantes, o estudo é essencial. É através dele que 
alcançarão seus objetivos, proporcionarão melhores condições de vida 
para a família e serão “alguém na vida”. Ao dizerem que é “tudo”, Fm e 
Df colocam a atividade de estudar como o centro de suas vidas, assim 
como Ef, Jm e Ff põem-na como o núcleo da trajetória para o futuro. 
Contudo, identificamos outra percepção diferente destas citadas 
anteriormente. Vejamos:

É importante. Porque eu me sinto pressionada pela 
minha família, nem tanto importante pra mim, mas eu 
me sinto, eu sinto necessidade de dar alguma alegria 
pra eles e ver, no caso da minha família, a filha deles 
seguindo em frente, sabe? Em uma coisa que eles 
não conseguiram e tal, acho que é mais isso que me 
estimula a continuar estudando. A minha mãe concluiu 
o Ensino Fundamental, eu acho. O papai concluiu o 
Ensino Médio. Só. Aí depois ele fez concurso público 
pra polícia (Gf ).

Através do relato acima é perceptível que Gf sente-se 
pressionada, pois poucos em sua família conseguiram ingressar no 
Ensino Superior, considerando ser essa a forma de proporcionar 
13  Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno matutino, na Escola João XXIII. Tem 18 
anos, é ribeirinho, solteiro e reside com os pais no Rio Furo Grande, área rural do município 
de São Sebastião da Boa Vista.
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alegria e orgulho para a família. Segundo ela, esse é o motivo de 
continuar estudando. Entretanto, é interessante perceber que, apesar 
de admitir continuar os estudos pela família, a jovem, em diversos 
momentos da entrevista, demonstra seu interesse ao se entusiasmar 
com debates realizados em determinadas aulas, se preocupa com os 
métodos pouco práticos dos professores ao repassar o conteúdo em 
sala de aula e tantas outras inquietações identificadas ao longo desta 
pesquisa. Talvez a questão familiar tenha um peso maior, mas sua força 
de vontade, ao longo dos anos de estudo e continuar frequentando 
e se interessando, como é percebido em outros trechos de suas falas, 
demonstra que existem outros motivos provavelmente inerentes a sua 
pessoa.

Dessa forma, o estudo é de grande importância na vida desses 
estudantes que estão saindo do Ensino Médio, pois é através dele que 
conseguirão melhores oportunidades de emprego, alcançarão seus 
objetivos e terão um futuro favorável que lhes possibilitará também 
ajudar suas famílias.

A escola é um ambiente que marca a vida do estudante de 
diversas formas: os espaços, os professores, a direção, os colegas de 
classe que, muitas vezes, se tornam parte da família. Ao sair de uma 
instituição escolar o estudante leva um pouco de tudo. Ao concluir a 
Educação Básica, o aluno não leva apenas conhecimentos adquiridos 
em 12 anos (ou mais) de estudos, mas grandes experiências, memórias 
e aprendizagens que servirão para a vida. É fato que, de alguma 
forma, a escola torna-se importante para os estudantes que estão ali 
diariamente, faça chuva ou sol. Por isso, ao indagá-los sobre como a 
escola contribui para os projetos de vida, extraímos o seguinte relato:

Me ensinando, assim, é, no meu cotidiano, me ajudando 
a entender os assuntos que vão me ajudar no Enem. 
Os professores falam bastante sobre prova de vestibular, 
mas eu não acho que é do jeito que a gente quer, assim 
tipo eles falam mais: ah vocês têm que passar, porque 
vocês vão ter que ter um futuro pela frente (Df ).
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Para esta jovem, a escola contribui repassando conteúdos para 
o vestibular. Ela ressalta ainda o interesse dos professores ao falar 
sobre o vestibular e o futuro, mas admite que falta algo mais, pois esse 
incentivo não acontece como gostariam. Com uma visão parecida a 
esta, destacamos:

Ela contribui bastante, porque os professores lá têm 
uma grande carga de experiência e a maioria deles 
motiva muito a gente, inspiram. Eles dão ideias pra 
gente. Os trabalhos que eles passam ajudam muito. (...) 
Porque Ensino Médio, meu Deus, é uma parte da vida 
que a gente se sente mais perdido, aí eles são muito 
fundamentais lá, a escola, porque eles incentivam e 
ajudam quando a gente precisa (Cf ).

Os professores dão relatos, de vez em quando, como a 
professora de Geografia, a (...), ela acaba incentivando 
muito a gente, dando relatos de alguns alunos dela 
antigos que já falaram sobre isso com ela, como eles 
melhoraram de vida (Hm).

Estes jovens descrevem os professores como incentivadores 
e “fundamentais”, como afirma Cf. Hm cita uma professora que usa 
exemplos de ex-alunos que melhoraram de vida através dos estudos 
como forma de inspiração para que eles continuem nesse caminho. 
Contudo, contrário a estes, identificamos os seguintes posicionamentos:

Poucos professores ainda que se preocupam em repassar 
informações sobre datas de vestibulares, em informar a 
gente bem, sabe? Da direção isso praticamente não tem. 
Em relação aos conteúdos, são só pra cumprir tabela 
mesmo. A maioria deles não ajuda a gente em muita 
coisa. E eles complicam muito os assuntos. A maioria 
dos professores complica demais os assuntos que são 
muito simples. Porém, né? (Gf ).
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Ela me dá o ensino e coisas do tipo. É isso. Os 
professores não incentivam, eles só dizem que a gente 
precisa continuar pra gente chegar no mercado de 
trabalho como bons profissionais, só isso. No geral, são 
poucos (Km)14.

Para este grupo de estudantes, a preocupação da escola é 
técnica e não humanizada, pois está preocupada apenas em repassar 
o conteúdo. Gf afirma que corpo docente e direção não informam 
sobre processos seletivos, e concorda com Ff no que diz respeito 
aos conteúdos, admitindo que os métodos são pouco práticos e que 
dificultam a apreensão de assuntos simples.

Weller (2014) afirma que alguns professores, por assumirem uma 
profissão pouco valorizada e mal remunerada, acabam desenvolvendo 
posturas mais passivas, atuando o mínimo exigido e envolvendo-se 
pouco nos trabalhos da escola. Contudo, ela ressalta que este modelo 
“não pode ser visto como um perfil profissional exclusivo da carreira 
docente” (WELLER, 2014, p. 147), pois há professores que, apesar 
dos desafios, continuam motivando e inspirando os alunos a serem 
melhores a cada dia. Isso é bastante percebido em meio às falas dos 
entrevistados. Para muitos, apesar de haver professores que dificultam 
os conteúdos e a transmissão do conhecimento, há aqueles que fazem 
“valer a pena” estar na escola diariamente.

Além dessas opiniões sobre como a escola contribui para os 
projetos de vida, encontramos outras:

Muito. A escola, como eu disse, é o caminho pra eu 
conseguir aquilo que eu quero, porque se eu quero 
entrar numa faculdade, eu preciso ter um Ensino 
Médio, eu preciso ter um Ensino Fundamental, eu 
preciso caminhar até eu chegar numa faculdade. Então 
a escola é fundamental (Bf ).

14   Estudante do 3º ano do Ensino Médio, do turno vespertino, na Escola João XXIII. Tem 
17 anos, é solteiro e reside com os pais na sede município de São Sebastião da Boa Vista.
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Para esta estudante, assim como para a maioria dos jovens 
entrevistados, a escola contribui nos ensinamentos ou com a 
motivação dos professores. Os estudantes declaram que, apesar de 
alguns conversarem sobre vestibular, falta mais informação sobre os 
processos seletivos de universidades, aprofundamento nos conteúdos 
e diferentes métodos de transferência destes, pois alguns parecem não 
ser eficientes, o que dificulta a aprendizagem.

Nesse sentido, a conclusão do Ensino Médio fecha um ciclo 
muito importante na vida dos jovens estudantes e inicia outro repleto 
de expectativas sobre o futuro, o novo, o que virá: mais liberdade, 
independência, novas responsabilidades. Assim, os jovens estudantes 
boavistenses admitem seus planos para o futuro após o Ensino Médio 
da seguinte forma:

Entrar numa faculdade pública de medicina veterinária. 
Eu já tenho pensado muito nisso de mudar de cidade. 
Eu tenho alguns planos. Pensei em morar com uma 
amiga e conseguir um emprego pra ajudar meus pais a 
pagar as despesas que é morar fora daqui (Gf ).

Ingressar numa faculdade para assistência social, aí 
depois arranjar um emprego, mas eu teria que mudar de 
cidade. Eu quero mudar daqui. Eu tenho uma irmã que 
mora pra lá, então no caso eu iria morar com ela (Df ).

Eu tenho a expectativa de conseguir uma vaga numa 
universidade, pelo Enem, mas a gente sempre tem 
que ter o plano B e a minha família e eu, a gente tá se 
programando pra, caso eu não passe, faça um cursinho 
em Belém. Eu tô na dúvida, mas pensei em fazer letras 
e serviço social (Cf ).

Estes estudantes têm em comum não apenas os mesmos 
professores e o ensino, mas os planos de continuar os estudos e 
ingressar no Ensino Superior. Eles sabem da necessidade de mudar-
se para outras localidades se quiserem concretizar os planos. Além 
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desses, há quem explane também projetos relacionados a continuação 
dos estudos, mas com algumas diferenças: 

Pretendo fazer curso até entrar em uma faculdade na 
área que eu quero que é enfermagem. Tenho bastante 
apoio dos meus pais. Também vou me esforçar bastante 
para conseguir estudar em uma faculdade pública, 
porque as condições não são muito boas pra pagar uma 
faculdade particular, mas se eu não conseguir passar em 
uma faculdade pública, vou dar um jeito e fazer uma 
particular (Ef ).

Eu falei assim pra mamãe que eu quero descansar um 
pouco porque 3 anos nessa corrida, cansa bastante, né? 
Eu pretendo descansar um pouco e depois eu quero 
fazer um cursinho, um cursinho básico pra começar. 
O professor de informática aconselhou a gente a fazer 
auxiliar administrativo, que pra quando vier num 
concurso público né, nós já estejamos preparados pra 
fazer. Ter um emprego pra conseguir a faculdade (Im).

Para estes estudantes, a concretização do objetivo de ingressar 
no Ensino Superior começa com o auxílio de um cursinho pré-
vestibular. Ef declara estar determinada a cursar uma faculdade, pois 
afirma que se não conseguir passar em uma universidade pública, vai 
“dar um jeito e fazer uma particular”. Isso demonstra que seu objetivo é 
continuar os estudos, apesar das dificuldades que observa. O estudante 
Im não vê, embora deseje, a necessidade da continuidade imediata dos 
estudos. Ao afirmar que deseja descansar antes de continuar os estudos 
para o Ensino Superior, indica certo desgaste em ser um estudante de 
Ensino Médio e ribeirinho. Após um período para “descansar” é que vê 
o prosseguimento dos estudos após o cursinho preparatório. 

É importante destacar que todos os jovens entrevistados 
traçaram planos para após o Ensino Médio voltados a continuação 
dos estudos. Há até quem tenha projetos para depois da graduação. 
Contudo, identificamos, em meio as falas, que alguns estudantes 
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demonstram certa indecisão quanto ao curso, pois elencam diversas 
áreas, enquanto outros consideram a necessidade de fazer primeiro um 
curso preparatório para então concorrer a uma vaga na faculdade.

Portanto, podemos perceber que o jovem boavistense se 
preocupa com o futuro e faz da escola o caminho para obter um amanhã 
mais favorável. Apesar das dificuldades enfrentadas diariamente, seja 
por acordar cedo, por não ter salas equipadas e/ou professores, muitas 
vezes, demonstrando desinteresse, esses estudantes continuam a 
frequentar a escola, fazem planos e acreditam na mudança de vida a 
partir da escolarização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se dedicou a compreensão da trajetória biográfica 
e as perspectivas dos jovens boavistenses em crescer pessoal e 
profissionalmente através dos estudos e os significados que atribuem 
à escola para a construção de seu futuro por meio de entrevistas 
narrativas com estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual de 
Ensino Médio João XXIII, localizada no município de São Sebastião 
da Boa Vista, na Ilha de Marajó, no estado do Pará.

Para tanto, objetivou-se compreender o valor da escola 
para os jovens estudantes, além de delinear os motivos que os leva 
a continuidade dos estudos após o Ensino Médio, identificando os 
desafios cotidianos para estar na escola e suas perspectivas de futuro.

A análise das entrevistas dos jovens boavistenses revelou 
diversas percepções. Ao relatarem como é ser um estudante na 
única escola que oferta o Ensino Médio no município, um grupo de 
estudantes destacou como pontos negativos os métodos de ensino e 
aprendizagem utilizados, por ainda serem marcados pelo tradicionalismo 
e insatisfação com a infraestrutura da instituição. Outro grupo de 
participantes, ao contrário, destacaram na escola aspectos positivos 
como as boas relações com os colegas e professores, identificação de 
aulas com dinâmicas diferenciadas, proporcionadas através de debates 
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e discussões que fogem do modelo arcaico.
De modo geral os jovens entrevistados apresentaram-

se determinados a dar continuidade nos estudos e buscar novas 
oportunidades, após o Ensino Médio. Contudo, ao relatarem as 
dificuldades encontradas em sua trajetória biográfica e escolar, 
identificamos duas posições: : a) os estudantes ribeirinhos  identificam 
o acesso a instituição escolar como o maior obstáculo a ser enfrentado, 
devido a morarem distante da sede do município onde fica a escola e 
terem que pegar o transporte fluvial muito cedo e voltar muito tarde 
e, b) os jovens moradores da sede municipal, destacaram a fragilidade 
da sua formação para concorrer a uma vaga em universidades, além de 
identificarem falta de compromisso em um grupo de professores, com 
a eficácia da aprendizagem.

É interessante destacar que os jovens estudantes recebem apoio 
familiar para permanecer na escola, relatado como incentivo dos pais, 
desde a infância, para que se dediquem exclusivamente aos estudos. 
Esta parece ser uma marca geracional uma vez que muitos declaram 
receber apoio principalmente daqueles que não tiveram acesso ao estudo 
em seu tempo.  A partir disso, observamos que o significado que os 
jovens atribuem a escolarização advém do desejo de alcançar objetivos, 
fazendo da escola um meio para obter melhores oportunidades de 
empregos e ter um futuro favorável que os possibilite também, a ajudar 
financeiramente seus familiares.

 No que tange as contribuições da escola para os projetos de 
vida, os entrevistados consideram os ensinamentos e motivações dos 
professores. Uma crítica presente em suas narrativas foi a ausência 
de informações de processos seletivos para universidades, como o 
acesso a informações básicas e relacionadas a períodos de inscrição e, 
supomos, dinâmica do processo. Pode-se identificar uma reclamação 
e um lamento já que identificam essa falta de informação na equipe 
técnico-pedagógica da escola.

Todos os jovens entrevistados traçaram planos para após o 
Ensino Médio voltados para a continuação dos estudos. Há até quem 
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tenha projetos para depois da graduação. Contudo, alguns estudantes 
demonstram indefinição quanto ao curso ou área de interesse, enquanto 
que outros consideraram a necessidade de fazer primeiro um curso 
preparatório e que os habilite a concorrer a uma vaga na faculdade. 

Porquanto, pode-se afirmar que o jovem boavistense se 
preocupa com o futuro, tem expectativas de qualificar-se para o 
mercado de trabalho e adquirir uma melhora das condições de vida, 
por meio da educação. Sendo assim, os entrevistados admitem ver na 
escola o caminho mais certo para obter um amanhã favorável. Apesar 
das dificuldades enfrentadas diariamente, elaboram planos e acreditam 
na mudança de vida através da escolarização.
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DAS MARGENS DO RIO PARA O MUNDO: UM ESTUDO 

SOBRE OS PROJETOS DE VIDA DE 
JOVENS RIBEIRINHOS

Vanessa Afonso da Silva 
Ceila Ribeiro de Moraes 

Resumo: O presente artigo consiste em um estudo sobre os projetos de vida de 
jovens ribeirinhos e os fatores que exercem influência durante a elaboração de suas 
perspectivas de futuro. A juventude, ao longo dos tempos, vem dividindo opiniões no 
que diz respeito a sua definição e os jovens, por vezes, são estereotipados mediante 
aspectos negativos que os rotulam como sujeitos que transitam por uma fase na qual 
os problemas, a rebeldia, a irresponsabilidade, são fortes quesitos para considerá-los 
como tais. Na verdade, trata-se de visões que generalizam as juventudes e ignoram as 
suas multiplicidades, as diversas culturas juvenis, bem como os diferentes modos de 
vivenciá-la. Como consequência, os sujeitos jovens são privados de espaços e tempos 
de socialização e perdem sua vez e voz diante de decisões que lhes convém. Para 
os jovens ribeirinhos, o silenciamento torna-se mais intenso e suas aspirações para 
o futuro são concebidas como “utópicas” devido as intempéries da vida ribeirinha. 
Considerada como uma pesquisa de abordagem qualitativa, a entrevista narrativa 
foi compreendida como o método capaz de atender às solicitudes desse trabalho no 
que se refere à análise dos relatos de seis jovens meninos e meninas pertencentes 
a diferentes comunidades ribeirinhas situadas na Vila Maiauatá, no município de 
Igarapé-Miri, Nordeste do Pará. 

Palavras-chave: Juventude. Jovens ribeirinhos. Projetos de vida, sociabilidades

INTRODUÇÃO

Do Latim Juventus, a palavra “juventude” designa aquele que 
é “novo, jovem, recente”. Consta no dicionário que o termo “jovem” 
é utilizado para caracterizar a fase vivida pelo homem que procede a 
infância e antecede a idade viril. Entretanto, sabemos que esse termo 
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demanda por definições bem mais sensíveis e abrangentes, para além 
da idade cronológica do ser humano e suas imposições.

Desse modo, estudar a juventude é sinônimo de desafios 
e, sobretudo, falar sobre juventude, na contemporaneidade, é dar 
palco para uma série de debates com diferentes pautas referentes às 
diversidades de gênero, etnia, ideologias, individualidades, identidades, 
subjetividades, descontentamentos, pertencimentos, as múltiplas 
dimensões da sua experiência social, suas demandas, expectativas e 
suas escolhas. Em se tratando desta última, segundo o senso comum 
enraizado no imaginário social até os dias de hoje, acredita-se que é 
durante essa referida fase e, por consequência das escolhas nela feitas, 
que poderá ser justificado o lugar na sociedade que esse jovem ocupará 
quando adulto. 

Sendo assim, tal condição sugere que os jovens vivenciem 
experiências e descobertas de si mesmo e do mundo enquanto são 
impregnados por um misto de emoções e intensas preocupações que 
resultam em questionamentos como: “Qual rumo devo dar à minha 
vida?”; “Qual profissão devo escolher?”; “E se essa escolha não for a 
certa?”.   

É em meio a esse contexto que os jovens constroem seus 
primeiros projetos de vida. Digo “primeiros”, tendo em vista que é 
muito comum na juventude ocorrerem oscilações entre os mais 
diversos campos de aspiração para o futuro que são idealizados e, ao 
mesmo passo, anulados à medida que os sujeitos são submetidos a 
novas experiências ou inseridos em novos grupos de afinidade.

Entretanto, antes de falarmos sobre a relação Juventude 
e Projetos de Vida e os fatores que exercem influência durante a 
elaboração das expectativas de futuro dos sujeitos jovens, é necessário 
retornarmos a questão anteriormente citada que diz respeito à noção 
que se tem sobre a juventude e as representações criadas sobre os 
sujeitos jovens.

Para os autores Juarez Dayrell e Paulo Carrano (2014), ainda 
que a juventude seja vislumbrada pelo mundo adulto – que busca, 



47

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero|
cada vez mais, uma aparência mais juvenil e estilos de vida mais 
enérgicos – na verdade, os jovens vivenciam uma realidade na qual as 
políticas públicas não contemplam suas demandas por espaço e tempo 
convenientes para, entre outras finalidades, a socialização, interação, 
diversão e lazer.

Outro impasse enfrentado pela juventude condiz com a pouca, 
ou nenhuma, solicitação dos jovens para atuar como protagonistas em 
situações que requerem tomadas de decisões referentes às questões de 
interesse desse público, desconsiderando suas opiniões e restringindo 
sua participação. Ademais, a falta de credibilidade que fomenta o 
silenciamento das vozes desses meninos e meninas, ao mesmo tempo, 
é geradora da invisibilidade da juventude, visto que, se não são ouvidos, 
tampouco têm vez e espaço para manifestarem-se de forma crítica e 
reflexiva diante dos dilemas inerentes à sua condição, pois os sujeitos 
jovens e suas reinvindicações acabam sendo esquecidos – de forma 
proposital – pela sociedade.  

Os autores ainda alertam para os aspectos negativos que foram 
construídos sobre os jovens e os estereótipos criados para classificá-
los como tais que nos revelam o preconceito em torno da juventude, 
delineando-a como “uma transição, passagem” e descrevendo o jovem 
como um “vir a ser” adulto (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 106). 
Deste modo, são ignoradas as experiências sociais vivenciadas no 
presente, colocando em foco o futuro que deverão “vir a construir”.

Tais definições reduzem a noção de juventude à 
transitoriedade da infância para a fase adulta, na tentativa de categorizar 
a todos os sujeitos segundo um mesmo padrão de comportamento e 
desenvolvimento. Entretanto, “definir a juventude a partir de critérios 
etários ou como fase da vida, como foi demonstrado, leva a uma leitura 
superficial e reducionista que limita à condição psicobiológica, toda a 
complexidade que envolve o conceito” (BASSALO, 2012, p. 66). Logo, 
compreende-se que tal conceito que propõe certa homogeneidade e 
linearidade não nos permite desvelar os diferentes modos de vivenciar 
a juventude.   
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Mas, se para os jovens dos grandes centros urbanos esses 
impasses acabam impedindo que os sujeitos vivenciem a juventude de 
forma plena e muito menos os enaltecem como indivíduos capazes de 
tomar decisões responsáveis ainda no presente e criar boas perspectivas 
de futuro, para os jovens das camadas populares, sobretudo, para jovens 
ribeirinhos, os desafios ganham maior força.

Acontece que, em um cenário marcado pela presença de 
integrantes das comunidades ribeirinhas, criou-se um estereótipo de 
que os jovens filhos de pescadores pretendem unicamente seguir os 
passos dos pais: “Filho de pescador, pescador vai ser, ora, este tem 
que ser seu projeto de vida”. É esta a concepção que transita pelo 
imaginário da grande maioria da comunidade local. Trata-se de uma 
afirmação equivocada e extremamente preconceituosa, consagrada 
em uma sociedade que cala a voz desses jovens ao invés de buscar 
compreender quais são seus planos para a vida após o Ensino Médio. 
Impulsionada por esta situação, através desta pesquisa, pretende-se 
entender como se estabelece a relação entre Juventude e ensino médio, 
quais os fatores que interferem em seu processo de decisão sobre seu 
projeto de vida, bem como conceber quais as perspectivas desses jovens 
ribeirinhos quanto à possibilidade de acesso ao Ensino Superior.

Compreender a juventude como pluralidade é assumir que 
o caráter ideológico que atribui veracidade a apenas uma realidade 
específica é equivocado e, portanto, descrever os jovens sob uma 
única ótica é ignorar a multiplicidade que cada um deles apresenta. 
O discernimento de que a diversidade inclui diferenças de ordem 
social, regional, étnica, educacional e de gênero cria a possibilidade de 
entender as representações e aspirações dos jovens, compreendendo-os 
como um fenômeno e não somente como um pressuposto biológico 
segundo o qual todos eles seguem uma mesma lei de desenvolvimento. 

Segundo Mandelli, Soares e Lisboa (2011) “Quapper (2001) 
ressalta a necessidade de aprender a conhecer as juventudes a partir das 
diversidades. O autor trata o juvenil como produção de acordo com 
o contexto de desenvolvimento de cada grupo de jovens e seu tempo 
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histórico” (p.51). Isto é, não se pode criar um modelo de definição de 
um jovem e classificar a todos segundo um padrão, uma vez que como 
diz Dayrell (2007) o estilo de vida destes depende do contexto no qual 
ele está inserido. Inicialmente, é importante situar o lugar social desses 
jovens, o que vai determinar, em parte, os limites e as possibilidades 
com os quais constroem uma determinada condição juvenil.   

  Com base nesses conceitos, esse trabalho se dispõe a 
compreender os projetos de vida de estudantes de uma escola pública 
de EM, mais especificamente, delinear o debate teórico contemporâneo 
acerca da relação Juventude e Ensino Médio, as interferências da 
comunidade local e escolar no processo de construção da perspectiva 
de futuro desse público ou ainda, conhecer as dificuldades enfrentadas 
por esses jovens estudantes na elaboração de seus planos para o futuro.

Foram considerados como fontes de investigação dados orais 
obtidos junto a 6 (seis) jovens estudantes do Ensino Médio da Escola 
Dalila Afonso Cunha, com idade entre 15 e 22 anos, moradores das 
comunidades ribeirinhas da Vila Maiauatá, pertencente ao município 
de Igarapé- Miri, no Estado do Pará.

Reconhecer que o terceiro momento de uma pesquisa 
caracteriza-se como a hora do pesquisador e conseguir informações 
ou coletar dados que não seriam possíveis somente através da pesquisa 
bibliográfica e da observação - os dois momentos que antecedem este 
terceiro -, a entrevista narrativa se mostra como uma das técnicas 
utilizadas por pesquisadores para a reunião de dados, uma vez que 
permite ao pesquisador extrair uma quantidade muito grande de 
informações que possibilitam um trabalho bastante rico. 

A análise de narrativas está diretamente associada a um tipo 
específico de entrevista, também desenvolvido por Fritz Schütze e 
denominado como “entrevista narrativa” de acordo com Jovchelovitch 
e Bauer (2002). Segundo Bauer e Gaskell (2003), a entrevista narrativa 
(EN) tem em vista uma situação que instigue um entrevistado – 
denominado “informante” – a relatar uma história sobre algum 
acontecimento relevante de sua vida e do contexto social. Jovchelovitch 
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e Bauer (2002) ainda acrescentam que, em um manuscrito não 
publicado, Fritz Schütze sugeriu uma sistematização dessa técnica com 
o intuito de reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva 
dos informantes, tão diretamente quanto possível. 

De acordo com Weller (2015) os princípios básicos dessa 
técnica de reunião de dados pretendem romper com a rigidez das 
entrevistas estruturadas, baseadas na dinâmica pergunta x resposta 
e proporcionar narrativas próprias e densas, textos narrativos sobre 
as experiências vividas que nos possibilitam identificar as estruturas 
sociais que moldam essas experiências, pois: 

somente dados textuais que apresentam o processo 
social de forma contínua, ou melhor, que o trazem à 
tona, permitem uma análise “sintomática” dos dados, 
que inicia com uma apresentação textual dos dados 
e uma descrição completa da sequência dos mesmos. 
Mas justamente essa dimensão de uma análise 
completa dos dados só pode ser realizada tomando-se 
como referência os indicadores formais da estrutura 
textual. Os principais indicadores formais no texto 
narrativo são os elementos marcadores que indicam a 
finalização de uma unidade de apresentação e que daí 
em diante começa a seguinte (SCHÜTZE, 1983, apud 
WELLER, 2009, p. 6). 

Weller (2009, p. 6) indica também que, estando feita a 
transcrição completa da entrevista, o primeiro passo equivale à “análise 
formal do texto”, no qual o pesquisador identifica os tipos de texto 
e os elementos que marcam a finalização de uma sequência  e que 
dão início a um novo item. Uma dinâmica que ocorre durante toda a 
entrevista. 

O segundo passo do estudo consiste na descrição estrutural 
do conteúdo no qual o pesquisador se põe a analisar criteriosamente 
partes da narração inicial.  Para isso optamos por destacar as passagens 
com o auxílio de marcadores de texto e anotações à margem, com a 
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intenção de “observar a função destes para a narrativa como um todo e 
de identificar aqueles que têm apenas uma relevância local ou que estão 
relacionados somente com algumas partes da entrevista” (WELLER, 
2009, p. 7). 

Durante o “processo de abstração analítica”, que compõe o 
terceiro passo da análise, o intérprete se afasta dos detalhes percebidos 
nos segmentos anteriormente verificados e começa a analisar “as 
expressões estruturais abstratas de cada período da vida”, de modo que 
as ponha “em relação sistemática umas com as outras” (SCHÜTZE, 
1983, apud WELLER, 2009, p. 7).  No quarto momento, o intérprete se 
empenha “à análise do conhecimento”, isto é, “às teorias desenvolvidas 
pelo entrevistado sobre sua história de vida e sua identidade” 
(WELLER, 2009, p. 8). Já no quinto momento da análise, o intérprete 
irá se desligar do caso individual e se propõe a realizar uma “comparação 
contrastiva de diferentes textos de entrevistas” (WELLER, 2009, p. 9). 

O último passo consiste na elaboração de um modelo teórico: 

Quando grupos característicos (por exemplo: jovens 
de internatos, mulheres de carreira), “são avaliados em 
suas oportunidades e condições biográficas, resultam 
– ao final da análise teórica – modelos processuais de 
tipos específicos de cursos de vida, de suas fases, de suas 
condições e domínios de problemas, ou ainda modelos 
processuais de fases elementares específicas; módulos 
gerais de cursos de vida ou das condições constitutivas 
e da estrutura da formação biográfica como um todo 
(SCHÜTZE, 1983, apud WELLER, 2009, p. 10). 

A análise de narrativas segundo a proposta de Fritz Schütze 
tem como um de seus principais objetivos a reconstrução de modelos 
processuais dos cursos de vida. Weller (2009) ainda acrescenta que, 
através da análise detalhada de entrevistas narrativas “busca-se 
elaborar modelos teóricos sobre a trajetória biográfica de indivíduos 
pertencentes a grupos e condições sociais específicas” (p. 10). 

Desta forma, a entrevista narrativa procede por meio de quatro 
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fases: “ela começa com a iniciação, move-se através da narração e da 
fase de questionamento e termina com a fase da fala conclusiva. Para 
cada uma dessas fases, é sugerido um determinado número de regras” 
(BAUER; GASKELL, 2003, p. 96). Essas regras têm a finalidade de 
orientar o pesquisador que realiza a entrevista para que ele consiga 
uma narração potente sobre a questão que propôs ao participante, 
evitando constrangimentos e mantendo o interesse de contar sua 
própria história a quem o entrevista. 

De acordo com os autores, pressupõe-se que a perspectiva do 
entrevistado se apresenta melhor nas histórias onde o informante utiliza 
sua própria e autêntica linguagem, na narração dos acontecimentos. 
Portanto, os estudantes que se inserirem nos critérios de inclusão, 
serão levados à uma sala reservada e com sua devida autorização, 
participarão de uma entrevista narrativa que corresponde ao modelo 
mais flexível de entrevista, caracterizando-se pela liberdade que o 
entrevistador tem para desenvolver cada questionamento em qualquer 
direção que se considere adequada. As perguntas serão abertas e 
respondidas no âmbito de uma conversação. Os dados obtidos através 
deste estudo serão tratados analiticamente com o intuito de interpretar 
as informações coletadas, extraindo das falas dos participantes os 
quesitos estabelecidos nos objetivos dessa investigação. 

Feitas essas ponderações iniciais, o restante desse artigo 
está dividido da seguinte forma: na primeira parte propõe-se uma 
reflexão sobre a maneira como a juventude era/é compreendida, com 
o intuito de alertar para a necessidade de se disseminar visões mais 
diversificadas dos sujeitos em pauta. Em seguida, consta uma análise 
dos projetos de vida narrados por jovens ribeirinhos, na tentativa de 
identificar os fatores que exercem influência durante a elaboração de 
suas perspectivas de futuro.
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JUVENTUDES: UM OLHAR MULTIFACETADO SOBRE 
OS SUJEITOS JOVENS

 
A palavra “juventudes”, propriamente posta no plural, é usada 

pelo pesquisador Juarez Dayrell em razão de que, segundo o autor, “há 
juventudes, pois esses meninos e meninas têm vários pertencimentos e 
posicionamentos sociais” (DAYRELL, 2009, p. 20). Logo, o termo em 
questão, posto no plural, denota a existência de múltiplas construções 
identitárias, diversas realidades e contextos históricos diversificados. 
Contudo, nem sempre os sujeitos jovens são compreendidos em sua 
totalidade, diversidade e especificidade. 

Durante séculos (e em inúmeras situações da atualidade), o 
jovem só era/é considerado como tal a partir do momento em que 
atinge uma determinada idade estabelecida pelo senso comum unânime 
na sociedade, deixando de se enquadrar nessa categoria juvenil após 
atingir a idade adulta, constituindo um processo de transitoriedade 
que chamamos de “fases da vida”. Essa referida fase ora é sinônimo de 
atitudes convenientes – mediante a conquista de responsabilidades – 
outrora é geradora de “problemas” para a sociedade devido a falta de 
aceitação das imposições sociais. 

Situações como a violência, a revolta, o uso de drogas, a 
mudança de comportamento, a gravidez precoce, a marginalidade, 
segundo Carrano e Dayrell (2014), são alguns exemplos de “problemas” 
sociais pelos quais os jovens são condenados como responsáveis pelos 
mesmos persistirem, isto é, são problemas socialmente vistos como 
marcas dessa etapa da vida. 

De acordo com Sposito e Carrano (2003) a condição juvenil 
diz respeito ao modo como a sociedade constitui e significa as fases 
da vida, sendo legitimada pela concepção de delimitação temporal 
correspondente a cada etapa: infância, adolescência, juventude, fase 
adulta e velhice. Já a situação juvenil consiste nos caminhos que a 
condição juvenil possibilita com base nos quesitos gênero, classe e 
etnia.
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Entretanto, a juventude, equivocadamente, ainda é 
considerada uma unidade social, um grupo dotado de interesses 
comuns, os quais se referem a determinada faixa etária. Nessa 
perspectiva, a juventude assumiria um caráter universal e homogêneo, 
sendo igual em qualquer lugar, em qualquer classe, em qualquer escola, 
compartilhando dos mesmos interesses e apresentando os mesmos 
padrões de comportamento (CARRANO; DAYRELL, 2014).

À luz desses pensamentos, percebemos a incoerência ao 
julgar a juventude baseando-se em um único padrão preestabelecido, 
afirmando que todos os jovens se incluem em uma mesma categoria, 
compartilham os mesmos interesses e apresentam as mesmas 
dificuldades. Camacho (2004), ao apresentar duas tendências 
pelas quais oscilam a compreensão de juventude, nos apresenta um 
pensamento que acreditamos ser o mais coerente para falar do grupo 
em questão. 

Trata-se da ideia de que a juventude se configura como “um 
conjunto social necessariamente diversificado, que abrange diferentes 
culturas juvenis decorrentes de diferentes pertencimentos de classe, 
com diferentes interesses ou diferentes situações econômicas” 
(CAMACHO, 2004, p. 330). Ora, já que estamos falando de 
“juventudes”, o plural nos supõe a diversidade, portanto, são jovens 
garotas e garotos inseridos em contextos sociais distintos, mas que 
apresentam as mesmas afinidades, ou ainda, são meninos e meninas 
que vivenciam a mesma realidade, mas que as encaram de formas 
diferentes.  

Além disso, salientamos que, mais equivocado ainda, é 
desconsiderar as falas dos jovens em momentos de importantes 
decisões, e alegar certa incompetência para participar das questões 
políticas, valendo-se de uma visão preconceituosa que designa a 
juventude como sinônimo de imaturidade. 

Sendo assim, faz-se necessário que se lance novos olhares 
sobre os sujeitos jovens, apreciando suas singularidades, enaltecendo 
suas potencialidades, auxiliando-os a elaborar boas perspectivas de 
vida, considerando-os como interlocutores válidos, delineando olhares 
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mais sensíveis, capazes de se desfazer das concepções já construídas, 
a fim de conhecer, de fato, quais são suas pretensões, seus gostos, suas 
afinidades, seus descontentamentos, suas escolhas. 

JUVENTUDE RIBEIRINHA, PROJETOS DE VIDA E 
PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Embasada pelos pensamentos do psicólogo William Damon, 
a pesquisadora Wivian Weller (2014) concebe os projetos de vida 
como a intenção de realizar algo que seja relevante tanto para o 
indivíduo, quanto para o coletivo, também encarados como metas, que 
podem ser alcançadas a longo prazo e que requerem total empenho. 
Segundo a autora a determinação dessas metas pode estar associada “à 
busca de sentido para a vida pessoal, mas vão além disso, apresentando 
também um componente social ou coletivo, entre outros: o desejo de 
fazer a diferença no mundo” (WELLER, 2014, p. 140). Para muitos, 
os projetos de vida são encarados como uma oportunidade de mudar 
a sua própria realidade e ao mesmo tempo, transformar a realidade de 
outros sujeitos.  

Nesse sentido, para iniciar a entrevista com os jovens 
ribeirinhos a fim de conhecer seus projetos de vida, solicitou-se que os 
sujeitos falassem sobre seus sonhos para o futuro. Eles afirmaram que:

E, por enquanto eu pretendo ser professora, não sei 
se amanhã vou mudar de ideia, né, eu quero ter uma 
profissão que eu vá ajudar a minha comunidade, por 
exemplo, agora estamos necessitados de um agente de 
saúde, então tudo isso eu penso, estamos necessitados 
também de professores, que as escolas estão faltando 
muito professor, apesar dessa profissão não ser 
valorizada como deveria ser, mas eu pretendo seguir a 
carreira de professor. ( Jovem B) 

Com base nessa narrativa, podemos perceber que a jovem 
sonha em exercer uma profissão pela qual poderá contribuir com a 
melhoria da vida na sua comunidade. Os planos descritos pela Jovem B 
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nos revelam uma perspectiva de futuro projetada pela jovem, haja vista 
a carência de profissionais da área da saúde e educação em sua ilha. 
Ainda que essas possíveis áreas de atuação sejam distintas, o objetivo 
central é se colocar a serviço da comunidade dada as suas demandas.

Sendo assim, nota-se que a conclusão do Ensino superior se 
apresenta como uma promessa de mudança de vida, mas, sobretudo, 
se tornar um profissional da área da educação pode significar a 
transformação do quadro educacional na sua localidade. 

Bem, o meu sonho é mais na área da música, no caso, eu 
gosto muito de cantar e... quem sabe um dia eu consiga, 
né, realiza-lo, e... mas se não der certo eu penso em 
fazer História em uma universidade. ( Jovem A) 

Bom, eu pretendo terminar o Ensino Superior e me 
formar em Serviço Social que eu tenho um sonho 
muito grande, e se Deus quiser mais lá pra frente, eu 
tenho outro sonho de Direito. ( Jovem C)

Eu tenho um sonho de me formar, primeiramente em 
professor de pedagogia, mas também no meu último 
ano agora do Ensino Médio eu comecei a me interessar 
bastante pela disciplina de História. ( Jovem D) 

Nos discursos dos Jovens A, C e D também é possível verificar 
a dúvida dos estudantes entre duas possíveis profissões que sonham 
em exercer no futuro: músico ou professor de história; assistente 
social ou advogada; pedagogo ou professor de história. Entretanto, ao 
contrário dos fatores que influenciaram a Jovem B na elaboração de 
seus projetos de vida, no caso desses jovens, as oscilações presentes em 
suas falas são reveladoras, talvez, da falta de conhecimento de outras 
profissões e, portanto, o contato apenas com as referidas profissões 
presentes na localidade em que residem, possivelmente restringem 
seus possíveis campos de aspirações, sobretudo, relacionando-os à 
profissão de professor. 
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Para melhor compreender quais fatores influenciaram na 
construção desses sonhos para o futuro, podemos sustentar essa análise 
na concepção de Leão, Dayrell e Reis (2011) que descrevem os projetos 
de vida como um plano de ação que um indivíduo se propõe a realizar 
em relação a alguma esfera de sua vida (profissional, escolar, afetivo, 
etc.) a longo prazo. Os autores ainda acrescentam que tais elaborações 
dependem sempre de um campo de possibilidades constituído pelo 
contexto socioeconômico e cultural no qual cada jovem se encontra 
inserido e que circunscreve suas experiências. 

Dessa forma, os planos para o futuro estabelecidos por 
esses jovens alunos estão estreitamente relacionados às dificuldades 
vivenciadas na sua comunidade como a ausência da educação no 
local. Além disso, de uma maneira geral, podemos constatar que os 
jovens estudantes centraram suas projeções em torno das expectativas 
de escolarização, somadas com o mundo do trabalho, indicando uma 
determinada profissão. 

Ah, os meus sonhos, claro, eu quero cursar uma 
faculdade com certeza, quero ter um emprego pra mim 
não depender de ninguém, claro, também construir a 
minha família e ver o que Deus tem pra trazer pra mim, 
pra minha vida. ( Jovem E) 

Meu Sonho é cursar uma universidade, ser uma 
professora. ( Jovem F)

Podemos ressaltar ainda que, mesmo que os discursos 
apresentem perspectivas de futuro que variam entre ter um bom emprego, 
seguir uma carreira artística, ser independente financeiramente e ser 
um profissional da educação o caminho que deverá ser percorrido para 
que se alcance tais finalidades, conforme anunciam os jovens E e F, 
consiste na trajetória universitária.

Logo, buscou-se conhecer qual profissão gostariam de exercer. 
Eles enfatizaram que: 

Trabalhar em escolas... ser cantor, mais ou menos isso. 
( Jovem A) 
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A profissão de Professora de Português. ( Jovem B) 

De Serviço Social, mas também eu tenho o sonho de 
Direito. ( Jovem C) 

Professor de pedagogia. ( Jovem D) 

Ainda não pensei bem nisso, mas têm aquelas 
cuidadoras crianças deficientes, você sabe? Pois é, tipo, 
eu tenho essa vontade de cuidar dessas crianças, tipo, 
mas não é certo, ainda não tenho um foco do que eu 
quero ser. ( Jovem E) 

Ser professora de Educação física. ( Jovem F) 

 Com base nas possíveis profissões idealizadas pelos 
jovens, nota-se uma valorização do trabalho desenvolvido pelo 
professor e por profissões que envolvem um serviço de atendimento 
ao próximo, permitindo-nos compreender a grande influência que 
esses profissionais exercem na vida desses jovens alunos. Por outro 
lado, ainda é perceptível, em suas falas, observar algumas oscilações e 
dúvidas entre um curso e outro. 

Nessa conjuntura, compreendemos que “a tentativa de 
encontrar formas de viabilização da profissão idealizada ou da 
profissão que está ao alcance dos jovens nos respectivos contextos, são 
fundamentais nessa fase do Ensino Médio” (WELLER, 2014, p. 141-
142), e ainda, a falta de “apoio e condições necessárias para o exercício de 
experimentação e identificação de possibilidades que podem se tornar 
concretas”, durante essa fase, pode ser apontada como um dos fatores 
que acarretam a insegurança no momento de elaboração dos projetos 
profissionais. Entretanto, ainda que haja incertezas nos discursos de 
alguns dos jovens entrevistados, tornando seus projetos passíveis de 
alteração, observa-se que todos estes pretendem dar continuidade a 
sua escolarização.

Em seguida, foi solicitado que os jovens ribeirinhos 
descrevessem como imaginavam suas vidas após concluir o Ensino 
Médio, objetivando conhecer quais eram suas perspectivas de futuro. 
Eles narraram que: 
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Após concluir o Ensino Médio... como eu imagino 
minha vida... bom, eu já imagino meio caminho andado, 
vai faltar já mais um caminho, mas que isso a gente vai 
conseguir. ( Jovem B) 

A jovem estudante revela em sua fala que a própria conclusão 
do Ensino Médio já seria uma grande conquista na vida, tendo em 
vista as dificuldades enfrentadas para estar na escola. Isso mostra a 
valorização da escolarização no presente. Além disso, demonstra que 
é também ter um lugar na Universidade, no futuro, e a continuidade 
dos estudos, em um curso superior, como uma forma para ter acesso a 
uma profissão. 

É como eu citei antes, né, caso se não der certo pra 
música, assim, eu sonho em fazer História, trabalhar em 
uma escola, talvez como professor. ( Jovem A) 
É, eu imagino que vai ser um passo muito grande, eu 
se Deus quiser, com muito esforço, com muita força eu 
vou conseguir concluir meu Ensino Superior, se Deus 
quiser, na carreira que eu quero atuar. ( Jovem C) 

Conseguir um nível escolar mais elevado, concluir o 
nível superior e me formar. ( Jovem D) 

Ah, eu quero fazer o vestibular no terceiro ano, eu vou 
fazer o Enem esse ano e tenho fé eu Deus que vou 
passar e, tipo assim, eu quero ser alguém que minha 
mãe não pôde ser e eu quero dar orgulho pra ela e me 
formar. ( Jovem E) 

Eu imagino a minha vida numa universidade. ( Jovem 
F) 
 

Ao contrário do que se supõe para um jovem ribeirinho, 
em nenhuma das narrativas são encontrados vestígios de que os 
jovens pretendem, imediatamente após concluírem o último nível da 
Educação Básica, assumir responsabilidades típicas da vida de um 
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adulto ribeirinho, tais como a formação de uma família e a prática de 
atividades econômicas como pescador, vendedor de açaí ou trabalhar 
na agricultura. 

O fato de morarem fora dos grandes centros urbanos, ou fora 
da capital do estado parece não interferir na projeção do futuro a partir 
da obtenção de um diploma universitário, ou seja, a noção que associa 
o ribeirinho a baixa escolaridade ou a assunção de responsabilidades 
quando ainda jovens, para estes jovens parece não compor suas 
intensões/planos para o futuro. 

Tal constatação é condizente com a percepção de Luiza 
Camacho de que a entrada na vida adulta, algo que antes era ansiosamente 
esperado por gerações de jovens, “hoje, cada dia mais, não somente se 
prolonga a condição juvenil no tempo, como não se verifica nenhuma 
pressa ou desejo de assumir a condição adulta” (CAMACHO, 2004, p. 
332), condição esta que sugere dependências, obrigações, amarrações. 
Os jovens entrevistados esperam, desejosamente, concluir o Ensino 
Médio para continuar a vida como estudante em uma Universidade 
e, somente a partir da conclusão do Ensino Superior, exercer uma 
profissão. 

Nesse segundo momento da entrevista, os jovens reafirmam 
os discursos proferidos no momento anterior, confirmando a ideia de 
que o mercado de trabalho não é algo idealizado como o próximo 
passo após a conclusão do Ensino Médio, uma vez que acreditam que 
seja possível assumir outras responsabilidades somente por meio da 
conclusão do Ensino Superior e através de uma formação em termos 
mais amplos. 

Deste modo, as falas apontam para uma contradição do que 
é dito pelos jovens estudantes e o que é apresentado nas propostas 
do atual governo no país, onde o ensino técnico profissionalizante é 
apontado como algo desejado por jovens estudantes ainda durante sua 
vivência no Ensino Médio. 

Ao remetermos os debates anteriores referentes a utilização 
do termo “juventudes”, podemos enaltecer, uma vez mais, a relatividade 
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presente nos sentidos e significados que os jovens atribuem à escola. 
Sendo assim, as juventudes em pauta não concebem a escola como 
um espaço no qual poderão aprender a desenvolver uma determinada 
atividade econômica – como ocorre com jovens estudantes de Ensinos 
Médios Técnicos – ao contrário, os jovens estudantes ribeirinhos em 
pauta compreendem o Ensino Médio como um importante meio 
pelo qual poderão dar prosseguimento ao processo de escolarização. 
Portanto, torna-se extremamente equivocado anunciar que as 
juventudes possuem interesses em comum, uma vez que a juventude 
não possui um caráter estável, universal ou homogêneo. 

Dessa maneira, cada jovem aluno projeta um sentido diferente 
para a sua relação com a escola. Diante do anseio de compreender as 
possibilidades desses jovens de sair de suas ilhas em busca de seus 
sonhos, solicitou-se que comunicassem se pretendiam se mudar para 
outro lugar. Os jovens afirmaram que:

Pretendo ... Rio de Janeiro. ( Jovem A) 

Sim, pra Belém. ( Jovem D) 

Sim, até porque no sítio a gente não tem muitas 
oportunidades e com fé em Deus eu quero terminar 
o Ensino Médio e quero ir pra Belém pra fazer uma 
faculdade ou coisa parecida. ( Jovem E) 

Sim, mas não pensei pra onde ainda. ( Jovem F) 

 
Pelas falas acima é possível verificar que a maioria desses 

jovens pretende sair de sua ilha em busca de seus sonhos. A pretensão 
de se mudar para o meio urbano pode ser justificada com base nas 
questões apresentadas por Weller (2014) referentes às possibilidades de 
mudar seus destinos pessoais, de romper com os obstáculos impostos 
pelo meio social de origem, de superar situações de discriminação que, 
por vezes, restringem a construção de projetos de vida. Deste modo, 
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a pretensão desses jovens de se mudar para a cidade está relacionada 
com o anseio de construir seu próprio destino, de acordo com suas 
aspirações – e não simplesmente aceitar o destino que lhe é proposto, 
segundo a tradição ribeirinha – rompendo com o determinismo social 
e superando o preconceito que resultou na concepção de que todos 
os jovens pretendem continuar nas suas ilhas para realizar atividades 
características da região. 

Sim, pretendo, pra Belém, porque aqui a gente não tem 
muita oportunidade de estudo né, de trabalho, por isso eu 
pretendo me mudar pra lá e concluir meu Ensino Superior 
e atuar na minha área, na minha carreira. ( Jovem C) 

Portanto, o fato de que o local ainda não oferece 
condições para que os estudantes possam dar continuidade a sua 
escolarização limita o sonho desse jovem de ingressar em uma 
Universidade. Entretanto, ainda que a maioria dos depoimentos 
revelem o interesse de sair de sua localidade para poder dar 
continuidade a sua escolarização um comentário se difere de 
todos os demais. A fala da jovem B “Não, pretendo continuar na 
minha localidade” nos permite supor que a estudante pretende 
ingressar em alguma universidade encontrada nas cidades mais 
próximas à sua ilha, permitindo que a jovem retorne todos os 
dias para sua residência – constituindo uma rotina semelhante 
à atual – demonstrando que a falta de condições que viabilizem 
o prosseguimento da vida escolar nas comunidades ribeirinhas 
não despertou nessa jovem o desejo de se mudar para o centro 
urbano. 

No decorrer da entrevista, solicitou-se também que os 
estudantes relatassem se em algum momento alguém da escola 
demonstrou se importar com seu futuro, com o propósito de analisar 
se a escola tende a ouvir seus jovens alunos. Eles narraram que: 
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Já, não muitas pessoas, alguns professores, colegas e isso 
é muito gratificante para mim, me deixa muito feliz. 
( Jovem A) 

Sim, alguns professores falam que a gente tem que 
batalhar, que não pode olhar paras dificuldades. ( Jovem 
B) 

Alguns colegas e alguns professores têm muitas histórias 
de superação de professores, que antigamente não 
tinham muitas oportunidades de estudos e com muita 
força de vontade conseguiram e tão aqui contando o 
que aconteceu. ( Jovem C) 

Às vezes a gente conversa sobre o que a gente vai 
fazer quando acabar o Ensino Médio e às vezes alguns 
professores param e dão um conselho, coisa assim. 
( Jovem D) 

Alguns professores quando eles veem que a gente tá com 
alguma dificuldade ele chama a gente pra dar conselho, 
mas é só alguns também, não todos. ( Jovem E) 

É que eu nunca conversei com ninguém da escola sobre 
isso. ( Jovem F) 

As falas descrevem situações nas quais a postura assumida 
por alguns professores revela a sensibilidade destes diante de 
momentos em que os jovens apresentaram certa dificuldade ou 
desânimo, aconselhando-os a prosseguir na trajetória escolar, apesar 
dos infortúnios. Nessa conjuntura, os docentes são descritos como 
incentivadores dos projetos de futuro desses estudantes e exercem 
grande influência na construção de suas metas de vida, apoiando suas 
pretensões em obter um diploma universitário. 

Segundo Nora Krawczyk (2014), os professores continuam 
exercendo um papel muito importante na motivação dos alunos 
e o sentido da escola, para os estudantes, está relacionado com a 
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integração escolar do aluno e a sua identificação com o professor. 
A autora acrescenta ainda que os sentidos atribuídos à escola pelos 
jovens estão estritamente associados à “integração escolar do aluno 
e à sua identificação com o professor” (KRAWCZYK, 2014p. 88), 
bem como o interesse pela disciplina está diretamente relacionado à 
“atitude do docente”, isto é, à forma como ensina, interage e estimula-
os (KRAWCZYK, 2014p. 88). 

Sobre essa sintonia entre professores e os jovens estudantes, 
podemos pegar emprestada a visão de Inês Teixeira (2014) que nos 
adverte sobre o fato de que a interação docente/discente não consiste 
em uma relação qualquer, de qualquer tipo, como também não se trata 
de relações “simples e ligeiras”. Pelo contrário, o professor passa muito 
tempo com os jovens alunos e, por conseguinte, estabelece uma relação 
de “envolvimento humano”.

As experiências de superação relatadas pelos profissionais 
funcionam como combustível para que os jovens consigam superar 
suas próprias dificuldades. As histórias que os professores narram 
inspiram os alunos. Entretanto, a presença da palavra “alguns” ao se 
referir à parcela de professores que já demonstrou se importar com seu 
futuro, em todos os discursos, pode ser indicadora de que a preocupação 
por parte dos professores com o futuro dos jovens não ocorre com o 
restante da equipe pedagógica, ou melhor, trata-se de uma iniciativa 
individual dos docentes. 

Devemos destacar que há professores que não se aproximam 
ou não conhecem a realidade dos alunos e são indiferentes às suas 
aspirações, isto é, existe ainda uma parcela significativa de professores 
que, por não reconhecerem a influência que exercem na vida de 
seus alunos, acabam perdendo a oportunidade de ajudá-los a criar 
boas perspectivas de futuro. Para detectar as concepções referentes à 
universidade estabelecidas na sua ilha/localidade, solicitou-se que eles 
descrevessem como a sua comunidade se posiciona diante das suas 
expectativas de futuro. Os jovens relataram que: 
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É, na verdade tem muita gente que me apoia e isso é 
muito gratificante pra mim. ( Jovem A) 

O que se verifica é uma comunidade que ainda apresenta muita 
dificuldade de lidar, ouvir e apoiar os projetos de futuro de seus jovens. Na 
fala do Jovem A, é possível compreender a magnitude do apoio recebido, 
entretanto, trata-se de um caso isolado de amparo social. 

Ela tem algumas dificuldades, porque às vezes a gente 
quer ser uma coisa, mas nossa comunidade ela não 
nos ajuda muito, ela tem as suas dificuldades, pra ser 
professora ela não tem um... uma força tão grande lá, 
porque os professores que vão dar aula lá são todos de 
longe, não são do interior, não tem nenhum professor 
lá que eu enxergue assim e diga “olha esse aqui é do 
Mamangalzinho, dar aula aqui mesmo no Rio”, não, 
não tem, são pessoas de outros lugares, então é isso que 
a gente vê, eu quero ser professora que é pra mim ajudar 
os meus parentes, os meus vizinhos, os filhos dos meus 
colegas que vão lá. ( Jovem B) 

Ao analisar as informações contidas na narrativa da Jovem 
B, podemos constatar que a aversão que a sua comunidade apresenta 
diante da possibilidade da estudante se tornar uma profissional 
da área da educação se dá pelo fato de que a experiência dos 
moradores com professores da cidade não foi satisfatória. Devido os 
profissionais pertencerem a uma realidade completamente diferente 
não foi possível estabelecer com o povo ribeirinho uma relação mais 
afetiva, considerando suas especificidades. Portanto, ao reconhecer 
a necessidade de ter na localidade professores naturais da ilha, que 
conheçam a cultura, o modo de ser ribeirinho, a estudante se propõe a se 
tornar uma professora com o intuito de ajudar seus conterrâneos.  

Não lembro de já ter falado sobre isso com alguém 
da comunidade, só com uns colegas mesmo, eu acho. 
( Jovem C) 
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Olha, lá no sítio eu nunca falei pra ninguém dos meus 
planos até porque eles não perguntam. ( Jovem E) 

Haja vista o relato dos jovens C e E, consideramos que a 
comunidade se mostra indiferente diante das possibilidades estimadas 
por seus jovens, pois acreditam que todos pretendam seguir a tradição 
familiar típica da região ribeirinha. Portanto, os jovens ainda não 
conversaram com a sua comunidade sobre seus planos devido ao fato 
de ninguém ter se interessado em conhecê-los e, além do que já foi dito, 
em momento algum lhes foram dadas oportunidades de se expressar, 
de anunciar quais são suas reais aspirações. 

Sempre tem aqueles que apoiam e muitos que não 
querem o bem da gente né, que não apoiam a gente 
sair de lá, e que pensam que a gente não vai conseguir 
superar as dificuldades. ( Jovem F) 

 De acordo com o discurso do Jovem F, podemos acrescentar 
ainda que quando são ouvidos os jovens têm seus sonhos oprimidos 
pela falta de credibilidade expressa pela comunidade, uma vez que 
muitos acentuam ainda mais as dificuldades existentes no entorno de 
seus planos em detrimento das possibilidades de superá-las. 

 Logo após, solicitou-se que relatassem se já haviam conversado 
com seus familiares sobre seus planos para o futuro. Os jovens 
estudantes ribeirinhos ressaltaram que:

Já conversei sim e eles demonstram apoio e eu fico 
muito feliz por isso. ( Jovem A)

Hum, às vezes sim, às vezes eu sento ai na conversa, na 
brincadeira, descontraindo aí eles me perguntam “o que 
é que tu quer ser?”, “pra que profissão tu vai?”, aí eu fico 
assim, “olha até agora eu quero ser professora, vou dar 
aula pros filhos das minhas irmãs”, aí eu pretendo ser 
professora até agora. ( Jovem B)
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Sim, acho que alguma vez já falei sobre o que eu quero 
fazer, mas nós não conversamos muito. ( Jovem C)

Já, mas eu não acho que eles acreditam em mim, acho 
que eles pensam que não vai dar certo. ( Jovem D)

A minha mãe se esforça muito pra mim estudar, como 
a mamãe sempre fala pra mim que não tenho que 
depender de homem, o meu pai que já não se interessa, 
mas eu entendo porque ele foi criado assim. ( Jovem E)

Sempre é a minha mãe que diz. Ela sempre dá conselho 
que ela não quer que a gente passe pelo que ela já passou, 
pra sempre a gente continuar estudando. ( Jovem F)

Em dois depoimentos, encontramos informações que nos 
incitam a fazer uma ressalva: são as mães que empreendem maior 
encorajamento nas jovens para prosseguir na trajetória escolar. Como 
foi mencionado anteriormente, os homens recebiam a incumbência 
de trabalhar ainda quando meninos para colaborar com o sustento 
da família e, posteriormente, ter condições financeiras para desposar. 
Assim, é compreensível que se mostrem indiferentes frente aos projetos 
de suas filhas.

Outro discurso nos instiga a repensar sobre como a família 
realmente se posiciona em relação ao desejo de os jovens saírem em 
busca de suas metas, pois apesar de incentivarem a conclusão do 
Ensino Médio alguns familiares demonstram-se incrédulos diante da 
possibilidade do jovem ingressar em uma universidade, já que é tão 
difícil se manter longe da sua localidade.

No restante dos relatos, mais especificamente nas falas das 
jovens B e C, não é possível identificar como suas famílias reagiram 
sobre o assunto em questão, visto que a conversa sucedeu-se de 
modo informal, em momentos de descontração, portanto, os projetos 
apresentados não foram vistos como algo de fato aspirado. Quanto a 
jovem C, supomos que suas perspectivas de futuro foram rapidamente 
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sinalizadas, pois a jovem afirma, em seguida, que o assunto não é muito 
discutido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As juventudes ribeirinhas em pauta corroboram para o 
pensamento de que não ocorre um trânsito linear dos jovens pelas etapas 
escola-emprego-família, como era comum nas gerações de seus pais e 
avós. Ao contrário, as juventudes ribeirinhas da contemporaneidade 
têm outras perspectivas de vida que colocam o Ensino Superior no 
topo das suas metas para o futuro. Logo, o conceito de juventude está 
para além da concepção histórico-social que a toma como uma fase 
de transitoriedade entre a infância e a vida adulta, constituindo ritos 
de passagem que acontecem de forma linear e ordenada para todos os 
jovens.

Os projetos de vida anunciados na entrevista se diferem do 
estereótipo criado pela comunidade ribeirinha, já que esses jovens 
mostraram-se inconformados com o que a sociedade determinava ser 
o ideal para um jovem filho de um trabalhador rural. No entanto, o 
isolamento, a falta de oportunidades para falar sobre seus projetos de 
futuro, somados ao medo de ser subestimado contribuem para que suas 
perspectivas continuem sendo desconhecidas pelo seu meio social.

Diferentemente do que era esperado de um jovem ribeirinho, 
os sujeitos deste estudo elaboraram seus projetos de vida tendo em 
vista a transformação da sua realidade e de outros jovens e pretendem 
concretizar seus ideais através de profissões, sobretudo, da área da 
educação, pois acreditam que essa é a melhor estratégia. Os jovens 
estudantes enfatizaram – em todos os momentos da entrevista – a 
importância da escolarização na vida das pessoas, constituindo-se 
como passaporte para o futuro que planejam.

Entretanto, o anseio de prosseguir com estudos em um curso 
superior que lhes possibilite ter acesso à profissão, especialmente, 
de professor, nos revelou o desconhecimento das possibilidades de 
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atuação profissional por parte desses jovens ribeirinhos, tal qual o 
desconhecimento da realidade das universidades, uma vez que somente 
foram apresentadas as estratégias para passar no vestibular.

Em se tratando do apoio familiar recebido, acrescentamos 
ainda que a figura materna é descrita pelos jovens como a principal 
fonte motivacional que os impulsiona a seguir em frente na caminhada 
escolar. Atrevemo-nos a sugerir também que esse incentivo das mães 
para que suas filhas não desistam da vida escolar tem relação com a 
frustração provocada pelo determinismo social que as colocaram em 
posição de subordinação.

Sendo assim, essa pesquisa permitiu-nos descortinar as reais 
perspectivas de um grupo de jovens ribeirinhos e conceber que os 
sujeitos em questão são, acima de tudo, jovens que se reconhecem 
como capazes de lutar por seus ideais e que não perderam o foco 
mesmo sofrendo diferentes formas de preconceito. São jovens meninos 
e meninas que, apesar das dificuldades, não se vitimam e enfatizam 
que estão ali decididos a obter êxito nas batalhas da vida. São jovens 
estudantes da beira do rio que sonham com a melhoria da educação 
nas suas ilhas e que, sobretudo, detêm a concepção de que os seus 
projetos de vida só poderão ser concretizados através da escolarização.

Como pode se ver, essa pesquisa poderá servir como subsídio 
para novos trabalhos sobre Juventudes e Projetos de Vida, além de 
demonstrar aos pesquisadores da área a importância de dar voz aos 
jovens, compreendendo-os como sujeitos históricos que constroem ou 
desconstroem suas identidades através de relações de sociabilidade com 
outros jovens e com o restante da sociedade, sujeitos que vivenciam 
uma condição juvenil e que demandam tempo/espaço suscetíveis ao 
diálogo.
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OS SONHOS VÃO À ESCOLA: PROJETOS DE VIDA E 
EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS DE JOVENS MULHERES 

NO ENSINO MÉDIO

Hamanda Maiara Nascimento Pontes
Lucélia de Moraes Braga Bassalo

Resumo: Este trabalho busca discutir de que forma as experiências no Ensino Médio 
podem influir nas escolhas e projetos de vida construídos por jovens mulheres ao final 
dessa etapa. De cunho qualitativo, este estudo dispôs da Entrevista Narrativa como 
instrumento de geração de dados e o Método Documentário de Interpretação para 
análise do corpus empírico. Foram entrevistadas 7 (sete) jovens estudantes do Ensino 
Médio, matriculadas em escolas públicas da cidade de Belém com idades entre 16 
e 19 anos. As interpretações trazidas pelas narrativas das jovens apontam que estar 
no Ensino Médio suscitou outras perspectivas e leituras de mundo e um período de 
questionamentos sobre a vida e o futuro. Nas relações de sociabilidades desenvolvidas 
com amigos e professores algumas jovens construíram saberes e imagens de si que 
auxiliaram na elaboração de uma identidade e destino profissionais. Outras, todavia, 
consideram as ações escolares pouco eficazes em gerar estímulos, não encontrando 
proximidades entre seus projetos de vida e as vivências nessa etapa, demandando 
propostas educativas que, além de conteúdos e habilidades disciplinares, dialoguem 
com suas demandas juvenis de orientação, acesso a informações e espaço de discussão 
e participação coletiva.

Palavras-chave: Projetos de vida; Ensino Médio; Jovens mulheres

INTRODUÇÃO

No Brasil, um dos principais desafios enfrentados pela escola 
de Ensino Médio é o de sanar a permanente tensão que tem se gerado 
em torno de sua identidade e dos objetivos da ação educacional nessa 
etapa de escolarização. Existe, na verdade, uma confusão conceitual que 
interpela alunos, professores e os demais agentes que atuam na escola, 



74

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

controvérsias que tornam complexa a compreensão em torno do Ensino 
Médio e ao que ele se propõe atualmente. A literatura especializada 15 no 
tema mostra que existe um descompasso, uma distância entre o sentido 
e o significado posto pela legislação educacional ao Ensino Médio, em 
especial o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 
de 1996) e aqueles que de fato são atribuídos pelos atores sociais, em 
especial jovens mulheres, durante a experiência escolar.

Neste texto, o lugar que assumimos compreende que o Ensino 
Médio não pode ser pensado meramente como etapa consecutiva 
ao Ensino Fundamental, ou ainda, um momento de passagem, de 
preparação para o que virá após a conclusão dos estudos na Educação 
Básica. Antes disso, uma abordagem mais pragmática deveria considerá-
lo também como espaço de relações em que estão estruturadas boa parte 
das experiências que compõe os estoques de conhecimento (SCHUTZ, 
1979) com base nos quais as/os jovens formulam suas escolhas, traçam 
metas e projetos de vida.

Por coincidir com um período em que se presume que a jovem 
elabore projetos de futuro e, de certa forma, “faça a transição necessária 
para viabilizar esses projetos” (WELLER, 2014, p. 136), se espera que 
a escola ofereça instrumentos, tempos, espaços e relações de qualidade 
que possibilitem suas jovens estudantes experimentar e desenvolver 
potencialidades e futuras escolhas de vida.  Enquadrar a realidade 
juvenil nestes termos é importante, porque entendemos que quanto 
mais um/uma jovem se conhece, experimenta suas potencialidades 
individuais e descobre preferências, ou seja, aquilo que lhe traz gosto e 
satisfação; maior será a sua capacidade de elaborar um projeto de vida 
(DAYRELL, 2013).

Embora situadas à margem da escola (objetiva e 
simbólicamente), devido as práticas de silenciamento que colocam 
numa posição de pouco reconhecimento seus modos de ser e pensar, 
as jovens tendem a dar um significado à experiencia escolar, seja por 
15  Ver, a propósito, os trabalhos de Zibas (2001), Abramovay e Castro (2003), Krawczyk 
(2009, 2011, 2014), Ribeiro (2015).
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influência da turma de amigos, seja pelo sentido de obrigação social 
conferido a esta instituição. As motivações e sentidos da experiência 
escolar no Ensino Médio multiplicaram-se e não podem ser reduzidos 
ou simplesmente polarizados em preparação para o mercado de 
trabalho ou para o ingresso no Ensino Superior. É preciso entender 
que muitas das expectativas que a juventude atribui à escola estão 
intimamente vinculadas aos seus projetos de vida.

Enquanto um “instrumento de negociação da realidade” 
(VELHO, 1994, p. 103), os projetos existem para que os sujeitos 
encontrem maneiras de conhecer a si mesmo e expressar seus interesses, 
motivações e desejos para outros atores nos espaços das relações 
cotidianas. Além disso, do ponto de vista da ação, a ideia de projeto 
de vida remete a um plano traçado pelo sujeito baseado numa visão 
antecipada de futuro, em outras palavras, se trata de uma “conduta 
organizada para atingir finalidades específicas” (SCHUTZ, 1979, p. 
138).

A inexistência de relações pedagógicas pautadas no diálogo 
é uma constatação partilhada entre as pesquisas brasileiras que se 
ocupam de estudar o jovem no contexto escolar (CAMACHO, 2004; 
DAYRELL; CARRANO, 2014). Isto se transforma em problema 
quando pensamos que uma das principais funções do trabalho 
educativo nesse nível é a orientação, além de contribuir para que um 
jovem ou uma jovem, ao terminar o Ensino Médio, ou mesmo durante 
seu percurso por ele, esteja em condições de elaborar seus projetos 
de vida e realizar escolhas conscientes relativas às suas trajetórias 
biográficas. Em outras palavras: em tese, o que se espera é que a 
instituição escolar direcione um olhar atento para as biografias e 
demandas de seus sujeitos juvenis, para que assim possam ser incluídas 
em seus projetos pedagógicos, práticas que ampliem as possibilidades 
de escolha e planejamento pelas (os) jovens que ainda estão no ensino 
médio ou prestes a concluí-lo (WELLER, 2014).

No entanto, a cultura do silêncio presente na escola torna inviável 
a dimensão intersubjetiva que fundamenta a construção de projetos, 
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uma vez que estes são estruturados a partir das relações que o sujeito 
estabelece com o mundo é imprescindível proporcionar condições e 
possibilidades concretas para que processos de comunicação e troca se 
efetivem nos territórios de sala e nos demais espaços que integram a 
instituição escolar. Além disso, para que um (a) jovem possa construir 
projetos de vida e estabelecer direcionamentos relativos a diferentes 
dimensões da vida, é necessário um mínimo de autoconhecimento 
e ancoragens seguras para enfrentar os desafios e exigências desse 
processo.

Problematizar os projetos de vida que jovens mulheres 
constroem na saída do Ensino Médio implica, além de atentar para 
os sentidos e significados atribuídos a esse nível de escolarização e as 
contribuições do estar na escola para seus planos individuais de vida, 
também nos direcionam para o modo como pensam (e com quem 
pensam) e estruturam as formas, tempos e estratégias para viabilizá-los. 
É nesse sentido que objetivamos responder o seguinte questionamento: 
De que formas as experiências no Ensino Médio podem influir nas 
escolhas e projetos de vida elaborados por jovens mulheres, estudantes 
do 3º ano nesse nível? Quais seus projetos de vida? Como essas jovens 
veem a escola de Ensino Médio? 

Levando em consideração a argumentação anterior, este artigo 
apresenta resultados de uma pesquisa de conclusão de curso, em nível 
de graduação, realizada entre 2016 e 2017 sobre os projetos de vida 
construídos ao final do Ensino Médio por jovens mulheres, estudantes 
dessa etapa. Além desta introdução, o texto a seguir está dividido em três 
partes. No próximo tópico, delineamos os instrumentos metodológicos 
que orientaram a geração e análise do corpus da investigação, bem como 
a descrição de um breve perfil de quatro das sete jovens entrevistadas. 
Em seguida, apresentamos fragmentos das interpretações construídas 
com base no material empírico do trabalho de campo. E, por fim, nas 
considerações finais, elencamos alguns apontamentos sobre as questões 
colocadas.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

A pesquisa teve como base empírica os dados oriundos de 
entrevistas narrativas realizadas com jovens mulheres, estudantes de 
escolas públicas da cidade de Belém/PA, matriculas no 3º ano do 
Ensino Médio. 

A entrevista narrativa, enquanto método de geração de dados, 
tem em vista uma situação comunicativa que encoraje o relato das 
experiências biográficas. Partindo do formato sistematizado por 
Schütze (2013), o sentido dado a essa técnica na pesquisa se orienta na 
direção de reconstruir acontecimentos sociais a partir da perspectiva 
do sujeito, tão diretamente quanto possível.

De acordo com Weller e Otte (2014), a entrevista narrativa 
busca romper com a rigidez caracterítica daqueles formatos de 
entrevista mais estruturados, geralmente orientados pelo esquema 
pergunta-resposta. Além de gerar textos narrativos sobre as 
experiências vividas, enquanto metodologia, esse procedimento 
parte do pressuposto de narração das experiências pessoais como 
história de vida, sem que haja uma preparação prévia, “supõe 
uma aproximação máxima aos fatos realmente experimentados”16 
(APPEL, 2005, p. 5). Trata-se basicamente de uma situação 
comunicativa onde o entrevistador começa fazendo uma pergunta 
inicial que visa motivar a narração de experiências e acontecimentos 
pessoais, podendo somente intervir com outras perguntas quando o 
entrevistado termina sua fala17.

Para a análise das narrativas utilizamos o Método 
Documentário de Interpretação. O método documentário foi 
desenvolvido pelo sociólogo alemão Karl Mannheim e destina-
se à compreensão da weltanschauung ou visões de mundo de um 
determinado grupo social. As visões de mundo emanam das ações 

16   Tradução livre do original em espanhol.
17  Sobre as etapas a serem seguidas durante a entrevista narrativa, ver Jovchelovitch e 
Bauer (2002).
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práticas dos sujeitos e pertencem, segundo Weller (2005b), ao campo 
que Mannheim denominou como sendo o do conhecimento ateórico.

Segundo Bassalo (2012), o percurso metodológico do Método 
Documentário não é delineado, a priori, por premissas teóricas ou 
hipóteses, já que as visões de mundo, categoria central de análise, 
emanam do material empírico e não de quadros teóricos previamente 
determinados. Tendo como um dos seus princípios a assertiva de que 
a conceitualização teórica não se inicia com a ciência, mas construída 
no âmbito da experiência empírica, a interpretação documentária nos 
permite ir na contramão de práticas de pesquisa ainda frequentes em 
que discursos e/ou referências teóricas antecedem e articulam-se a 
objetos de estudos pré-construídos (BRANDÃO, 2010, p. 229).

Participaram do trabalho de campo sete meninas com idades 
entre 16 e 19 anos. Os encontros para a realização das entrevistas 
aconteceram em ambientes considerados informais, situados fora do 
espaço escolar, como praças, parques e shoppings. A seguir, apresentamos 
o perfil de quatro das sete jovens entrevistadas. As informações foram 
sintetizadas na base da aplicação, anterior ao momento da entrevista, 
de um questionário socioeconônomico:

a. Alanes tinha 16 anos na época da pesquisa e cursava o 3ª série do ensino 
médio. Declarou ser solteira, parda e ateia. Morava com a mãe e o irmão. Sua 
mãe possuia o ensino superior completo, era professora e tem renda de R$ 
3.000 por mês. Seu pai era pintor, possuia o ensino fundamental incompleto 
e tem renda mensal de R$ 1.000. No momento da pesquisa, Alanes somente 
estudava e pretendia cursar Medicina.

b. Carla tinha 17 anos na época da pesquisa e cursava a 3ª série do ensino médio. 
Declarou ser solteira, branca e católica. Morava com a mãe e a avó. Sua mãe 
possuia o ensino médio completo, trabalhava como empregada doméstica 
e não teve sua renda informada. Carla somente estudava e pretendia prestar 
vestibulara para o curso de Química.

c. Diana tinha16 anos na época da pesquisa e cursava na 3ª série do ensino médio. 
Declarou-se solteira, negra e sem religião. Nunca trabalhou e sempre estudou 



79

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero|

em escola pública. Morava com os pais e seu irmão. Sua mãe possui o ensino 
médio completo, é técnica em enfermagem e tinha renda de R$ 4.000 por mês. 
Já seu pai possuia o ensino fundamental incompleto, era autônomo e não tinha 
renda alguma. Alanes somente estudava e pretendia ser advogada.

d. Gisele tinha 17 anos na época da pesquisa e cursava a 3ª série do ensino médio. 
Morava com os avós. Declarou ser solteira, negra e evangélica. Participava de 
grupos de canto, dança e teatro. Seu lazer preferido é jogar futebol. Nunca 
trabalho e sempre estudou em escola pública. Sua mãe estava desempregada 
e possuia o ensino fundamental completo; seu pai era cozinheiro, possuia 
o ensino médio completo e não teve sua renda informada. Gisele somente 
estudava, pretendia prestar vestibular para os cursos de Psicologia, Secretariado 
e Licenciatura em História.

“DAQUI A DEZ ANOS EU ME IMAGINO...”: 
JOVENS MULHERES E SEUS PROJETOS DE VIDA

Com o objetivo de conhecer os projetos de vida das jovens 
estudantes, elaboramos uma pergunta padrão18 que nos possibilitasse 
verificar como as estudantes se imaginavam em um intervalo de dez anos. 
Cada uma das informantes trouxe elementos narrativos particulares 
que, de certa forma, dificultam, a priori, o processo de comparação, no 
sentido de estabelecer semelhanças, já que as idealizações construídas 
apontam posições e expectativas distintas quanto ao futuro. Como 
recurso de organização, apresentamos de modo separado, a análise das 
respostas de duas das jovens entrevistadas. 

“Eu me vejo como professora”: 
a docência como um caminho para transformar a educação pública

A afeição desenvolvida por química durante o Ensino 
Médio direcionou a escolha profissional de Carla pelo magistério. 
O interesse em ser professora revela o forte compromisso com um 
modelo de sociedade mais justo e igualitário:

18  A pergunta “Como você imagina a sua vida daqui a dez anos? ” integrou o tópico-guia 
construído para o trabalho de campo.
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Carla: eu (.) se Deus quiser eh: eu quero -tá formada 
//uhum// quero -tá lecionando porque eu quero ser 
professora (1) espero –tá, em projetos de laboratório 
porque como eu quero fazer química (1) eu (.) @eu amo 
estar em laboratório@ eu adoro essa ideia de -tá em 
laboratório (1) a achando coisas novas (1) eu espero (1) 
eu espero já morar com a minha mãe (1) numa casa da 
minha mãe própria da minha mãe (1) e ai (.) não sei -tá 
com uns cinco cachorros @acho que é isso@19

Carla inicia sua narração apontando de forma objetiva e clara 
os planos profissionais que guarda para o futuro. Dentro de dez anos, 
a jovem vê a si mesma formada como professora universitária atuando 
na área da pesquisa com projetos de laboratórios envolvendo a química, 
já que como ela define em outros segmentos, química é sua “paixão”. A 
jovem também projeta outras realizações que se ligam diretamente a 
conquistas materiais, como a aquisição de uma casa própria para a mãe 
e a criação de cinco cachorros. A pronúncia entre risadas da frase “@eu 
acho que é isso@”, posterior à palavra cachorro, revela o tom cômico e 
hipotético atribuído a intenção de criar animais domésticos.

Em outras passagens, Carla descreve, de forma específica, 
os efeitos de sua ação profissional enquanto professora, assim como 
desenvolve reflexões que ratificam sua posição avaliativa sobre a 
educação como via de mudança social:

Carla: eh: eu quero ser professora (1) porque (1) eu (.) 
acredito muito na educação brasileira eu=eu eu amo 
meu país sinceramente eu amo o Brasil eu amo o povo 
brasileiro eu amo a=a=a ideologia que o povo brasileiro 
tem de ser melhor //uhum// e eu e eu sei que o único 
jeito de a gente conseguir um país melhor de ter cidadões 
melhores é pela educação (1) então eu quero contribuir 
pra isso eu por isso que eu me vejo como professora eu 
quero (.) ensinar os alunos eu quero que os alunos meus 
alunos gostem de química do jeito que eu amo química 

19  Os códigos utilizados nas narrativas fazem parte do sistema de transcrição do Método 
Documentário. Para ter acesso a lista de códigos e seus significados, ver Weller (2006).
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(1) eu quero que eles eles tenham gosto pela educação 
e percebam que (.) que pra revolucionar a sociedade 
em que a gente vive (1) pra ter uma re- revolução de 
verdade é só por meio da educação (1) eu quero ver 
escola pública (.) bem (1) com recursos eu quero ver 
aluno de escola pública (1) não só dependendo de (.) de 
cotas (1) quero ver eles=eles entrando na universidade 
(.) sem cotas (.) merecendo aquilo (1) claro que eu eu 
sou a favor da co- das cotas atualmente mas eu quero no 
futuro (1) não, que aluno da escola pública não precise 
de cota que ele consiga concorrer com aluno de uma 
escola privada porque a escola dele é boa o suficiente pra 
deixar ele ingressar numa universidade por si só porque 
a escola é boa //uhum// quero ver menino do=do me da 
periferia do meu bairro Guamá por exemplo (1) sendo 
médico dou- sendo eh: advogado sendo professor sendo 
engenheiro eu (.) e eu sei que eu vou con- o único modo 
de eu contribuir isso //uhum// é metendo a minha mão 
na educação (.) é sendo professora

Conforme narrado acima, o projeto de vida pensado pela 
entrevistada possui um forte componente político, voltado para o 
engajamento e o compromisso com a construção de uma escola pública 
de qualidade e um modelo de educação que seja capaz de revolucionar 
a sociedade (‘o único jeito de a gente conseguir um país melhor’). A 
jovem acredita que, como professora, poderá realizar transformações 
que atinjam também causas coletivas e que provoquem mudanças 
estruturais na educação (‘quero ver aluno de escola pública entrando 
na universidade’), ou seja, suas metas são de significativo alcance, 
pois pretendem contribuir com ações maiores (‘quero ver menino da 
periferia sendo médico’). 

“Eu me imagino dando muito orgulho pra minha mãe, sendo a 
primeira médica da família”: tecendo lugares de destaque no futuro

Alanes demonstra segurança e certeza ao projetar sua vida no 
intervalo de tempo indicado. Sua vocação profissional para medicina 
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deriva não só de um dom20 que acredita ter, mas da possibilidade de 
alcançar uma posição de admiração no meio familiar: 

Alanes: médica (.) formada (1) trabalhando em 
consultório salvando vida é porque eu não sei ainda se 
eu vou porque tem duas áreas dentro da medicina que eu 
amo muito que é genecologia obstetrícia e cardiologia 
//uhum// eh mas sei lá independente da área que eu 
vá seguir eu me vejo bem sucedida porque eu tenho 
capacidade pra isso (2) eh: salvando, ou ajudando a 
gerar vidas eu acho isso impagável quando tu trabalha 
na área da medicina eu acho que tu acaba não ligando 
tanto pro teu salário porque: cara é uma sensação assim 
que eu acho que eu nunca passei por isso mas é uma 
sensação que eu sei que é impagável //uhum// porque 
eu tenho amigos que são médicos tenho amigos que 
estão graduando em medicina e: eu converso com 
eles e eles me dizem cara eles tão no décimo segundo 
semestre //uhum// no último semestre já e: °eles falam 
cara é a melhor sensação do mundo° sabe é uma pessoa 
que -tá confiando no teu potencial uma pessoa que -tá 
confiando em ti -tá confiando o problema dela a uma 
outra pessoa que ela nunca viu mas que ela acha que 
vai ajudar e tu se sente na obrigação de tu usar o que tu 
aprendeu nos teus seis anos e ajudar essa pessoa daqui 
a dez anos eu me imagino dando muito orgulho pra 
minha mãe muito orgulho pra minha família sendo a 
primeira médica da família porque na minha família 
tem engenheiro tem advogado tem eu serei a primeira 
a primeira médica ninguém nunca se inte- tem biólogo 
tem pedagogo tem ixi enfim tem professor tem n (.) n 
profissões mas não tem a medicina e eu acho que eu 
daria muito orgulho não só pra minha mãe mas pra 
família inteira assim sabe daqui a dez anos eu me vejo 
uma pessoa muito feliz e realizada com o meu trabalho 
com a com a minha vida  eu não vejo tanto a minha vida 
profissiona: l (.) a=aliás minha vida emocional eu não 

20  Aqui a palavra “dom” é tomado no sentido potencial e aptidão para desempenhar uma 
determinada profissão. 
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ligo tanto pra isso porque namorada você encontra em 
qualquer lugar (1) você (.) aliás pessoa pra namorar ou 
pessoa pra ficar mulher (2) como aqui no meu caso você 
encontra em qualquer lugar cara inevitável tu não pode 
reclamar não tô sem oportunidade mana vai atrás (2) 
nem pra pegar um copo de água //@(.)@//  tu vai atrás 
do copo então mana vai logo deixa de ser pão deixa de 
ser mole e eu sou assim eu sempre fui atrás eu nunca 
fiquei estagnada como eu te falei naquela hora eu vou 
atrás do que eu quero (1) se eu quero namorar se eu 
quero ficar se eu quero beijar na boca se eu quero curtir 
eu vou atrás da curtição (2) o que não falta é amigo (1) 
o que não falta pra isso é parceiro 

De forma direta e objetiva, Alanes indica em seu relato intenções 
claras de estar formada em medicina dentro de dez anos, antevendo 
não só seu local de trabalho (‘consultório’), mas o que pretende estar 
fazendo durante sua atuação profissional (‘salvando vidas’). A jovem 
constrói e organiza uma análise sobre sua condição futura, partindo 
de dois enfoques: a) um profissional, que está relacionado a escolha 
de uma carreira a seguir no futuro e a percepção desenvolvida acerca 
de sua prática enquanto médica; b) um pessoal, que inclui realizações 
em determinadas áreas de sua vida íntima, como a família, amigos e 
namoro. 

Na primeira parte de sua construção avaliativa, Alanes reflete 
sobre seu futuro desempenho enquanto profissional da saúde. A escolha 
por um campo de atuação dentro da medicina ainda não está bem 
delineada, já que a jovem divide afeição por duas áreas: ginecologia 
obstetrícia e cardiologia. As duas preferências demarcadas por Alanes 
são explicadas em outras passagens e ligam-se às experiências pessoais 
vivenciadas ainda na infância. Embora ainda esteja indecisa a respeito 
de qual caminho pretende trilhar na profissão, a jovem tem certeza que 
independente da escolha que fizer será “bem-sucedida”, pois acredita 
no potencial de sua vocação (‘eu tenho capacidade pra isso’). 
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As relações sociais mantidas com amigos que já cursam 
medicina na universidade cooperaram para que Alanes adquirisse 
um modelo de orientação que se apoia no bem-estar proporcionado 
pelo ato de ajudar o próximo, isto é, “salvando, ou ajudando a gerar 
vidas” ao colocar à serviço de alguém um conjunto de técnicas e 
conhecimentos apreendidos durante sua formação. Percebe-se que a 
opção por medicina não se justifica inteiramente por se tratar de um 
curso com alto prestígio social, antes disso, a escolha da jovem parece 
ser orientada por princípios éticos e humanos, como o cuidado e o zelo 
pela vida. 

A pronúncia em voz alta da expressão “daqui a dez anos” 
marca o início da segunda parte de sua construção avaliativa sobre 
expectativas pessoais em relação ao futuro. Alanes analisa sua conquista 
profissional como motivo de orgulho para a mãe ou até mesmo, como 
a própria jovem descreve em outras passagens, representa uma forma 
de recompensar os esforços e investimentos feitos pela mãe para que 
tivesse uma boa formação (‘ela tá investindo em mim para ter algum 
retorno no final’). A disposição voltada para o curso de Medicina 
aparece como parte integrante de um projeto familiar maior de busca 
e alcance de uma posição social e uma carreira de destaque (‘a primeira 
médica da família’).

Em relação à vida emocional ou amorosa, a jovem não demonstra 
nenhuma preocupação e tampouco é uma área a qual ela dedica 
atenção (‘eu não ligo pra isso). No plano afetivo, podemos perceber 
em suas ações a existência de uma lógica baseada em reversibilidades 
(PAIS, 2003), onde predomina a ideia do “ficar” e da “curtição” ao lado 
dos amigos, pois segundo ela, “o que não falta pra isso é parceiro”. 
Logo, Alanes não se vê obrigada a firmar compromissos sérios nas 
relações amorosas que estabelece, já que atribui às mesmas um caráter 
passageiro e momentâneo.
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OS SENTIDOS DA EXPERIÊNCIA ESCOLAR NO
ENSINO MÉDIO

As interpretações geradas a partir da análise dos segmentos 
narrativos apontam que na perspectiva das jovens estar no ensino 
médio suscitou outras leituras do mundo e questionamentos sobre a 
vida no futuro, ou melhor, ao que se espera que este seja. Nas relações de 
sociabilidade desenvolvidas com amigos e professores, algumas jovens 
construíram saberes e imagens de si que auxiliaram na elaboração 
de uma identidade profissional almejada no futuro. Por outro lado, 
as estudantes consideram as ações escolares pouco eficazes em gerar 
decisões ou estímulos, não encontrando proximidade entre seus 
projetos de vida e as vivências nessa etapa, o que demanda propostas 
educacionais que, além de conteúdos e habilidades disciplinares, 
dialoguem com suas demandas juvenis de orientação, acesso a 
informações e espaços de participação e discussão.

O clima cultural do Ensino Médio, marcado por cobranças e 
exigências quanto à assunção de uma postura mais madura frente à vida 
e suas responsabilidades, gerou inquirições forçadas sobre o futuro e os 
possíveis caminhos profissionais a serem seguidos, conforme podemos 
verificar nos relatos de Carla e Giovana:

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

Giovana: o ensino médio (2) °claro° (1) e::u:: desde 
o primeiro ano eu ficava pensando °olha que eu vou 
fazer o que eu vou fazer° e sempre aquela pressão da 
minha mãe (.) da minha avó né que que tu vai fazer 
tu -tá estudando, -tá: terminando, quase terminando o 
ensino médio que tu vai fazer. eu fiquei olhando aí eu 
ficava olhando será que eu faço alguma licenciatura em 
alguma coisa. matemática história eu ficava observando 
assim os professores °égua° vida de professor não 
é fácil não é muito fácil e: eu ficava olhando. assim 
e eu conversava com muitos professores, (1) umas 
professoras de sociologia //uhum// (1) e eu conversava 
muito com ela (.) e ela ficava olhando tem cara disso 
tem cara disso é ver esse:s ver essas profissões aqui que 
são tu é calma tu é doce (1) entendeu tu gosta muito de 
se comunicar então ver assim umas=umas profissões e 
alguns professores ia me ajudando (1) de de no decorrer 
dos=dos dos anos e até hoje ela chega comigo e aí 
decidiu o que tu vai fazer já olha já te disse muita coisa 
(eu falei) tô decidindo é=é já tem três profissões ela olha 
-tá aí pra ti fazer três profissões é bom pra te chegar 
estudar bastante pra chegar no ENEM e conseguir 
a tua meta //uhum// assim e de acordo com isso. eu 
fui tentando (1) ouvindo o que eles me diziam alguns 
professores com quem eu conversava (1) até o próprio 
coordenador a gente conversava muito (1) e: de acordo 
com o que eles me diziam e o que eu gostava (1) e a 
gente ia colocando em prática  (.) eu decidir tudo isso o 
meu futuro ser (1) uma grande psicóloga 
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Carla cursou o ensino fundamental em uma escola pública de 
seu bairro. Em outras passagens, ela atribui a causa das dificuldades 
que enfrentou durante sua formação (‘aos troncos e barrancos’) à falta 
de compromisso na relação com as tarefas escolares (‘eu não levava 
muito a sério’). Para a jovem, a transição de um nível ao outro provocou 
mudanças em sua postura frente aos estudos. Vemos que durante o 
ensino fundamental, o ofício de aluno (PERRENOUD, 1995) exercido 
por Carla era controlado pela mãe (‘-tua mãe -tá sempre lá no teu 
ouvido’) em busca de bons resultados para a trajetória escolar da filha. 
Assim, as práticas e ações empreendidas enquanto estudante nesse 
nível seguiam as determinações e exigências de sua progenitora (‘tu 
tiras uma boa nota para agradar tua mãe’).  No entanto, o ingresso 
no Ensino Médio acarretou para Carla as primeiras conquistas de 
autonomia frente à vontade da mãe, pois ela passou a assumir o encargo 
pela condução de sua própria vida escolar, o que incluiu a decisão de 
não interromper os estudos. 

A pronúncia enfática dos verbos “quero” e “entrar” indica que 
para alguns (as) jovens, o terceiro ano do ensino médio representa uma 
etapa obrigatória de escolha de um caminho a seguir após a conclusão 
da Educação Básica, decisão esta que pode apontar para uma atitude 
de empenho e dedicação aos estudos a fim de obter uma vaga no 
vestibular (‘ou é agora que eu estudo de verdade’), ou ainda para a 
definição de planos localizados fora da esfera educacional (‘ou é nunca 
mais’). Observa-se que o sentido de obrigatoriedade presente na fala 
de Carla (‘tu és obrigado a perceber’) está relacionado diretamente ao 
fim de uma moratória educacional21 (WELLER; PFAFF, 2012) para 
quem não pretende ingressar no ensino superior (‘é meu último ano 
pra terminar a escola’), o que representa o advento de novos enredos 
sociais e obrigações exigidas.  

O Ensino Médio, do modo como é percebido por Carla, 

21  Fazendo referência ao conceito de moratório social pensado por Margulis (2001), as au-
toras definem moratória educacional como um período legitimamente reconhecido e tole-
rado aos jovens para que estudem e se preparem para futuras inserções sociais, seja durante 
a Educação Básica ou Superior. 
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funciona sob uma lógica diferente do nível fundamental, quando a 
tarefa de planejar um futuro ainda é “lo:nge” ou  “ainda -tá muito 
dista:nte”. Nesse caso, vê-se que os graus de autonomia conferidos 
aos sujeitos em ambas as etapas relacionam-se a uma condição etária, 
isto é, estar ou não numa determinada idade parece ter o poder de 
colocá-lo ou tirá-lo de um lugar de responsabilidades. A função que 
a jovem atribui ao Ensino Médio parece apontar para a ideia de que 
é necessário construir um rumo ou orientação de vida (‘ti colocar um 
pouco na realidade’), já que parte-se do pressuposto de que o jovem já 
está em condições de estabelecer direcionamentos e caminhos para a 
própria vida e ‘tomar grandes decisões’ (‘-tá crescendo’).

No caso de Giovana, durante os três anos em que cursou o 
Ensino Médio a jovem vivenciou processos de busca e definição de um 
curso universitário. As sucessivas cobranças e “pressões” colocadas pela 
avó paterna quanto à escolha de uma profissão (‘o que tu vai fazer’) 
produziram na jovem os primeiros questionamentos em relação ao 
futuro (‘o que eu vou fazer’). Inicialmente, a afeição por disciplinas 
como matemática e história direcionou o olhar de Giovana para a 
docência, porém, a partir de observações cotidianas no espaço da escola 
ela passou a perceber as difíceis condições de trabalho enfrentadas por 
seus professores (‘vida de professor não é fácil’) o que a fez procurar 
outras opções profissionais. A decepção sentida após a constatação feita 
pode ser evidenciada na pronúncia em voz baixa da palavra “égua22”. 

Foi através das relações estabelecid as com sua professora de 
sociologia e o coordenador da escola que Giovana começou a conhecer 
suas habilidades e aptidões (‘tu gosta muito de se comunicar’), 
encurtando seu campo de escolhas para três profissões, as quais ela 
não cita. Vemos que com o passar do tempo Giovana foi construindo 
coletivamente seus planos ao lado de ambos (‘a gente ia colocando 
em prática’), informando suas escolhas e avaliando possibilidades, até 
que descobriu uma orientação vocacional (‘ser uma grande psicóloga’). 
Em resumo, vemos neste segmento narrativo que Giovana apresenta 
22  No contexto paraense, o termo ‘égua” é utilizado como uma interjeição marcada-
mente presente no vocabulário da população. 
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certa proximidade com o passado vivenciado ao reproduzir em cada 
situação descrita os diálogos e pensamentos que possivelmente foram 
comunicados na ocasião. 

Em outras passagens analisadas, os posicionamentos indicam, 
por um lado, a importância dos processos formativos que valorizam o 
preparo para as provas de vestibular, a boa didática empreendida pelos 
docentes nas atividades de ensino e o incentivo que recebem para a 
confiança em suas formulações. Por outro lado, destacam o absentismo 
e o descompromisso entre os professores com o trabalho docente, 
assentando suas práticas quase sempre em concepções hierárquicas de 
saber que dificultam não somente o estar junto e o compartilhamento 
da experiência em comum, mas também a produção de si como aluna.

Carla relata que a escola em que estuda exerce um papel 
fundamental nos seus planos de futuro, pois vivencia diariamente 
experiências satisfatórias em relação ao ensino recebido:   

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

 Carla cursou o primeiro ano do Ensino Médio numa escola 
de seu bairro. Conforme narra em passagens anteriores, o ambiente 
escolar negativo marcado pela desorganização, condições físicas 
precárias e o ensino deficitário oferecido ocasionaram sua escolha em 
mudar da instituição. No início de sua elaboração explicativa, Carla 
destaca o processo formativo vivenciado na escola atual como o aporte 
fundamental para alcançar seu grande objetivo de vida, isto é, “entrar 
numa universidade”. Para ela, sua escola é um exemplo e uma referência, 
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tanto pelo calendário letivo (‘eu tenho aula dia de sábado’) tomado por 
ela como incomum para uma instituição pública de Ensino Médio (‘é 
u:m @marco@ assim é um milagre’), já que em seus colégios anteriores 
“praticamente não tinha aula”, quanto pelo clima cultural favorável e 
benéfico à aprendizagem (‘eu me sinto mu:ito bem’), o que inclui boas 
relações e experiências satisfatórias ao lado de professores e amigos.

Diana, por outro lado, aponta os poucos suportes materiais e 
subjetivos oferecidos pela escola em que estuda para que possa alcançar 
os caminhos vislumbrados no futuro:

Diana: tem muito professor dando informação errada 
pra aluno (2) porque o professor ele acha assim (.) 
tem (.) esses professores que estão dando informação 
errada ele acha assim (1) eu tô formado o que eu falei 
o aluno vai acreditar eu sou o professor (.) é lógico ele 
é o professor ele sabe mais do que eu o que ele falou eu 
vou acreditar (1) °só que eu sou uma pessoa que sempre 
pesquiso as coisas° e como eu tô no cursinho eu tô no 
colégio às vezes as matérias se igualam (1) e aí: (.) aí 
às vezes o professor de cursinho fala a mesma coisa e 
fica assim caramba (1) só que: não tem nada a ver o 
professor daqui não é melhor do que o de lá o de lá 
também não é melhor do que o daqui só que aí eu vou 
perguntar professor por que isso aqui o outro professor 
me falou isso aqui e tal (.) não isso -tá errado não é 
assim vai pesquisar vou pesquisar realmente tem muito 
professor dando informação errada pro aluno na minha 
escola (.) no meu colégio (1) tem muito professor dando 
informação errada 

Diana inicia seu relato apontando falhas na atuação de seus 
professores (‘tem muito professor dando informação errada pra aluno’). 
De acordo com sua fala, parece não haver relações horizontais no 
processo de transmissão do conhecimento em sala de aula. Diana assume 
uma posição pouco clara quanto à atitude de seus professores, pois, ao 
mesmo tempo em que ratifica e reconhece a autoridade intelectual 
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representada por eles (‘é lógico’), tomando-o como agentes detentores 
de um saber superior ao seu, ela questiona e invalida essa legitimidade 
ao criar estratégias próprias de verificação das informações repassadas 
durante as aulas (‘só que eu sou uma pessoa que sempre pesquisa as 
coisas’), demonstrando relações de desconfiança com aquilo que está 
sendo ensinado. 

Percebe-se que o conteúdo ministrado no cursinho pré-
vestibular que frequenta23 é tomado como referência nesse processo de 
averiguação. Mesmo que afirme não estabelecer diferenças valorativas 
entre os professores de ambas as instituições, o cursinho e o colégio (‘o 
professor daqui não é melhor do que o de lá’), fica claro, que ao final, 
suas conclusões indicam o despreparo do corpo docente da escola 
em que estuda (‘realmente tem muito professor dando informação 
errada’), que no contexto da crítica feita por Diana ultrapassa questões 
de formação, tendo mais a ver com a existência de posturas arrogantes 
e de vaidade profissional entre os educadores (‘o que eu falei o aluno 
vai acreditar eu sou o professor’). 

Além de ‘professor dando informação errada’, Diana aponta a 
existência daqueles que omitem ou negam o acesso das (os) alunas (os) 
a determinados conteúdos que seriam necessários, posteriormente, 
quando estivessem na universidade, conforme descreve a seguir:

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

23  Em outras passagens, o cursinho pré-vestibular aparece como um pré-requisito essencial 
para a concretização de seus planos de ingressar numa universidade pública. 
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pra semana que vem eu quero que tu faça uma carta um 
resumo não sei o quê eu não sei nem o que é isso (1) 
ele fala ah vocês devem ter aprendido ele sabe que eu 
nunca aprendi isso a maioria ali veio de escola pública 
(2) então falta mais profissionais qualificados. (1) e 
compromissados com o ensinar.

Diana narra um episódio vivenciado por seu professor de 
Língua Portuguesa24 ao tentar inserir no conteúdo programático do 
terceiro ano temas distintos daqueles estipulados no calendário de 
provas do vestibular (‘como fazer carta resenha resumo’). A recusa da 
proposta pelos demais docentes sugere a presença de um programa 
de estudos orientado exclusivamente pelas determinações de exames 
avaliativos, como o ENEM. Um currículo escolar também fechado 
para as sugestões das/dos estudantes. Diana avalia a oferta pensada por 
seu professor como necessária e importante, apoiando seu argumento 
na ideia de que “a escola tem a obrigação de preparar o aluno pra vida”. 

O significado que a palavra “vida” assume no contexto do relato 
de Diana parece estar associado aos supostos desafios e problemas que 
serão enfrentados durante sua estadia no Ensino Superior, devido os 
limites estruturais enfrentados no decorrer de sua formação na escola 
pública (‘chega lá na universidade eu não sei o que é isso’). Para ela, 
há uma grande desmotivação com o fazer docente na instituição em 
que estuda, a qual apresenta dificuldades em responder as expectativas 
de Diana quanto à exigência de um Ensino Médio que a capacite 
não somente a concorrer de forma mais igualitária nos processos de 
vestibular, mas que também proporcione subsídios para que tenha 
um bom desemprenho no curso universitário que escolher a fim de 
amenizar experiências de conflito e estranhamento nesse espaço. 

Mais adiante, Diana descreve de maneira mais clara a função 
anteriormente atribuída à escola, de preparo para a vida:

24  Em relatos anteriores, Diana denomina esse professor como “amigo do aluno”, alguém 
que se destaca em relação ao coletivo profissional da escola. 
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Diana: essa é a minha opinião (1) que eles (1) têm a 
função de preparar o aluno pra vida (2) porque: eles 
falam tanto que (1) ah lá na frente vocês vão quebrar 
a cara (.) não tão querendo aprender não=sei=o=quê 
poxa então ensina direito //uhum// (2) faz alguma coisa 
mais dinâmica pro aluno (1) se interessar (1) o aluno 
busca isso (1) o aluno não -tá mais (1) naquela onda 
de ter uma aula super monótona as maioria são aulas 
monótonas mesma coisa todo dia toda a semana (1) 
o aluno dorme na sala o aluno fica escutando música 
apesar de ser proibido (2) tem=tem professores que são 
rígidos e falam se tu não tirar tu vai pra diretoria mas 
tem outros que não tão nem aí o aluno não quer (1) eu 
também não vou falar (1) falta isso os professores têm 
que se compromissar mais (1) porque assim o aluno se 
torna (1) pessoa despreparada 

Partindo de posições avaliativas, Diana constrói uma análise 
crítica sobre a ação educativa que seus professores empreendem em 
sala de aula. Ao contrário de Carla, Diana reprova a didática de ensino 
utilizada pelos docentes (‘faz uma coisa mais dinâmica pra o aluno’), 
a qual interfere diretamente na qualidade e no envolvimento das/dos 
alunas/as com os estudos (‘o aluno dorme na sala’). Nas interpretações 
feitas por Diana, observa-se que para ela o cotidiano escolar 
monótono e maçante, marcado pela ausência de atividades e práticas 
diferenciadas, parece não conseguir despertar em suas/seus colegas o 
desejo e o prazer pelo conhecimento, já que apresentam dificuldades 
em se subjetivarem como alunas (os), isto é, de encontrar sentido na 
experiência de aprendizagem e apropriação do conhecimento escolar. 

À GUISA DE CONCLUSÃO

As interpretações trazidas pelas estudantes mostram que o 
período do Ensino Médio é interpretado pelas jovens como o momento 
em que foram desencadeados os primeiros questionamentos sobre si 
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e seus possíveis lugares de atuação no futuro. As relações positivas 
construídas na escola e o acesso a determinados conteúdos curriculares 
aparecem como fundamentais para a identificação com um campo 
profissional. Todavia, indicam que a estrutura escolar precisa ser 
repensada, o que inclui a adoção de métodos de ensino mais eficazes 
e “atraentes”, assim como a elaboração de atividades de informação e 
orientação profissional, posto que o ingresso no Ensino Superior é o 
tema central das projeções narradas.

Ainda no Ensino Médio, algumas jovens desenvolveram uma 
visão crítica da realidade, pautada na defesa dos direitos humanos e 
movida por um espírito revolucionário de engajamento na conquista 
de uma autonomia negada na adolescência. Elas entendem que 
seus planos de vida fazem parte de um projeto maior de mudança e 
transformação de um meio social desigual, que captura sonhos e fragiliza 
oportunidades devido às parcas condições de vida experimentadas 
pelos sujeitos.

Outras, todavia, consideram as ações escolares pouco eficazes 
em gerar estímulos, não encontrando proximidades entre seus projetos 
de vida e as vivências nessa etapa, demandando propostas educativas 
que, além de conteúdos e habilidades disciplinares, dialoguem com 
suas demandas juvenis de orientação, acesso a informações e espaço de 
discussão e participação coletiva.
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PROTAGONISMO JUVENIL E ENSINO MÉDIO: 
OS JOVENS COMO SUJEITOS DE DIREITOS

Raimundo Afonso Cardoso Delgado
Renato Passos Raiol da Conceição
Andreza Pompeu Freire Hayanna 

Resumo: O presente artigo relata os passos iniciais do projeto de extensão 
“Protagonismo Juvenil e Ensino Médio: os jovens como sujeitos de direitos”, 
aprovado em edital da Pró-reitoria de Extensão da Universidade do Estado do 
Pará E objetiva “promover a integração escola-universidade, visando potencializar 
o protagonismo juvenil na produção de ambientes mais favoráveis à formação 
escolar e ao mais pleno desenvolvimento e afirmação dos jovens da escola pública”. 
Para isso, pretende proporcionar a jovens de 4 escolas públicas de ensino médio da 
Região Metropolitana de Belém-PA experiências de conhecimento sobre os direitos 
da juventude e seu papel no processo de construção social. Apoiado em Dayrell 
(2003), Martins e Carrano (2011) e Andrade e Meyer (2014), rejeita a concepção de 
juventude como fase de transição ou faixa etária entre a adolescência e a fase adulta 
e sustenta uma concepção de juventude como grupo social, produtora de cultura, 
sentidos e identidades, sujeito de seu tempo; defende, ainda, com Feixa e Leccardi 
(2010), juventude como geração, como grupo fundamental para a compreensão das 
mudanças que ocorrem na sociedade. O projeto apoia-se, também, em Freire (1977) 
e Jezine (2004) para sustentar uma concepção dialógica de extensão universitária. 
Além disso propõe um caminho metodológico participativo para o desenvolvimento 
das ações, para afirmar o protagonismo juvenil dos estudantes do ensino médio. 
Os conhecimentos sobre juventude, protagonismo juvenil, Estatuto da Juventude, 
condição juvenil, culturas e identidades juvenis, juventude e desigualdades 
de gênero e raça, desenvolvidos no âmbito do Grupo de Pesquisa Juventude, 
Educação e Sociabilidades ( JEDS), são os elementos que nortearão o processo de 
interação do grupo extensionista com os jovens do ensino médio. Entende-se que 
o reconhecimento do protagonismo e cultura juvenis pela escola pode contribuir 
para a mudança na gestão dos processos de aprendizagem dos jovens na escola. O 
grupo pretende com as atividades interativas contribuir para o desenvolvimento de 
uma consciência dos direitos dos jovens e do seu papel protagonista na construção e 
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transformação da realidade social.

Palavras-chaves: Juventude, Protagonismo Juvenil, Estatuto da Juventude, Direitos 
dos Jovens, Ensino Médio

INTRODUÇÃO

O presente artigo é um relato dos primeiros passos do projeto 
de extensão “Protagonismo Juvenil e Ensino Médio: os jovens como 
sujeito de direitos”, aprovado no Edital 065/2018 – UEPA, da Pró-
reitoria de Extensão (PROEX), da Universidade do Estado do Pará 
(UEPA). O projeto deveria ter sido executado em 2019, mas, por 
questões de logística da instituição ele foi paralisado quando estava 
em fase de planejamento e estruturação. Autorizado para execução, 
o projeto retoma as atividades de fevereiro a novembro de 2020 e 
tem como objetivo geral promover a integração escola-universidade, 
visando potencializar o protagonismo juvenil na produção de ambientes 
mais favoráveis à formação escolar e ao mais pleno desenvolvimento e 
afirmação dos jovens da escola pública.

Para alcançar esse propósito, elegeu-se como via principal a 
socialização das experiências e conhecimentos produzidos no âmbito 
do Grupo de Pesquisa Juventude, Educação e Sociabilidades ( JEDS) 
nos espaços das escolas de ensino médio da rede pública da Região 
Metropolitana de Belém, estado do Pará, proporcionando aos jovens 
dessas escolas momentos de reflexão e informação sobre os direitos da 
juventude previstos na legislação brasileira, em especial, no Estatuto da 
Juventude, um instrumento jurídico instituído pela Lei 12.852, de 5 de 
agosto de 2013, que “dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios 
e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional 
de Juventude – SINAJUVE” (BRASIL, 2013).

Esse caminho remete a ações que visem desenvolver na 
escola a compreensão crítica sobre a juventude, seu papel social, suas 
condições, seus desafios e sua inserção em uma sociedade seletiva e 
excludente. Isso implica tratar de temáticas complexas, em especial, 
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se considerarmos o atual contexto brasileiro referentes à juventude no 
âmbito político, cultural, social, comunitário e econômico. A proposta 
de trabalhar com os jovens a partir do conhecimento do Estatuto da 
Juventude resguarda o grupo, a universidade e a comunidade escolar, 
por ser um instrumento legítimo, tanto do ponto de vista jurídico 
quanto do ponto de vista social, pois, é resultado de uma histórica 
trajetória de lutas dos movimentos de juventude no Brasil.

Nesse sentido, temas como a concepção de juventude na 
sociedade brasileira, participação política dos jovens, a cidadania, o 
protagonismo juvenil, a educação dos jovens, a saúde, o lazer, o esporte, 
o entretenimento, a diversidade, as culturas juvenis, a sexualidade, o 
gênero, a raça, a segurança, todos previstos no Estatuto da Juventude, 
assumem o papel de elo que aproxima universidade e escola e, 
consequentemente, a juventude desses dois espaços de produção e 
socialização de conhecimento e experiências.

O CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL E A CONDIÇÃO
 JUVENIL: A RELEVÂNCIA SOCIAL DO PROJETO

O atual momento político, social, cultural e econômico brasileiro 
exige uma participação mais ativa da população, no sentido de evitar 
um aprofundamento da crise que atinge o país, sobretudo, as parcelas 
mais vulneráveis da população. Para isso, os níveis de organização e 
esclarecimentos desses setores sobre as conquistas sociais históricas do 
povo brasileiro, seus direitos e seus desafios atuais, são fundamentais, 
para que possam sobreviver e resistir a maiores retrocessos nos seus 
níveis de vida e nas políticas públicas governamentais até então 
alcançadas.

Nesse cenário de perda de direitos trabalhistas, previdenciários, 
políticos, de liberdade de expressão e de aumento das desigualdades 
sociais e da violência que atinge a ampla maioria da população brasileira, 
os jovens tem sido uma parte muito vulnerável, se considerarmos os 
altos índices de homicídios de jovens nos últimos anos.
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Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, 
do Ministério da Saúde (apud IPEA, 2019, p. 5), em 2017, foram 
cometidos 65.602 homicídios no Brasil, o que equivale a uma taxa 
de 31,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Segundo o Atlas da 
Violência 2019 (IPEA, 2019, p. 25), desses 65.602 assassinatos 
ocorridos em 2017, 35.783 (54,54%) tiveram como vítimas jovens 
entre 15 e 29 anos. A partir disso compreende-se uma taxa nacional 
de 69,9 homicídios a cada 100 mil jovens. As regiões Norte e Nordeste 
possuem os maiores números nesse quesito. O estado com a maior taxa 
é o Rio Grande do Norte, com 152,3. O estado do Pará é o 8º, com 
uma taxa de 105,3 homicídios para cada 100 mil habitantes jovens, 
muito acima da média nacional (IPEA, 2019, p. 26).

 O Atlas da Violência 2019 destaca, portanto, os jovens como 
as principais vítimas da violência no Brasil e aponta o homicídio como 
a principal causa de morte de jovens em 2017. Esse documento sugere 
preocupação com o futuro do país.

Homicídios foram a causa de 51,8% dos óbitos de 
jovens de 15 a 19 anos; de 49,4% para pessoas de 20 a 
24; e de 38,6% das mortes de jovens de 25 a 29 anos; 
[...] esse recorde nos índices da juventude perdida se 
dá exatamente no momento em que o país passa pela 
maior transição demográfica de sua história, rumo 
ao envelhecimento, o que impõe maior gravidade ao 
fenômeno (IPEA, 2019, p. 25).

Nessa mesma perspectiva, na edição de 2017, ano base 2015, 
do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade (IVJ), 
Marlova Jovchelovitch Noleto, representante da UNESCO no Brasil, 
expressa a preocupação com a violência que atinge os jovens e chama 
atenção para o caráter da desigualdade social brasileira.

Os jovens de 15 a 29 anos representam um quarto da 
população brasileira e estão entre as maiores vítimas de 
homicídios. Vale lembrar que essas mortes tem uma 
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geografia e um endereço certo, pois estamos falando 
dos jovens, sobretudo das periferias, que estão mais 
expostos à violência (BRASIL, 2017, p. 11).

O IVJ, criado pela Secretaria Nacional de Juventude em 
parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é resultado da 
conjugação de fatores de risco à juventude, a saber, taxa de frequência 
à escola, o nível de escolaridade, a inserção no mercado de trabalho 
e a taxa de mortalidade por homicídios e por acidentes de trânsito 
(BRASIL, 2017, p. 15). O IVJ 2017 apresenta dados importantes 
sobre a vulnerabilidade dos jovens, em especial negros e negras, com 
o propósito de subsidiar gestores e formuladores de políticas públicas 
destinadas a diminuir desigualdades sociais e de gênero e combater o 
racismo no Brasil. Essa edição traz um recorte de gênero, mostrando 
as taxas de homicídio de jovens negras e brancas, o risco relativo de 
homicídios entre esses dois subgrupos e reafirma o caráter racial da 
violência no país já revelado em outras edições.

No IVJ 2017, ano base 2015, foi constatado que em 
quase todas as Unidades da Federação, as negras com 
idade entre 15 a 29 anos apresentam mais risco de 
exposição à violência que as jovens brancas na mesma 
faixa etária. O risco relativo de uma jovem negra ser 
vítima de homicídio é 2,19 vezes maior do que uma 
jovem branca. Entre as jovens e os jovens brasileiros de 
15 a 29 anos, a chance de um jovem negro ser assassinado 
é quase três vezes (2,70) superior a um jovem branco na 
mesma faixa de idade (BRASIL, 2017, p. 15). 

Vale ressaltar que nas unidades da federação o risco relativo 
de homicídios entre jovens negros e brancos chega a 12,68, muito 
acima do índice nacional, como no caso do estado de Alagoas. Isso 
significa dizer que o risco de um jovem negro ser assassinado é 12,68 
vezes maior que o de um branco. Esse estado tem, também, o maior 
IVJ - 0,489 - considerado de alta vulnerabilidade. O estado do Pará 



apresentou um IVJ igual a 0,471, o terceiro maior, e risco relativo 
igual a 4,21, o nono mais alto do país (BRASIL, 2017, p. 26). O risco 
relativo é a razão entre o número de homicídios de jovens negros e o 
número de homicídios de jovens brancos por 100 mil em cada um dos 
subgrupos.

O recorte de gênero mostra a vulnerabilidade das jovens 
brasileiras, sobretudo das jovens negras. Se nesse comparativo entre 
homicídios de negras e brancas, o risco relativo nacional é 2,19, índice 
já revelador do tamanho da desigualdade racial entre mulheres jovens 
no país, temos estados em que esse índice chega a 8,11, como no Rio 
Grande do Norte, 6,97 no Amazonas e 5,65 na Paraíba. No Pará, esse 
índice é de 2,45 (BRASIL, 2017, p. 41). Esse dado referente ao Pará, 
apesar de próximo da média nacional, revela um dado preocupante 
acerca do homicídio de mulheres jovens no estado, onde a cada 100 
mil jovens negras 11 foram vítimas assassinato.  

 Igualmente alarmantes são os dados referentes acerca da taxa 
de homicídios de jovens negras no país referentes aos estados de Goiás 
(13,8) e Mato Grosso (12,4), na Região Centro-oeste, Rondônia 
(12,8), Amazonas (12,3), Acre (11,0), além do Pará (11,0), na Região 
Norte, Paraíba (13,0), Rio Grande do Norte (11,7) e Alagoas (10,7), 
na Região Nordeste e Espírito Santo (13,0), na Região Sudeste 
(BRASIL, 2017, pp. 42-45).

O projeto de extensão ora retratado vai de encontro a essa 
triste realidade que atinge a maioria dos jovens brasileiros - em geral 
pobres, negros e negras -, com ações que contribuam para proporcionar 
àqueles que cursam o ensino médio na rede de escolas públicas da 
Região Metropolitana de Belém, oportunidades de conhecer seus 
direitos, refletir sobre sua condição e sobre estratégias possíveis para 
a construção de uma realidade mais favorável ao bem estar do jovem 
em nosso país. Essa perspectiva pretende, ainda, contribuir para 
o fortalecimento de iniciativas que visem a proteção dos jovens e 
incentiva de seu protagonismo na defesa de seus direitos.
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Considerando a importância do conhecimento sobre os 
direitos da juventude, principalmente em tempos em que a realidade é 
distorcida com muita frequência com muita frequência e facilidade via 
tecnologia informacional, proporcionar momentos de reflexão sobre 
o protagonismo e os direitos dos jovens em nossas escolas públicas 
é fundamental na medida em que reforça a importância do jovem 
como grupo social, bem como fortalece os instrumentos jurídicos que 
o legitimam. O conhecimento e a defesa do Estatuto da Juventude, 
como instrumentos de afirmação e defesa de melhores condições para 
esses jovens, torna-se fundamental na atual conjuntura de ataques aos 
direitos sociais da população mais vulnerável do país.

Como uma ação de extensão universitária, o projeto busca a 
integração entre esses jovens e os jovens da Universidade do Estado 
do Pará, através da socialização de temáticas de interesse e relevância 
para a formação intelectual, social, cultural e ética de ambos os grupos, 
além do comprometimento destes com a transformação da realidade 
socioeconômica constatada. Esta perspectiva afirma a extensão 
universitária como pilar importante da formação acadêmica dos jovens 
da Universidade do Estado do Pará, proporcionando-lhes a troca 
de experiências e saberes com os jovens do ensino médio de escolas 
públicas. Além disso, as ações de extensão aqui previstas contribuirão 
para o aprofundamento das experiências do Grupo de Pesquisa 
Juventude, Educação e Sociabilidades ( JEDS), no que concerne à 
produção de conhecimentos sobre juventude.

OS JOVENS COMO PRODUTORES DE 
SENTIDOS E SUJEITOS DE SEU TEMPO

A forma como a sociedade concebe a juventude tem reflexo 
na forma como os jovens são tratados pelos chamados adultos e, 
consequentemente, na forma como são tratados pelas instituições do 
Estado, da sociedade, e pelas políticas públicas. Em geral, a juventude 
é concebida como uma fase da vida, uma faixa etária que antecede a 
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fase adulta, e à qual associa-se rebeldia, comportamentos hedonistas 
e descomprometidos, que colocam em risco o futuro projetado pelos 
adultos aos jovens. Portando, o jovem é visto como um ser que ainda 
não é, e a juventude como uma etapa preparatória

nos deparamos no cotidiano com uma série de imagens 
a respeito da juventude que interferem na nossa maneira 
de compreender os jovens. Uma das mais arraigadas é 
a juventude vista na sua condição de transitoriedade, 
na qual o jovem é um “vir a ser”, tendo no futuro, na 
passagem para a vida adulta, o sentido das suas ações no 
presente. (DAYRELL, 2003, p.40)

Essa concepção reduz a significação do “ser jovem”, ocultando 
os papéis e a importância deste como sujeito. Para além disso, este 
projeto de extensão parte da afirmação de que juventude não é apenas 
uma transição, uma fase da vida entre a adolescência e a fase adulta, 
mas uma parcela da população que promove mudanças no espaço 
social, cultural e político, que é formadora de opiniões e construtora de 
saberes e identidades diversas. 

Os jovens, portanto, devem ser reconhecidos em seu 
protagonismo na sociedade, como sujeitos sociais, construtores de 
uma cultura específica, de sentidos próprios, providos de histórias e 
experiências diversas que, ao mesmo tempo, lhes tornam únicos: 

o sujeito é um ser social, com uma determinada origem 
familiar, que ocupa um determinado lugar social e se 
encontra inserido em relações sociais. Finalmente, o 
sujeito é um ser singular, que tem uma história, que 
interpreta o mundo e dá-lhe sentido, assim como dá 
sentido à posição que ocupa nele, às suas relações com 
os outros, à sua própria história e à sua singularidade 
(DAYRELL, 2003, p. 43).

Como sujeitos de seu tempo, os jovens precisam ter sua 
cultura, seus modos próprios de ser, de se sociabilizarem, ser aceitos 
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e valorizados pela escola e demais instituições da sociedade. Não 
precisam esperar a idade adulta para que sejam ouvidos ou atuarem 
socialmente. O jovem, antes de ser “perspectiva de futuro”, está sendo 
(no presente).

Abordando sobre a cultura produzida e expressa pelos jovens 
nos espaços da cidade e sobre a necessidade de valorização dessa 
produção no interior da escola, pode-se dizer que: 

muito além de uma fase de transição, a juventude deve ser 
encarada como um período de construção e experimentação 
de possibilidades identitárias. A instituição escolar e 
seus professores podem abrir campos ao entendimento 
adotando a investigação e a escuta como ferramentas 
para a compreensão das identidades e comportamentos 
de seus jovens alunos e de suas jovens alunas que são 
simultaneamente criadores e criaturas da diversidade das 
culturas dos grupos juvenis presentes na sociedade urbana 
(MARTINS; CARRANO, 2011, p. 54).

Essa cultura juvenil é construída pela experiência no contexto 
material e espiritual em que vivem os jovens, nas relações que estabelecem 
entre si e com as instituições da sociedade em que estão inseridos. Portanto, 
“é nas relações concretas que esses sujeitos concretos se constroem, não 
como projetos de homem ou mulher, mas como sujeitos de sua existência 
e sua cultura” (DELGADO et al, 2018, p. 131).

Nesse mesmo sentido, pode-se dizer que: 

juventude como uma condição histórico-cultural, como 
uma representação (ou como representações) não dada 
e não fixa. E, como toda construção social, deve ser 
analisada em suas diferentes dimensões – materiais, 
políticas, históricas, culturais –, já que estas acarretam 
modos particulares de compreender a juventude e de 
ser jovem (ANDRADE; MEYER, 2014, p. 87)
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As ações do projeto visam contribuir para a superação da 
concepção reducionista de juventude e para a afirmação do jovem 
como sujeito e protagonista de seu tempo. Para Delgado et al (2018, 
p. 132), “é preciso rever a compreensão que homogeniza as/os jovens 
e impõe a eles e elas padrões que negam e invisibilizam seus processos 
próprios de construção social, suas formas próprias de organização, 
participação política e construção de identidades”.

Nesse sentido, 

Uma das mais importantes tarefas das instituições, 
hoje, seria a de contribuir para que os jovens pudessem 
realizar escolhas conscientes sobre suas trajetórias 
pessoais e constituir os seus próprios acervos de valores 
e conhecimentos que já não mais são impostos como 
heranças familiares ou institucionais (MARTINS; 
CARRANO, 2011, p. 44)

Outro elemento importante para a compreensão do conceito 
de juventude é o conceito de “geração”, que ganhou bastante atenção 
nos últimos tempos, principalmente a partir do envelhecimento 
populacional e das mudanças demográficas em diversos países. O 
debate sobre gerações e relações intergeracionais tornou-se importante 
para se compreender as mudanças porque passam as sociedades e o 
papel da juventude nesse processo.

As imagens construídas pela sociedade, sobre a juventude, 
ignoram sua potencialidade criadora, não percebendo o potencial de 
mudança que marcam os jovens e o seu papel fundamental na formação 
das gerações.

Mannheim (apud FEIXA; LECCARDI, 2010) considera que 
“jovens que experienciam os mesmos problemas históricos concretos, 
pode-se dizer, fazem parte da mesma geração” (p. 187). Mannheim 
considera as gerações como dimensão analítica profícua para o estudo 
da dinâmica das mudanças sociais, de “estilos de pensamento”, estilos 
de época e de ação.
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Para esse autor, as gerações carregam de forma contundente 
as marcas das experiências dos jovens em seus tempos sociais, 
culturais, históricos. Se a data de nascimento parece querer padronizar 
comportamentos, estilos, valores, e estigmatizar as gerações, a 
concepção mannheimiana ressalta como fundamental para sua 
identificação a construção histórica que esses indivíduos desenvolvem 
e compartilham.

O que forma uma geração não é uma data de nascimento 
comum – a “demarcação geracional” é algo “apenas 
potencial” – mas é a parte do processo histórico que 
jovens da mesma idade-classe de fato compartilham (a 
geração atual) (FEIXA; LECCARDI, 2010, p. 189).

O Estatuto da Juventude, como instrumento legal de 
reconhecimento dos jovens como protagonistas sociais, sujeitos de 
seu tempo, traz em seu texto a expressão da juventude como geração, 
na medida em que estabelece ao jovem o direito à participação 
coletiva nas decisões no interior da sociedade e nas políticas públicas, 
reconhecendo, assim, o importante papel da juventude nas mudanças 
sociais.

A partir do posicionamento sobre a condição dos jovens 
no contexto atual e das incursões teóricas sobre as concepções que 
permeiam o debate sobre juventude, o grupo extensionista estabelece 
os fundamentos de suas ações, visando que as escolas de ensino médio 
exercitem em seu cotidiano o debate acerca de suas concepções de 
juventude e do papel dos jovens na sociedade e na própria escola. 

JUVENTUDE, PROTAGONISMO E SOCIEDADE

Historicamente os jovens têm tido papel importante nas 
transformações que têm ocorrido no mundo. Em movimentos culturais, 
reivindicatórios por inclusão social, por liberdade de expressão, por 
participação política, por reconhecimento de direitos, os jovens têm 
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protagonizado lutas e mudanças relevantes no campo político, social, 
econômico e cultural no mundo. Esse protagonismo da juventude tem 
sido marcante desde a década de 1960, quando do movimento contra 
cultural ocorrido na Europa, com repercussão pelo mundo, incluindo 
o Brasil, onde a juventude teve papel fundamental na luta contra o 
regime militar que se instalou no país com o golpe de 1964.

Com a redemocratização do Brasil, outras bandeiras de luta 
da juventude ocuparam destaque no cenário nacional, ganhando lugar 
a busca de acesso aos direitos básicos necessários ao desenvolvimento 
humano, como educação, saúde, moradia, emprego, renda adequada, 
lazer, esporte e cultura, em especial àqueles que estão situados no polo 
mais baixo da pirâmide social.

O início do século XXI foi marcado, mais uma vez, pelo 
protagonismo dessa juventude na adoção de novos parâmetros de ação 
e conquistas, novas formas de organização e associativismo (GOHN, 
2013). À frente de movimentos contestatórios denunciaram o modelo 
social excludente, colocaram em pauta seus desejos de mudança, seus 
modos de ver o mundo e a diversidade implicada em fatores econômicos, 
sociais e culturais. O reconhecimento mundial da legitimidade dessas 
lutas repercutiu nas preocupações de organizações internacionais de 
direitos humanos, governos, parlamentos etc., gerando ações integradas 
de países latinos e ibero-americanos.

No Brasil esse movimento resultou na organização de uma 
política de juventude apoiada no princípio de que os jovens são sujeitos 
de direitos coletivos, que devem ter sua autonomia e identidade 
respeitadas (NOVAES, 2006). Essa política preconiza a participação 
social e política do jovem e o investimento na qualidade de vida e na 
formação da juventude como uma necessidade e um direito básico. Tais 
ações oficiais concentradas, em especial, na primeira década e início 
da segunda década deste século, resultaram na criação da Secretaria 
Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude 
(CONJUVE), nas I e II Conferência Nacional de Juventude, em 2008 
e 2011, respectivamente, na aprovação da Emenda Constitucional 
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65, que insere a juventude no capítulo dos Direitos e Garantias 
Fundamentais da Constituição, na proposição do Plano Nacional de 
Juventude, que estabelece metas a serem cumpridas em 10 anos pela 
União, Estados e Municípios nas áreas da educação, cultura, saúde, 
trabalho, esporte e cidadania, e na criação do Estatuto da Juventude, 
que estabelece a corresponsabilidade das três esferas de governo no 
desenvolvimento de políticas aos jovens de 15 a 29 anos etc.  (UEPA, 
2013).

OS JOVENS COMO SUJEITOS DE DIREITOS

Um dos principais resultados do protagonismo e das lutas 
juvenis dos últimos anos, o Estatuto da Juventude, reconhece os 
jovens como sujeitos de direitos e define os princípios e diretrizes das 
políticas públicas de juventude. Ele estabelece dentre alguns de seus 
princípios “o jovem como sujeito de direitos universais, geracionais 
e singulares”, sua “valorização e a promoção da participação social e 
política, de forma direta e por meio de suas representações”, “respeito 
à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude”, 
“promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento 
integral do jovem”, “promoção da vida segura, da cultura da paz, da 
solidariedade e da não discriminação” (BRASIL, 2013, p. 26).

Nessa perspectiva, em seu Art. 3º, este documento estabelece 
diretrizes para a ação dos agentes públicos ou privados envolvidos 
com políticas públicas de juventude, no sentido de assegurar a 
“intersetorialidade das políticas estruturais”, “a ampla participação 
juvenil em sua formulação, implementação e avaliação”, “alternativas 
de inserção social do jovem”, o ”gozo de direitos simultaneamente nos 
campos da saúde, educacional, político, econômico, social, cultural 
e ambiental”, “o acesso à produção cultural, à prática esportiva, à 
mobilidade territorial e à fruição do tempo livre” e o “território como 
espaço de integração” (BRASIL, 2013, p. 26-27).

A partir desses princípios e diretrizes, o documento estabelece 
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de forma detalhada, em seu capítulo II, os direitos desse seguimento 
social no que concerne às áreas mencionadas anteriormente e à 
responsabilidade das três esferas do poder público na garantia desses 
direitos. 

Vale destacar os direitos à participação ativa nas decisões das 
políticas públicas e na defesa de seus direitos, à mobilidade territorial, 
de não ser discriminado por sua origem étnica, cor, sexo, idade, 
orientação sexual, cultura, religião e condição social. Vale destacar 
ainda os direitos a políticas de acesso ao ensino superior, a políticas 
afirmativas e políticas de permanência para jovens pertencentes a 
grupos socialmente vulneráveis nas universidades públicas, a políticas 
de acessibilidade e inclusão, a políticas de acesso à cultura, ao desporto 
e ao lazer entre outros. (BRASIL, 2013, pp. 27-33). Enfim, são 11 
áreas a serem cobertas pelo poder público para assegurar o bem-estar 
aos jovens de nosso país.

A EXTENSÃO COMO PILAR DA FORMAÇÃO ACADÊMICA 
E DA RELAÇÃO UNIVERSIDADE-SOCIEDADE

Uma das críticas que, em geral, se faz às universidades no 
Brasil é o distanciamento destas em relação a outros espaços sociais, 
incluindo as demais instituições de ensino. Essa realidade, no entanto, 
vem mudando nos últimos anos. A partir da iniciativa de docentes 
universitários ou de programas federais ou estaduais, tem-se buscado 
cada vez mais fazer essa aproximação. A extensão universitária é 
uma das formas de se estabelecer esse vínculo. Essa atividade tem 
proporcionado o surgimento de experiências que promovem interações 
da universidade com hospitais, empresas, escolas e outros espaços 
educativos.

Muito se fala do tripé universitário e da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão como base da construção do 
conhecimento e da formação acadêmica. Essa concepção e a prática 
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referente, no entanto, ainda é algo a ser consolidado em muitas 
instituições de educação superior do país. Tal concepção reporta a 
uma perspectiva que vislumbra o conhecimento como uma produção 
humana que imprescinde da interação. Aliás, que só é possível na 
relação construtiva de sujeitos, homens, mulheres, com outros e 
com a realidade. A Constituição, em seu Artigo 207, incorpora isso 
ao estabelecer que “as universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 
obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão” (BRASIL, 1988).

Nessa perspectiva, a formação não pode se reduzir ao momento 
do ensino. Neste, em geral, prevalece um processo que reprodução do 
conhecimento, do professor e de autores lidos, dissociado da pesquisa 
e da extensão. Faz-se necessário, portanto, assegurar experiências 
formativas em que o estudante seja desafiado ao ato de construir o 
conhecimento, de agir sobre um objeto cognoscível e transformá-lo 
em conhecimento enquanto transforma-se a si próprio. 

A extensão completa esse movimento, como o elemento que 
enriquece, proporciona a retroalimentação do processo formativo 
e propõe o diálogo com a realidade. Subsidiada pelo ensino e pela 
pesquisa apresenta-se como o momento propício ao exercício da ação 
reflexiva, momento de experimentação prático-teórica, de mergulho 
na realidade, em que esta deixa de ser um simples objeto de estudo 
do estudante universitário e do pesquisador para ser, também, o lócus 
da sua ação e conjugação de experiências. Nesse momento, a atenção 
sistemática do estudante-pesquisador se volta não só para a experiência 
do outro, mas para a sua própria, como sujeito da ação extensionista.

Essa concepção rejeita a intenção de estender conhecimento 
e afirma a extensão como uma ação de interação e troca de saberes 
e vivências, que no processo dialético, mediada pelo conhecimento 
acadêmica e pela realidade, resultam em vivências mais maduras e 
aprimoradas, técnica e socialmente.

Em Extensão ou Comunicação, Paulo Freire (1977) 
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problematiza o termo extensão como a projeção do saber de quem 
sabe sobre quem não sabe, reduzindo-a ao puro ato de estender 
conhecimento a alguém. O autor afirma que conhecer “não é o ato 
através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe, dócil e 
passivamente, os conteúdos que outro lhe dá ou impõe” (FREIRE, 
1977, p. 27). Para Freire, somente como sujeito é possível conhecer. 
O conhecimento “exige uma presença curiosa do sujeito em face do 
mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda 
uma busca constante. Implica invenção e reinvenção” (op cit p.27).

A concepção de extensão sustentada por Freire dá ênfase 
à comunicação como condição de produção de conhecimento no 
mundo, haja vista que a “intersubjetividade ou a intercomunicação 
é característica deste mundo cultural e histórico” (FREIRE, 1977, 
p. 65). Segundo o autor, o ato de conhecer tem dimensão coletiva e 
comunicativa, pois, o “ato de pensar exige um sujeito que pensa, um 
objeto pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a 
comunicação entre ambos, que se dá através de signos linguísticos” 
(FREIRE, 1977, p. 66).

Como parte do tripé acadêmico, a extensão notabiliza-se por 
favorecer a relação da universidade com a sociedade, estabelecendo 
elos com a comunidade externa de forma a se constituir uma troca de 
informações e saberes, que enriquecem a formação no âmbito dessas 
instituições de ensino superior, ao mesmo tempo que oportuniza a 
participação e o enriquecimento do cidadão não universitário no 
cotidiano e na experiência formativa da universidade.

Jezine (2004) identifica 3 concepções de extensão universitárias 
nas práticas extensionistas no Brasil, a saber, a assistencialista, a 
mercantilista e a acadêmica. Posicionando-se em favor de uma 
concepção acadêmica, a autora afirma que nessa concepção a extensão 

passa a se constituir parte integrante da dinâmica 
pedagógica curricular do processo de formação e 
produção do conhecimento, envolvendo professores 
e alunos de forma dialógica, promovendo a alteração 
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da estrutura rígida dos cursos para uma flexibilidade 
curricular que possibilite a formação crítica ( JEZINE, 
2004, p. 3).

Para a autora,
o caminho não é unilateral da universidade para a 
sociedade, mas há a preocupação em auscultar as 
expectativas produzidas pela sociedade, bem como em 
valorizar o contexto em que as atividades se inserem, 
na busca de uma relação de reciprocidade, mutuamente 
transformadora, em que o saber científico possa se 
associar ao saber popular, a teoria à prática em um 
constante movimento dialético permeado pela realidade 
social e a experiência do pensar e fazer (( JEZINE, 
2004, p. 3).

A prática extensionista, então, cumpre um papel fundamental, 
não de apenas “servir” à sociedade, mas, também, e fundamentalmente, 
enriquecer as oportunidades formativas dos sujeitos universitários 
e da comunidade externa, proporcionando experiências formativas 
apoiadas na relação dialógica universidade-sociedade.

AÇÃO PARTICIPATIVA, REFLEXÃO E PROTAGONISMO 
JUVENIL NA ESCOLA PÚBLICA

 O projeto será desenvolvido de fevereiro a novembro 
de 2020, ou seja, durante10 meses, em 04 (quatro) escolas da rede 
pública estadual de ensino médio da Região Metropolitana de Belém, 
escolhidas a partir de uma lista de escolas situadas ou que atendam 
estudantes da periferia dessa região.

Para o desenvolvimento do projeto o passo inicial foi convidar 
estudantes e docentes do Grupo de Pesquisa Juventude, Educação e 
Sociabilidades ( JEDS) e demais interessados para discutir o projeto 
e estratégias para o desenvolvimento do mesmo. Esse momento 
resultou em um elenco de temas relevantes, sugeridos a partir daqueles 
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já constantes no projeto inicial, e outro de escolas públicas de ensino 
médio da Região Metropolitana de Belém nas quais se tinha algum tipo 
de vínculo. Levantou-se a importância de realizar estudo da produção 
sobre as concepções de extensão universitária e sobre experiências 
extensionistas com jovens de ensino médio, a partir de uma concepção 
participativa.

Entendeu-se como fundamental, nesse momento, aprofundar a 
leitura do documento central, norteador das ações do projeto, o Estatuto 
da Juventude, bem como das temáticas nele inerentes, buscando maior 
domínio e aprofundamento dos temas. A socialização desse estudo foi 
entendida como de grande importância para a condução das atividades.

Paralelamente, buscar-se-á o estreitamento dos vínculos nas 
escolas para a escolha de 04 (quatro) nas quais serão desenvolvidas 
as atividades do projeto. Essas escolas devem situar-se ou atender 
estudantes das periferias, onde residem as parcelas mais vulneráveis 
desses jovens, pela sua condição socioeconômica e de moradia. Nesse 
tempo inicial, a maior aproximação com a comunidade das escolas será 
de suma importância para a observação dos espaços, para sondagem 
dos interesses e expectativas dos estudantes e para a adequação da 
dinâmica e das temáticas a serem desenvolvidas. Esse momento, 
também, será de organização de material e divulgação do projeto.

Esse período, correspondente ao primeiro mês de atividades e 
reinício das aulas nas escolas públicas, será, portanto, de organização 
do grupo extensionista, planejamento, aprofundamento de vínculos e 
escolha das escolas, definição de bolsistas e voluntárias/os, previstas/
os no edital de seleção dos projetos, definição de formas e estratégias a 
serem utilizadas para o desenvolvimento das atividades, bem como, do 
cronograma de ida às escolas.

Para o alcance dos propósitos estabelecidos foram definidos 
08 (oito) temas a serem desenvolvidos de março a novembro de 2020, 
um a cada mês, excetuando-se o mês de julho, que juntamente com 
fevereiro será destinado à continuação do planejamento, já iniciado em 
2019. Cada tema será desenvolvido nas 04 (quatro) escolas, uma a cada 
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semana do mês, em espaços previamente disponibilizados pela escola.

Os temas serão desenvolvidos na ordem seguinte estabelecida 
pelo grupo extensionista:

1. Estatuto da Juventude, direito dos/as jovens e protagonismo juvenil 

O desenvolvimento desse tema tem como objetivo apresentar 
o Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013) e proporcionar aos 
estudantes a compreensão dos direitos estabelecidos nesse instrumento 
legal que insere na Constituição Brasileira o jovem como sujeito 
de direitos específicos. Neste momento, buscar-se-á desenvolver 
uma reflexão sobre a importância da consciência e da defesa desses 
direitos. O desenvolvimento desse primeiro tema começará com uma 
dinâmica em que os jovens serão convidados a expressarem uma ideia 
inicial sobre o que poderia significar o termo Estatuto da Juventude. 
Posteriormente, será apresentado pelo grupo extensionista o sentido 
jurídico do termo e de como ele é definido pela lei 12.852/2013. O 
grupo exibirá, em seguida, um vídeo curto e didático que explana de 
forma bem sucinta os direitos dos jovens garantidos pelo Estatuto.

Para aprofundamento e contato dos jovens com o Estatuto, este 
será dividido em 12 temas e aqueles em 12 grupos. Cada um desses 
grupos fará a leitura e a discussão de um dos diversos temas, assim como 
serão anotadas as dúvidas e destacadas para que sejam socializadas, 
posteriormente, em uma roda de conversa. Os temas e grupos, definidos a 
partir dos capítulos e seções da Lei 12.852/13, serão os seguintes:

Grupo 1 – Princípios e Diretrizes Gerais. 
Grupo 2 – Do direito à cidadania, à participação social e política e à 
representação juvenil.
Grupo 3 – Do direito à educação.
Grupo 4 – Do direito à profissionalização, ao trabalho e à renda. 
Grupo 5 – Do direito à diversidade e à igualdade.
Grupo 6 – Do direito à saúde.
Grupo 7 – Do direito à cultura.
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Grupo 8 – Do direito à comunicação e à liberdade de expressão
Grupo 9 – Do direito ao desporto e ao lazer.
Grupo 10 – Do direito ao território e à mobilidade
Grupo 11 – Do direito à sustentabilidade e ao meio Ambiente
Grupo 12 – Do direito à segurança pública e ao acesso à justiça 

O tempo destinado a essa atividade é de 20 minutos, para que 
leiam, discutam e anotem perguntas ou destaques que gostariam de 
fazer acerca do documento. A seguir, o grupo extensionista fará uma 
apresentação em slides sobre os temas para, posteriormente, abrir uma 
roda de conversa para a socialização de dúvidas e opiniões.

Esse momento será finalizado com a presença de um/a 
convidado/a que viveu a experiência de construção do Estatuto da 
Juventude. Ela/e apresentará um breve histórico de como se deu 
esse processo, destacará as principais garantias para os jovens de 15 
a 29 anos previstas nessa lei e abordará acerca das ameaças que essa 
conquista sofre na atual conjuntura.

As atividades serão encerradas com uma apresentação 
cultural em que uma convidada ou convidado, fará uma performance 
poética, musical ou teatral do tema. Esse momento também será 
aberto a estudantes da escola que também queiram apresentar 
alguma performance. Estas/es serão sondadas/os previamente ou se 
disponibilizarão no momento da atividade. 

2. Juventude e Projetos de Vida

O tema “Juventude e projetos de vida” tem o intuito de 
produzir um diálogo reflexivo com os estudantes do ensino médio 
acerca de suas expectativas quanto ao futuro. Busca-se, com a dinâmica 
desenvolvida, implicá-los na decisão sobre seus projetos pessoais e na 
responsabilidade sobre seu futuro, mas também na defesa de seu direito 
ao bem-estar e às condições que o favoreçam: à educação, à saúde, à 
formação profissional, ao trabalho e à renda, à cultura, à convivência 
e à liberdade de expressão, ao lazer e ao desporto, à cidadania, à 
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participação social e política, à segurança pública, à justiça e a um 
ambiente social e ecologicamente equilibrado.

A partir de uma dinâmica que produza a interatividade e 
envolvimento dos jovens será instalada uma Roda de Conversa sobre 
os sonhos, os projetos de vida e as perspectivas de cada um para a 
realização desses projetos. Os jovens serão provocados a partir de 
questões como: quais os sonhos que você tinha para seu futuro quando 
era criança? E quais os sonhos, projetos e metas que você tem para 
sua vida hoje? Também, serão convidados a refletirem sobre “porque 
esses projetos e não outros” e a relatarem sobre as questões vistas como 
obstáculos à realização de seus sonhos. Nesse momento será priorizada 
a escuta da fala dos jovens do ensino médio.

Durante os diálogos, faz-se importante esclarecer que os 
projetos de vida não se centram apenas no aspecto profissional, mas, 
também, na ação do indivíduo em escolher seu futuro, lutando para 
concretizar seus sonhos e aspirações.

Após a roda de conversa, os mediadores, enquanto jovens, 
também, apresentarão aos alunos do ensino médio depoimentos sobre 
seus projetos de vida, para instigá-los a refletir sobre a juventude como 
um grupo social não homogêneo, culturalmente diverso, múltiplo, 
e que, portanto, seus projetos de vida dependem do seu ambiente 
socioeconômico, cultura, entre outros aspectos. 

Nesse instante, o grupo extensionista, como mediador e 
interlocutor na dinâmica, deve sugerir a reflexão sobre a concepção 
de juventude, de “ser jovem” que, em geral, a sociedade incute nos seus 
membros, através das suas diversas instituições e como isso interfere 
nos projetos de vida de cada um.

O fechamento das atividades se dará com uma programação 
cultural construída a partir dos contatos mais estreitos com a 
comunidade da escola. Pretende-se com isso estimular o protagonismo 
dos jovens na busca de talentos e na organização social e política da 
comunidade da escola e de seu entorno.
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3. Juventude e Culturas Digitais

Esse tema tende a proporcionar um momento de reflexão 
sobre a participação dos jovens nos ambientes onde se produzem e 
reproduzem a cultura digital, valores desenvolvidos nesses ambientes 
e suas implicações na vida social das pessoas. Como um espaço de 
relações, o ambiente virtual deve ser entendido como parte da dinâmica 
de construção da realidade, portanto, lugar não simplesmente do 
entretenimento e do lazer. É de suma importância que os jovens 
reflitam sobre a sua atuação na cultura digital e de que forma esses 
ambientes podem favorecê-los na promoção do protagonismo juvenil 
em defesa de seus direitos e de sua cidadania.

A atividade terá início com uma Roda de Conversa sobre os 
ambientes digitais como espaços produtores de cultura, de realidade, 
e sobre a interatividade realizada através das mídias sociais, na qual 
o jovem é ativo e constrói suas próprias narrativas. Esse momento 
é fundamental para a formação de um pensamento crítico sobre os 
ambientes digitais e sobre a inserção dos jovens neles. A atividade 
posterior consiste na construção de um painel organizado a partir de 
memes e fakenews coletados em espaços digitais. Tais produções juvenis 
carregam grande importância, pois, são uma das principais formas de 
expressão dos jovens.

O objetivo do painel é posicionar os jovens como construtores 
de conhecimento, já acostumados a produzir conteúdo digital, agora, 
porém, com uma visão crítica da realidade. Na atividade em questão 
eles precisarão construir novos memes e fakenews e o conteúdo deverá 
estimular a criticidade dos mesmos.

4. Juventude, Gênero e Sexualidade

O desenvolvimento desse tema tem como objetivo 
proporcionar um momento de reflexão acerca das imagens produzidas 
culturalmente sobre o papel da mulher na sociedade e acerca das 



121

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero|
desigualdades de gênero produzidas a partir dessas imagens, que 
ocultaram a mulher como sujeito social. Também visa refletir sobre 
como essas desigualdades de gênero alimentam a produção e a 
reprodução das desigualdades socioeconômicas na sociedade. Busca-
se com isso contribuir para a construção de uma visão crítica acerca do 
tema e para a assunção do compromisso com o enfrentamento à toda 
forma de desrespeito e violência contra qualquer orientação de gênero 
e sexualidade.

Para a abordagem do tema, a dinâmica sugere colocar-se em 
evidência concepções sustentadas comumente em nossa sociedade. 
Para isso, a turma será dividida em grupos, aos quais serão apresentadas 
fichas com afirmações sustentadas por concepções sexistas, muito 
presentes em nosso cotidiano. Os grupos deverão discutir e defender 
em um grupo maior o seu posicionamento. Após a confrontação de 
posições o debate ficará livre para os posicionamentos pessoais.

Além de promover o debate, esta atividade permite identificar 
percepções sexistas mais comuns nos jovens e que precisam ser cada 
vez mais trabalhadas na escola e em outros espaços da vida social, com 
a finalidade de promover relações interpessoais democráticas, apoiadas 
no respeito às orientações sexuais e de gênero.

Posteriormente, o grupo extensionista abordará de forma 
teórica como são estabelecidas as relações de poder em uma sociedade 
ditada pela cultura patriarcal, centrada na figura masculina, e como foi 
definindo histórico culturalmente os valores morais, sociais, modelos 
de família, de comportamentos sexuais, estereotipando a conduta 
social, discriminando e reprimindo qualquer “desvio” dessa norma, 
reproduzindo e fortalecendo, assim, modelos de organização social 
baseados na desigualdade e na exclusão de uma parcela significativa 
da sociedade.

O fechamento dessa atividade dar-se-á com uma apresentação 
cultural protagonizada por mulheres jovens, artistas da Região 
Metropolitana de Belém. Com o estreitamento da convivência com 
a comunidade, o grupo extensionista sondará no ambiente da escola 
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e no entorno a existência de talentos para participar deste momento 
cultural. Pretende-se com isso estimular o protagonismo da mulher 
jovem e contribuir para a afirmação desse grupo social.

5. Juventude e Formas de Sociabilidade

Os temas a partir daqui estão em fase de maturação pelo grupo 
e tomarão forma à medida que forem retomadas as atividades do 
projeto e à medida que se for estreitando relações com a comunidade 
das escolas.

O tema Juventude e Formas de Sociabilidade tem como 
propósito dar ênfase e visibilidade à cultura e às formas de sociabilidade 
juvenis, buscando identificar nos próprios estudantes suas formas de 
sociabilidades, que se apresentam na escola, no bairro onde residem e 
demais espaços de convivência e como as mesmas se constituíram. Isso 
pode contribuir com o trabalho de gestores, coordenadores escolares e 
docentes no sentido de perceber a importância de valorizar a cultura 
dos jovens no ato de planejar seu trabalho.

Na escola, é possível perceber diversas relações em que a 
sociabilidade se manifesta, através de amigos mais próximos - que 
muitas vezes são mais próximos do que um irmão - da cumplicidade 
entre professor e alunos, ou também, por meio daqueles relacionamentos 
mais distantes entre colegas. Todas essas são formas de sociabilidade 
que marcam uma fase da vida dos jovens, de familiaridade ou 
distanciamento nas relações de convívio com os colegas da turma. 
Esses vínculos estabelecidos pela sociabilidade contribuem, também, 
para responder às necessidades dos jovens, necessidades essas que 
perpassam sua forma de ser e estar no mundo.

6. Relações Étnico-raciais, Escola e Sociedade

O objetivo desse tema é proporcionar reflexão sobre o racismo 
como prática presente no cotidiano de nossa sociedade e em espaços 
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específicos como a escola, que muitas vezes contribui para a geração 
de graves consequências na vida de jovens negros. Assim, busca-se 
contribuir para a formação de uma consciência e compromisso social 
contra essa outra forma de exclusão e de desigualdade social. As 
atividades serão pensadas sempre colocando em evidência a cultura 
e a experiência dos jovens, além das formas de desconstrução do 
preconceito e de afirmação dos jovens negros.

7. Protagonismo Juvenil, Escola e Sociedade

Este tema tem como propósito refletir sobre o papel dos jovens na 
sociedade, em seus diversos aspectos, político, social, cultural, enfatizando 
a concepção de jovem como sujeito e o seu protagonismo histórico. Como 
caminho, busca-se identificar de que forma os alunos se organizam dentro 
de sua escola e como assumem um papel de liderança. Para contribuir 
com o tema, serão convidados jovens da própria escola e de outras que 
assumem liderança importante em seus contextos. Visa-se, com isso, 
enfatizar a importância desse posicionamento enquanto jovens do Ensino 
Médio para a construção e a transformação da escola.

8. Escola, Relações Institucionais e juventude

Aqui o propósito é estabelecer um diálogo com os diversos 
setores da escola, em especial, com a gestão, coordenadores pedagógicos 
e estudantes, no sentido de se reconhecer a juventude como protagonista 
e sujeito de direitos, como estabelece o Estatuto da Juventude, além 
da importância do jovem em participar dos momentos de decisão no 
interior da escola, incluindo a elaboração das normas disciplinares.

A culminância das atividades se dará nesse dia, em que os jovens 
apresentarão um pouco do que aprenderam através de performances 
artístico-culturais. A atividade deve acontecer em ambiente aberto e 
amplo para a visibilidade à toda a comunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tempos de ataques às conquistas e lutas sociais, como não 
se via desde os tempos da ditadura militar, é de grande importância e 
urgência desenvolver um projeto que busque incentivar nos jovens a 
consciência dos seus direitos e do seu papel na construção da realidade 
social. Ao buscar ocupar os espaços da escola pública com o trabalho 
social de formação crítica da juventude do ensino médio acerca de sua 
realidade, o projeto propõe contribuir com a formação intelectual e 
ética desses jovens e com o seu sucesso escolar.

Os temas propostos sugerem reflexões que implicam 
em posicionamentos que podem favorecer, também, o melhor 
relacionamento entre os jovens e entre eles e a escola. Esta, tematizando 
em que concepções apoia sua relação com os jovens pode compreender 
melhor os seus modos de “ser jovem”, seus processos próprios de 
sociabilidade e de construção de identidades. Isso possibilitará aos 
gestores uma percepção do melhor modo de gestão da escola e dos 
processos de aprendizagem dos alunos.

Incentivando o protagonismo e reconhecendo a cultura dos 
jovens, a escola propõe-se a melhorar a postura deles não só como 
estudantes, mas também como cidadãos, que buscam o respeito e a 
melhoria do ambiente no qual, não só estudam, mas, ao qual, também, 
pertencem.

A ênfase no protagonismo juvenil e sua importância para a 
construção do sucesso dos jovens visa levá-los não apenas à reflexão 
sobre os direitos relacionados à juventude, mas, também, sobre sua 
responsabilidade com sua formação e seu futuro, a partir da reflexão 
sobre sua condição histórica de sujeito na construção da realidade 
política e social. Espera-se que o trabalho desenvolvido contribua para 
posições mais maduras acerca das diversas formas de desigualdades, 
de classe social, gênero, raça e etnia, críticas em relação aos discursos 
de ódio e preconceito que se disseminam nas redes sociais e nas ruas. 

Espera-se que o projeto, como resultado do empenho coletivo 
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de jovens universitários, proporcione um convívio saudável e rico em 
aprendizagem e crescimento pessoal e acadêmico a todos. Serão de 
grande importância para isso, as dinâmicas de leitura, sistematização 
e socialização dos esforços, visando cada vez maior apropriação das 
temáticas desenvolvidas. Espera-se que os momentos de atividade 
e interatividade com os jovens do ensino médio e todo o esforço 
empregado sejam ricos não só em termos formativos, mas em termos 
da geração dos relatórios e em artigos acadêmicos.
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ENTRE OUTRAS MIL, ÉS TU... FUTURO
PROFESSOR! 

O CAMINHAR EM DIREÇÃO À DOCÊNCIA DE JOVENS 
CONCLUINTES DE CURSOS DE 

LICENCIATURAS

Thaís da Silva Mendonça 
 Lucélia de Moraes Braga Bassalo

Resumo: O presente artigo parte da análise parcial dos resultados oriundos 
do trabalho de dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação da 
Universidade do Estado do Pará. Nele, busca-se debater a motivação ao ingresso 
e a permanência de seis jovens futuros professores, de ambos os sexos e na faixa 
etária de 20 a 29 anos, em um curso de licenciatura. Busca-se compreender o que 
levou esses estudantes de licenciatura em fase de conclusão de curso a optarem por 
uma profissão socialmente desvalorizada nos dias atuais no momento da escolha 
do exame vestibular e o que contribui para que chegassem à fase de conclusão do 
curso. Para realizar tal tarefa, utilizou-se a pesquisa qualitativa, com abordagem 
fenomenológica social, a entrevista narrativa e a análise estrutural das narrativas. O 
ingresso na Universidade Pública é fonte de esperança para uma possível mudança 
social na vida de diversos estudantes que sonham com a tão almejada aprovação, 
porém esta não é a única razão que conduz os estudantes a trilharem o caminho 
da formação inicial de professores, referindo-se aos sujeitos entrevistados. O que 
chamam de facilidade com as temáticas, experiências prévias e a influência familiar e 
não alcançar nota para entrar na primeira opção de curso estão entre as razões para 
tal escolha.

Palavras – Chaves: Juventude; Futuros professores; Formação Inicial.
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PRIMEIRAS PALAVRAS

Esta discussão foi originada no ano de 2018 no desenrolar 
do processo de construção do conhecimento científico por meio da 
dissertação de mestrado e objetiva abordar e analisar a motivação ao 
ingresso e a permanência de  06 (seis)  jovens futuros professores, de 
ambos os sexos e na faixa etária de 20 a 25 anos em Cursos Superiores 
de Licenciaturas na Universidade do Estado do Pará, por meio da ótica 
dos mesmos, tendo como ênfase que as experiências tidas nas etapas 
prévias à graduação são de considerável relevância para a escolha da 
profissão e sobretudo para o futuro exercício da profissão. A maneira 
que transitam entre o tempo passado, presente e futuro demonstra que 
a formação vai para além dos conteúdos programáticos, didáticas e 
avaliações, as vivências acadêmicas de iniciativas individuais contribuem 
significativamente para a manutenção e consequentemente para a 
conclusão desta etapa formativa.

Destaca-se que neste estudo a formação do professor é 
defendida como não sendo restrita apenas ao espaço da sala de aula 
na formação inicial e sim no decorrer da vida desde os anos iniciais 
até a formação acadêmica. Segundo André (2010) fica evidente que o 
papel da universidade perpassa por diversas funções, dentre elas a de 
proporcionar aos sujeitos que ali se encontram em formação, espaços 
e atividades com a finalidade de discutir, criticar e refletir muito mais 
do que conteúdos a serem apreendidos para posteriormente serem 
ministrados na prática e sim, que reflita sobre a formação propriamente 
dita e a universidade enquanto ponte do meio científico para o não 
científico.  

Tem-se como ponto basilar do presente trabalho a concepção 
de André (2010) de que a formação docente não ocorre somente no 
período em que o sujeito se encontra em uma instituição de Ensino 
Superior e sim que “a formação docente tem que ser pensada como 
um aprendizado profissional ao longo da vida” (p.176) e de suas 
experiências pessoais e profissionais. Pois, Imbérnon (2006) diz que o 
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período escolar interioriza certas concepções de docência influenciam 
na futura prática docente, em alguns casos, “mais que algumas práticas 
mal assimiladas na formação inicial” (p. 60). Em decorrência disso, 
falar desse assunto necessita “reconhecer que os professores podem 
ser verdadeiros agentes sociais, capazes de planejar e gerir o ensino-
aprendizagem, além de intervir nos complexos sistemas que constituem 
a estrutura social e profissional” (idem, p. 46). 

Entretanto, a desvalorização do profissional e da profissão 
propriamente dita, faz com que existam ofertas de cursos tanto na 
rede pública como na rede privada, porém a procura não é tão grande 
quanto em cursos de “maior valor” reconhecidamente como tem sido 
o curso de a medicina ou de direito, como se vê na relação procura 
versus oferta dos processos seletivos de vestibulares onde as demandas 
de candidatos para cursos de licenciaturas são consideravelmente 
menores. 

Imbernón (2006) ressalta que a formação é uma junção de 
fatores como salário, possibilidade de mercado, carreira docente 
e não somente uma preparação para a prática em si. Se aos futuros 
professores, não é dado o reconhecimento e a valorização necessária, 
não se pode esperar que seja um curso e uma profissão atrativa, em que

As instituições ou cursos de preparação para a formação 
inicial deveriam ter um papel decisivo na promoção não 
apenas do conhecimento profissional, mas de todos os 
aspectos da profissão docente, comprometendo-se 
com o contexto e a cultura em que esta se desenvolve 
(IMBERNÓN, 2006, p. 61)

Portanto, tornou-se comum e enraizada a ideia de que para 
ser “alguém” no futuro é preciso ingressar nos cursos acima citados, 
os mais concorridos e de difícil acesso por conta do desleal processo 
seletivo que é o vestibular e do pensamento tão presente nos discursos 
sociais que se nota até uma certa naturalização. A promessa de “futuro 
promissor” sentencia o estudante a uma cultura altamente segregadora 
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e meritocrática quando associa a possibilidade de lograr êxito pessoal, 
acadêmico e profissional ao conseguir uma vaga em universidades 
públicas, mas desde que seja em cursos historicamente admirados. 

E, neste contexto, adentrar em uma Instituição de Ensino 
Superior para cursar Licenciatura e formar-se “apenas” como mais um 
professor, torna-se uma espécie de demérito. Entretanto, a opção por 
essa secular e basilar profissão pode perpassar por diversos motivos 
não originados somente na falta de “mérito” ou esforço para conseguir 
algo socialmente visto como melhor, a complexidade das predileções 
da juventude vai adiante no que se refere ao estabelecimento de razões 
rígidas e imutáveis.

COM QUE, QUANDO, ONDE E COMO?

Participaram 06 (seis) estudantes dos cursos de Licenciatura 
Plena em Pedagogia, Matemática e Letras Língua Portuguesa, na faixa 
etária de 20-29 anos, de ambos os sexos, regularmente matriculados na 
Universidade do Estado do Pará e assim, dando validade formal ao que 
se refere à conclusão do curso. 

A seleção desses 03 (três) cursos deu-se, especificamente, pela 
Lei nº 13.415/17 que altera a Lei nº 9.394/96 no que se refere ao Ensino 
Médio, em que “O ensino da língua portuguesa e da matemática será 
obrigatório nos três anos do ensino médio, assegurada às comunidades 
indígenas, também, a utilização das respectivas línguas maternas” 
(BRASIL, 2017). E, com isso, terão a maior carga horária apenas essas 
disciplinas, logo, ao entrevistar futuros professores dessas disciplinas 
pode-se ponderar acerca dessa questão, em que a formação desses 
finda-se em um período de mudança e transição. O curso de Pedagogia 
não será afetado por essa mudança, pois constitui a habilitação, dentre 
outras funções, para o ensino voltado as séries iniciais. 

A pesquisa ocorreu no período de 2016-2018. Por questões 
éticas, as quais estão documentadas no Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido que cada um assinou, no momento da entrevista, seus 
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nomes reais, não serão mencionados aqui. Por isso, serão utilizados 
pseudônimos para referir-se a cada um:
•	  Renato Russo, 25 anos, concluinte de Pedagogia, autodeclarado 
negro, homossexual, solteiro e oriundo de escola pública.
•	  Rita Lee, 20 anos, concluinte de Pedagogia, autodeclarada negra, 
heterossexual, solteira e oriunda de escola particular.
•	  Elis Regina, 21 anos, concluinte de Matemática, autodeclarada 
parda, heterossexual, solteira e oriunda de escola particular.
•	  Belchior, 22 anos, concluinte de Matemática, autodeclarado 
branco, heterossexual, solteiro e oriundo de escola pública.
•	  Maria Bethânia, 21 anos, concluinte de Letras – Língua Portuguesa, 
autodeclarada negra, solteira e oriunda de escola particular. 
•	  Caetano Veloso, 21 ano, concluinte de Letras – Língua 
Portuguesa, autodeclarado pardo, solteiro e oriundo de escola 
particular.

Foram entrevistados uma pessoa de cada sexo, dois de cada 
curso, pelo fato de assim ser possível delinear da maneira como a escolha 
do curso, da formação e da universidade eram vistos por diferentes por 
homens e mulheres. Aconteceram nas dependências da Universidade 
do Estado do Pará, especificamente do Campus de Ciências Sociais e 
Educação, na cidade de Belém e no estado do Pará.

Com a pretensão de estudar questões que se relacionam 
diretamente com o ser humano e com a possibilidade de remontar suas 
trajetórias e também no que concerne ao próprio processo educativo, 
é importante não perder de vista os sentidos e significações possíveis 
de apreender no processo de construção do conhecimento apresentado 
através da pesquisa qualitativa.

A pesquisa qualitativa segundo André e Gatti (2011) possibilita 
a expansão da contribuição da construção do conhecimento no 
campo da Educação “permitindo melhor compreensão dos processos 
escolares, de aprendizagem, de relações dos processos institucionais e 
culturais, de socialização e sociabilidade” (p. 34). Em consonância com 
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o que André (2001) chama de rigor metodológico no que concerne ao 
cumprimento das etapas estabelecidas para a pesquisa.

Concorda-se ainda com o que Dezin e Lincon (2006) chamam 
de “definição genérica inicial” quando dizem que “é uma atividade 
situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto 
de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo. 
Essas práticas transformam o mundo em uma série de representações” 
(p.17). Ou seja, tem a oportunidade de conhecer o outro e dialogar 
com suas particularidades.

A fenomenologia social é o recorte do campo fenomenológico 
utilizado, pois consiste em uma perspectiva ou maneira de abordar e 
entender o mundo social a partir das relações subjetivas e intersubjetivas 
entre os indivíduos e a interpretação dos significados das ações deles. 
É a busca pela compreensão e validação do mundo por meio disso. 
Sendo, assim, pertencente à tradição filosófica da fenomenologia.

Pensada pelo austríaco Alfred Schutz, em todo seu longo 
percurso de construção teórica filosófica e principalmente sociológica, 
a fenomenologia problematiza as relações sociais por meio de uma 
ótica microssocial e microssociológica, pois, é um enfoque que dá 
atenção aos processos e dinâmicas que se relacionam com os sujeitos, as 
ações, a intersubjetividade e também com o mundo da vida cotidiana. 
O autor afirma que:

O ser humano simplesmente é considerado um ser 
social, a língua e outros sistemas de comunicações 
existem, a vida consciente do outro é acessível a mim 
– enfim, posso entender o outro e seus atos e ele pode 
me entender e a meus feitos. (SCHUTZ, 1979, p. 56)

Toda ação de um sujeito está direcionada a produzir sentido 
subjetivo e a atingir o outro. Tudo isso é realizado dentro do mundo da 
vida e do contexto sociocultural, já que:

O mundo cotidiano é considerado um mundo cultural 
e intersubjetivo, uma vez que os homens coexistem e 
convivem entre si, não só de maneira corporal e entre 
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os objetos, mas também como seres dotados de uma 
consciência que é essencialmente similar ( JESUS et al., 
2013, p. 738).

O mundo da vida cotidiana consiste no contexto de espaço e 
tempo em que ações são tidas para resolver problemas, superar desafios 
a interpretar suas possibilidades de resolução intencionalmente de 
ordem prática. É o mundo cotidiano das relações sociais que contém 
a possibilidade de interpretar os significados da ação dos sujeitos, tido 
como dado e inquestionável pelos indivíduos, pois é o cenário e o 
objeto delas e também das relações intersubjetivas (SCHUTZ, 1979).

Deste modo, para que fosse possível conhecer, interpretar as 
subjetividades presentes no entorno do objeto de estudo e dialogar 
com a fenomenologia social, foi utilizada a entrevista narrativa a qual, 
segundo Weller (2009) surgiu na década de 1970 com o alemão Fritz 
Schütze, pela defesa de que para analisar a sociedade seria preciso 
levar em consideração as perspectivas individuais dos sujeitos que a ela 
pertencem e as relações entre eles.  E, ainda, “enfatizar a importância 
de pesquisas voltadas para a reconstrução da perspectiva do indivíduo 
sobre a realidade social em que ele vive e que também é construída e 
modificada por ele” (p. 04). É importante destacar que

a entrevista narrativa não foi criada com o intuito de 
reconstruir a história de vida do informante em sua 
especificidade, mas de compreender os contextos em 
que essas biografias foram construídas e os fatores que 
produzem mudanças e motivam as ações dos portadores 
da biografia (WELLER, 2009, p. 05).

Pode-se dizer que ultrapassa, em termos de quantidade 
de dados coletados, as entrevistas com roteiros parcialmente ou 
totalmente estruturados, pois a narrativa oferece o que Schütze (2011) 
denomina de trajetórias e não somente um recorte de determinado 
acontecimento. E, supera o esquema impositivo, condutor e rígido de 
perguntas e respostas através das suas três etapas basilares. São elas: 
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narrativa autobiográfica inicial, exploração do potencial narrativo 
e descrição abstrata de situações e também de perguntas teóricas 
(SCHÜTZE 2011, p. 03).

Para analisar os sentidos e os significados angariados por 
meio da entrevista narrativa, usou-se a análise estrutural de narrativas 
que de acordo com Santos, Völer e Weller (2014), oportuniza que 
indivíduos e grupos sociais sejam conhecidos por meio da reconstrução 
de suas narrativas. Foram seguidos os seis passos: análise formal do 
texto, descrição estrutural do conteúdo, abstração analítica, análise 
do conhecimento, comparação constrastiva e comparação máxima 
assim como recomendado por Schütze (2011). Como se percebe 
foi um processo longo, detalhado, que exigiu a imersão nos dados e 
possibilitou a reconstrução das trajetórias biográficas dos estudantes.

A DOCÊNCIA NÃO ESCOLHE OS CAPACITADOS, ELA 
CAPACITA SEUS ESCOLHIDOS

Vestibular é, definitivamente, um dos momentos mais decisivos 
e por vezes até conflituosos na trajetória de qualquer jovem, pois é 
neste curto espaço de tempo em que se finaliza um nível de ensino 
e pretende dar prosseguimento a um outro, constituindo-se como a 
escolha de um curso que será seu cotidiano pelos anos posteriores (na 
presente pesquisa, os participantes faziam cursos com a duração de 
quatro anos). As dúvidas, incertezas, temores e até predileções afloram 
e intensificam-se neste período de transição e consequentemente 
início de uma formação mais específica. 

A juventude aqui estudada é o reflexo de uma mentalidade 
tradicionalista que condiciona a felicidade ao sucesso acadêmico e 
posteriormente profissional. Com isto, o estreitamento da competição 
pelos chamados cursos “valorosos” (a tríplice: medicina, direito ou 
engenharia) torna-se cada vez mais perceptível e estimulada. O 
mercado, a sociedade e até a própria educação e suas instituições 
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estimam cada vez mais aqueles que logram êxito no quesito entrar em 
um curso que lhe dará o chamado “futuro”. Então, o que impulsionou 
seis jovens, recém-saídos do Ensino Médio a optarem por cursos 
que formam profissionais desvalorizados, desprestigiados (social, 
acadêmica e financeiramente), no caso, as licenciaturas e a profissão 
docente?

Renato Russo respondeu tal questionamento dizendo que 

A escolha do curso foi por conta de referenciais 
familiares. Eu tenho um irmão e uma prima que fizeram 
o curso de Pedagogia e sempre comentaram bastante 
e eu sempre me interessei, né. Então a partir desses 
comentários e da minha curiosidade eu decidi me inscrever 
no vestibular da universidade, da UEPA e consegui ingressar 
na primeira tentativa que eu fiz. Dentre tantas licenciaturas, 
eu escolhi a Pedagogia, também porque ela já aparecia no meu 
ponto de vista, um curso mais amplo. Um curso que eu não 
iria me limitar tanto. Então, além disso, quer dizer, eu tenho 
maior afinidade com crianças, com as séries iniciais, no meu 
campo educativo é o que eu pretendo atuar, então eu já estava 
fazendo algumas leituras, né, sobre o curso para realmente 
tomar a decisão correta e eu não me arrependi disso. Inclusive 
hoje estou muito feliz. E, por esses motivos eu escolhi o curso 
de Pedagogia. (Renato Russo) 

A influência familiar, a afinidade com crianças e principalmente 
suas leituras acerca do curso foram os principais fatores impulsionadores 
que fizeram com que eles optassem pela licenciatura em Pedagogia. 
Contribuiu para essa escolha, também, a concepção trazida a respeito 
dos estudos que fazia sobre o curso, a percepção de que poderia 
trabalhar com crianças nas séries iniciais por essa facilidade em lidar 
com as mesmas e pela grande quantidade de caminhos que o curso 
oferta.

Rita Lee, a mais nova, teve seu primeiro contato com a docência 
através de experiências familiares desde a infância, como se vê em:
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Na verdade eu já queria licenciatura só que não em 
Pedagogia, eu queria Biologia. Sempre gostei dessa 
questão de ser professora, desde pequena eu já gostava, 
tentava ensinar meus primos, mas a questão da 
Pedagogia foi mais pela pontuação mesmo. Eu queria 
Biologia aqui na UEPA, mas aí como a pontuação não 
dava, eu escolhi Pedagogia. (Rita Lee) 

A entrevistada tinha consciência da escolha profissional pela 
docência a partir dessas experiências, pois a vivência com o ato de 
ensinar conteúdos que já conhecia para os primos mais novos, a fez 
perceber a existência da vontade de ser professora. Devido a acirrada 
seleção que o atual modelo de vestibular proporciona, ela não conseguiu 
ingressar na sua primeira opção de curso e com isso, desistiu de ser 
bióloga e/ou professora de biologia, mas não desistiu de lecionar, tanto 
que pretende ingressar direto no mercado de trabalho após a formatura. 

Por sua vez, Elis Regina afirmou: 

Assim, eu sempre gostei de Matemática. Sempre, 
sempre. E no meu Ensino Médio, os meus dois 
professores de Matemática, eles eram formados pela 
UEPA, então ainda era aquela época do PRISE25 e do 
PROSEL, e a minha nota era boa e como eu sempre 
quis Direito e não tinha Direito na UEPA, eles sempre 
falavam assim: “égua26, Elis Regina, joga Matemática”. 
E na escola eu sempre gostei de ensinar. Ah, eu sempre 
tirei notas boas, então eu sempre ensinava praqueles 
que não tiravam. Então isso foi me ganhando, gostar 
de ensinar, de repassar os conteúdos e ainda mais de 
matemática que eu sempre gostei. (Elis Regina) 

25  PRISE E PROSEL eram maneiras de ingresso na universidade por meio de provas seriadas 
equivalentes a cada ano do Ensino Médio, podendo serem feitas uma em cada ano (PRISE) 
e as três no mesmo ano (PROSEL). 
26  Vocábulo paraense que expressa emoções cotidianas, tais como: surpresa, emoção, rai-
va, etc. Nessa fala foi utilizado como forma de explanar a introdução de uma ideia.
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Elis Regina pautou sua escolha pela Licenciatura em 
Matemática devido à habilidade com a disciplina, demonstrada pela 
obtenção de boas notas e do ensino ministrado aos colegas de classe 
no Ensino Médio. A entrevistada destacou que não era sua primeira 
opção de curso, pois a primeira era Direito, porém como na instituição 
não existia a oferta do curso, ela optou pela licenciatura por conta da 
familiaridade com a disciplina e por gostar de ensinar os conteúdos 
da mesma. Dessa maneira, acabou seguindo o conselho de seus 
professores, egressos da mesma universidade que ela ingressou. 

Belchior justificou sua escolha dizendo que: 

De modo geral eu sempre tive facilidade com a 
matemática e outras disciplinas de exatas, na verdade. 
Então dentro da UEPA único curso que me interessava 
era matemática, então por isso eu o escolhi (Belchior).

Por meio do relato acima, o jovem universitário, primeiramente 
fez a escolha da instituição para depois selecionar um curso, da mesma 
maneira que sua colega de curso, Elis Regina, tinha a pretensão de fazer 
um curso que não era oferecido pela UEPA, Engenharia da Computação27, 
em decorrência da facilidade com a matemática pura e também com 
outras disciplinas da área de conhecimentos de ciências exatas. 

Maria Bethânia, também apontou em seu relato que:

Eu escolhi letras por Literatura. Eu sempre gostei. 
Eu entrei com 18 e Literatura é presente na minha 
vida desde que eu me entendo por gente, sempre 
gostei de ler. E, Foi o único que eu passei. Eu queria 
Gastronomia, Publicidade ou Letras aí foi o único que 
eu passei mesmo e como eu não queria fazer cursinho 
logo e eu queria entrar e tentei, aí fui ver como era e 
acabei gostando. (Maria Bethânia) 

27  Traz essa informação em outra passagem de sua entrevista.
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Percebe-se na fala acima que a afinidade foi o elemento para a 
escolha do curso. Quando a última opção se tornou a única, ela optou 
por seguir adiante ao invés de desistir e recomeçar o processo seletivo 
do vestibular e mudança de rota, guardando essa intenção para ser 
executada depois da formatura. Maria Bethânia tinha a pretensão de 
fazer cursos de áreas de saberes bem diferentes, porém, pelo gosto 
e pela presença da leitura no decorrer de toda sua vida, ela viu no 
curso de Letras o desejo em estudar aquilo com o que sempre teve 
um relacionamento íntimo, no caso, a Literatura, mesmo que, como 
relatou no decorrer da entrevista, ao adentrar e no transcorrer do curso 
tenha percebido que sua predileção pelo determinado gênero literário 
dos best-sellers sofra desmedida discriminação acadêmico.

 Obstinado, Caetano Veloso racionalizou sua escolha desde o 
princípio:

Olha, eu sempre gostei das áreas da linguística, do 
conhecimento, não só pela gramática tradicional, 
mas como se dá a fala e os processos de fala, como 
se adquiri os conhecimentos linguísticos. Eu sempre 
gostei muito de ler, então a literatura ajudou muito na 
escolha e também de produção textual, poder escrever, 
melhorar textos, não somente pra corrigir, mas saber 
se adaptar as mais diversas situações. Digamos assim, 
tanto no profissional quanto no de vida mesmo. 
Então foi isso, a área linguística, não só da gramática 
e seus conhecimentos linguísticos, área da Literatura, 
por gostar muito de ler, pra conhecer autores, obras, 
enfim, os diversos tipos de literatura, gêneros, enfim 
e a produção textual que eu sempre tive uma vontade 
de escrever, gostava de escrever sobre diversos temas, 
foi basicamente isso. Foi minha primeira opção no 
vestibular. (Caetano Veloso) 

Ele percebeu que suas predileções o conduziram para o curso 
de Licenciatura em Letras quando tomou consciência de que este o 
possibilitaria não apenas a refletir acerca de áreas que eram de seu 
interesse antes mesmo de estudá-las mais profundamente, como 
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também aprimorar habilidades que posteriormente seriam utilizadas 
no exercício da sua profissão. O gosto pela leitura e pela escrita e a 
possibilidade de aperfeiçoá-las para uso pessoal e profissional por 
meio da graduação em Letras, parecia-lhe uma escolha natural de tal 
forma que foi sua primeira opção no vestibular.  

Ao interpretar o conjunto das informações dos estudantes sobre 
o que os levou à docência, salta aos olhos que não há convergência 
ou unanimidade nas razões da escolha pelos cursos de Licenciatura. 
Diversos são os fatores que os conduziram para tal atitude, dentre eles, 
destacam-se a: afinidade com determinada área do conhecimento e/ou 
conteúdo, a relação histórica com o ato de ensinar, a influência familiar 
ou de terceiros, a vontade de estender o acervo de conhecimento teórico 
e científico e, o vestibular em si, ou seja, a ausência de pontuação 
suficiente para outro curso ou a inexistência da oferta de demais cursos 
na instituição. 

Embora seja possível notar uma variedade de explicações para 
a escolha do curso, o que se percebe é que emerge a subjetividade 
na tomada de decisão. Digo isto, pois as escolhas, em sua maioria, 
ocorreram devido a preferências construídas ao longo da vida ou 
vislumbrando um futuro próximo, que seria o tempo em que viria a ser 
vivenciado na universidade. 

Em suas narrativas, não são encontrados discursos que visassem 
rentabilidade financeira ou prestígio social no futuro, mesmo quando a 
primeira opção não foi alcançada ou ofertada, a motivação pela escolha 
da segunda opção deu-se com base em gostos pessoais ou percepções 
de certas preferências, embora estas tenham sido apontadas por outras 
pessoas. E, é esta subjetividade e estreita relação prévia, mesmo que 
inconsciente pelo curso, que os incentivou a permanecer e a concluir 
sua formação inicial. 

Neste sentido, ingressar na instituição universitária não 
bastava. Era preciso que existissem fatores que os permitissem 
e os fizessem vivenciar a universidade, a formação e o curso. 
Contudo, era preciso que as trajetórias fossem trilhadas por escolha 
e não por falta de opção como aconteceu com mais de 66% dos 



144

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

estudantes no momento da aprovação do vestibular em cursos que não 
eram o que haviam escolhido em primeiro plano.

Após o ingresso no curso, Renato Russo disse que:

A partir do momento que eu entrei no curso, eu já 
comecei a perceber isso (amplitude do curso), por conta 
da grade curricular, a qual nós tivemos acesso. [...] 
Porque ela (a Pedagogia) é um campo mais amplo, é um 
campo o qual eu tenho maior afinidade, as disciplinas 
do curso são muito interessantes e elas me deram 
total suporte, apesar de que não foi 100%, quer dizer, 
foram um grande suporte para que eu possa ter uma 
boa atuação pedagógica já enquanto pedagogo. (Renato 
Russo)

No relato acima, o futuro pedagogo fez uma avaliação positiva 
a respeito de seu curso. Inicialmente, ele contou que desde o ingresso 
no curso de Pedagogia passou a ter a noção da amplitude que o mesmo 
possui por meio da grade curricular que os discentes tiveram acesso. E, 
por meio das disciplinas específicas do curso o discente obteve suporte 
para a sua futura atuação enquanto professor. Renato discorre que já 
trazia consigo uma noção mínima da abrangência do curso escolhido 
por meio das informações coletadas anteriormente ao ingresso e, sua 
formação só ratificou a variedade de possibilidades de caminhos a 
seguir dentro do curso escolhido, o que culminou na sua permanência 
no mesmo.

A estudante Rita Lee, não abordou o curso especificamente, 
como é possível ver a seguir:

Bom, eu posso dizer que eu comecei a me engajar mais 
a partir do ano passado pra cá, assim, nos dois primeiros 
anos eu vinha apenas pras aulas e não participava de 
muita coisa e a partir do ano passado eu comecei a me 
engajar e eu até tava conversando com as meninas que 
eu reclamo de ter começado a me engajar, participar de 
grupo de pesquisa, de monitoria só agora, porque é uma 
experiência muito boa, então agora nesses dois últimos 
anos que eu realmente me encontrei na universidade, 
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me encontrei no curso também. (Rita Lee)

A discente contou que ingressou no curso com dezesseis anos 
e que custou a engajar-se nas atividades oferecidas pela universidade. 
O trecho supracitado demonstra que não houve uma fala que tratasse 
da Pedagogia e/ou da maneira como ela se via dentro do curso e, sim, 
da sua vivência estabelecida e considerada tardia nessas atividades. Ela 
afirma ter se encontrado na UEPA e também no curso de Pedagogia 
a partir dessa aproximação com as experiências fora da sala de aula, 
permitindo que fosse possível concluir o curso e a universidade. A 
satisfação ou o ato de “se encontrar” foi construído do meio para o 
final, o que mostra que não ocorreu gradativamente desde o início.

Partindo dessa valorização das atividades fora da sala de aula, Elis 
Regina relatou:

Quando eu entrei na UEPA e comecei a participar de 
primeira, assim, de cara, eu já participava dos eventos 
científicos, eu já escrevia artigo, eu já mandava artigos 
pra eventos de fora. Então, isso foi me ganhando e por 
isso que eu fui me apaixonando pela licenciatura. (Elis 
Regina)

Questionada sobre sua vida na academia, a aluna destacou a 
importância das experiências vividas nos espaços da universidade 
para além da sala de aula. Em outra parte da entrevista ela relatou ter 
sido monitora, bolsista, voluntária e participante ativa de atividades 
e eventos acadêmicos, discorrendo sobre a maneira com que essa 
participação lhe conduziu ao encantamento com a Licenciatura. 

Por meio desse seu extenso envolvimento acadêmico em 
atividades e eventos científicos ou sua produtividade em trabalhos 
obrigatórios ou não, Elis Regina passou a deleitar-se cada vez mais em 
meio ao curso e com a própria docência. A sua constante participação 
nesses eventos conduziram-na a enxergar os diversos campos e 
caminhos que a Licenciatura em Matemática poderia lhe oferecer. Elis 
Regina contou que, após o fim da gravação da entrevista, informou 
que atua hodiernamente como professora particular da disciplina para 
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alunos da educação básica. 
 Sobre o curso, propriamente, ela fala que:

O curso... E isso é uma coisa muito bacana e diferente do 
que eu escuto falar da federal e das outras instituições. A 
UEPA busca formar e eu tava escrevendo um trabalho, 
inclusive, ainda agora, que ela não busca formar apenas 
reprodutores de fórmulas na parte da matemática, mas 
sim professores de qualidade, que buscam ensinar, 
mas ensinar pro aluno aprender, um ensino que não 
é só aquele formal propriamente dito, mas um ensino 
que tem sentimento. Então eu acho que a gente tem 
muito isso na nossa graduação, tanto é que umas das 
disciplinas que nós cursamos é psicologia, é educação 
inclusiva, letras, então isso tudo, acho que de alguma 
forma influencia pra ter um olhar diferenciado pra tudo 
que nos rodeia estando em sala de aula. (Elis Regina)

A estudante avaliou positivamente o curso no que concerne 
a preparação para trato de questões que vão além dos conteúdos 
específicos do seu curso. A aluna alega ter recebido uma formação que 
lhe ofereceu subsídios para um refinamento no olhar quanto ao trato 
de assuntos que circundam a sala de aula para além da sistematização 
própria da lógica das Ciências Exatas e que, por meio de disciplinas da 
área de ciências humanas, ela sentia-se mais bem preparada e avaliou 
o curso positivamente do que em comparação com os ofertados em 
outras instituições de Ensino Superior. Disse, ainda, que a instituição 
forma “professores de qualidade” que visam auxiliar o aluno em uma 
aprendizagem significativa, e não apenas reprodutores de fórmulas 
matemáticas.  

Belchior não tinha a pretensão inicial de cursar Licenciatura 
em Matemática, como explicou: 

Inicialmente não era bem um sonho, cursar matemática, 
mas depois eu fui conhecendo mais e atuando dentro da 
área e acabei gostando bastante, por isso permaneci no 
curso e tô me formando agora. (Belchior)
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O discente passou a ser cativado por seu curso a partir da 
sua atuação em sala de aula. Essa atuação no decorrer da formação 
contribuiu não apenas para que o estudante de Matemática passasse 
a gostar do curso escolhido, como também contribuiu para que ele se 
engajasse e participasse cada vez mais de atividades relacionadas ao 
curso e a universidade em si. A seguir fica clara uma espécie de linha 
evolutiva de sua participação e a maneira como enxerga seu curso.

O primeiro ano foi um pouco complicado, porque é 
uma ruptura muito grande com o nosso Ensino Médio, 
além de que no curso de Matemática em si, as primeiras 
disciplinas, elas são de cunho muito mais pedagógico 
que aí é o que a gente não espera, então é um ponto que 
inicialmente acaba afastando a gente. Já no segundo 
ano aqui já comecei a ter uma participação maior [...] 
Nesse meu último ano, por exemplo, eu to como um dos 
representantes do centro acadêmico, participo do grupo 
de pesquisa, eu auxilio os alunos da melhor forma que 
eu consigo (Belchior).

O estudante ressaltou a diferença entre o Ensino Médio 
e Ensino Superior, e destacou como ruptura a dificuldade no que 
concerne às disciplinas de áreas diferente da que escolheu (humanas/
pedagógicas- exatas). AO aluno argumentou que por não estar dentro 
das expectativas do que se esperava de uma graduação em Matemática, 
isso culminava em um afastamento dos estudantes. Belchior conta 
outras experiências não restritas apenas às aulas:

(o curso) abriu algumas oportunidades diferentes, 
contatos com alguns professores, com grupo de pesquisa 
aqui dentro que vai abrindo um leque de possibilidades, 
de coisas que a gente pode atuar, no caso, dentro da 
Matemática, que aí foi quando eu comecei a ir curtindo 
cada vez mais o curso e desenvolvendo. (Belchior).

Da mesma maneira que Renato Russo e Elis Regina, 
Belchior avaliou positivamente o curso que estava concluindo. 
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Tratou especificamente acerca de sua abrangência no que concerne à 
possibilidade de atuação dentro da Matemática. Ele discorreu sobre 
como o as experiências e contatos tidos no período da graduação foram 
as molas propulsoras para que essas possibilidades fossem ofertadas e 
as vivências tidas.

Maria Bethânia, por sua vez, apontou limites e possibilidades 
no curso de Letras: 

Tem esse debate que a gente faz aqui na faculdade, 
porque eu gosto daquela literatura que o pessoal não 
gosta, que é desvalorizada... O meu TCC é até sobre 
isso, porque eu gosto de best-seller, de modinha, essas 
coisas. [...] Aí aqui eu comecei a ler clássicos mesmo, 
porque é necessário, mas eu continuo com o meu gosto 
sendo pra best-seller [...] Aí cheguei aqui, pensei que a 
gente ia ter uma matéria, disciplina, sobre isso e não 
tinha. E os professores viram a cara, não gostam dessas 
coisas, preferem o clássico mesmo, o cânone. Aí é mais 
isso também que a gente tenta, então tipo, são um ou 
dois professores que deixam a gente falar sobre isso, que 
deixam a gente fazer trabalho sobre isso e não abaixam a 
nota nem nada, não questionam tanto, porque a maioria 
dos professores é mais arcaico. (Maria Bethânia)

Maria Bethânia relatou a ausência de espaço no curso e 
consequentemente na universidade para debater leituras que não são 
consideradas como clássicos - a exemplo dos best-sellers - e que realizou 
a leitura de autores clássicos pelo fato de ser uma exigência do curso e 
pela falta de possibilidade de diálogo sobre suas preferências literárias, 
a não ser com alguns professores com uma visão mais contemporânea 
de Literatura.

Desde o primeiro tema, a discente problematizou e refletiu 
acerca da grade curricular, dos professores e da própria distribuição 
de disciplinas do curso de Letras, até mesmo o preconceito literário 
sofrido e a constante resistência e luta, exercidos por ela, como acima 
expresso.  

Eu vou ser professora, né? Nisso acho que (o curso) é 
bom. No estágio que é obrigatório e supervisionado, só 
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que os professores só observam a gente aqui, na teoria, 
na prática mesmo os professores não chegaram a ir 
lá com a gente, nenhum dos professores. Então tipo, 
fica mais ao “léu”, tipo, se você mentir no seu relatório 
alguma coisa assim, ninguém vai ta lá pra ver realmente 
se é isso ou não, então eu acho que só estágio que 
não ajuda, mas de resto é muito bom. Tiveram vários 
professores que ajudaram mesmo. (Maria Bethânia)

Ela tinha consciência da potencialidade do curso e na mesma 
proporção indicou as lacunas e maneiras para saná-las. A entrevistada 
avaliou de maneira positiva o seu curso e diversos professores que 
contribuíram efetivamente para a sua formação, porém ela fez uma 
crítica à disciplina de “Estágio Obrigatório e Supervisionado” e relatou 
a constante ausência dos professores no campo do estágio, ocasionando 
assim uma percepção negativa da disciplina e deixando os estudantes 
“ao léu”, ou seja, sem acompanhamento no local efetivo, da “prática 
mesmo”.

Já Caetano Veloso apreciava seu curso deste modo: 

Algumas matérias, claro, a gente gosta mais, outras 
não. Por exemplo, eu nunca me dou bem com algumas 
matérias pedagógicas, até porque eu não concordo com 
pensamentos, eu creio que a teoria é muito diferente 
da prática. A gente aprende muita coisa na teoria, 
mas no momento que nós vamos passar isso, digamos 
assim, pra vida real, nós criamos um conceito, não que 
nós devemos seguir, mas criar algumas maneiras novas, 
inovadoras, né, de proceder esses conceitos. (Caetano 
Veloso)

O participante ressaltou um distanciamento entre o que 
é aprendido e apreendido na teoria para o que é posto em ação, 
destacando a distância entre teoria e prática presentes no curso. 
Além disso, ele demonstrou certa resistência ou até mesmo oposição 
a ‘algumas matérias pedagógicas´, em decorrência da constatação 
de que as demandas da realidade educacional não são respondidas 
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nas disciplinas da área pedagógica ofertadas no curso. Destaca que 
há padrões e regras que limitam o desenvolvimento de propostas 
pedagógicas inovadoras. Ele aponta algumas estratégias:

Eu sou de centro acadêmico, nós buscamos promover 
eventos, por exemplo, a semana acadêmica onde nós 
não só falamos da linguística, do português, do inglês, 
das libras, mas a gente tenta também trazer um pouco 
de vários outros debates, né. (Caetano Veloso)

Caetano Veloso, do mesmo modo que os outros estudantes 
pensavam os cursos a partir das experiências na universidade, que 
ultrapassavam a sala de aula ou não, em decorrência da sua participação 
em centro acadêmico percebeu a importância de discutir questões 
que não se restringiam aos conhecimentos específicos do curso, pois 
tomou consciência da ausência desses debates na sua formação. O 
jovem estudante abordou o papel do professor, em que por vezes “não 
pode seguir aquilo que ele quer, aquilo que ele estudou, aquilo que ele 
deseja passar pro aluno” (Caetano Veloso). Ele mostrou que seu curso 
detém lacunas na formação, especialmente no que considerava uma 
amarra a atuação docente e aos próprios conteúdos ministrados por 
não englobarem todos os assuntos pertinentes à sua futura prática.

Por meio das falas destacadas e trazidas vemos que a visão 
dos estudantes sobre seus respectivos cursos e consequentemente as 
motivações a permanecer nos mesmos vão desde o encantamento 
até à crítica ácida. É notório que em determinados momentos ocorre 
uma espécie de resignação ou conformidade com a escolha do curso, 
porém não profundamente enraizada a ponto de fazê-los desistir da 
licenciatura ou não ter bom desempenho acadêmico durante o curso.

Os pontos-chaves para que chegassem à etapa final da 
formação inicial podem ser definidos como: a amplitude, o alcance 
e a gama de possibilidades da formação, o curso enquanto caminho 
para a profissionalização da tarefa de ensinar, a satisfação com o curso 
por intermédio e influência da prática, da própria universidade e seus 
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espaços, a insatisfação com diversas questões inerentes à formação 
ofertada e a percepção das disparidades entre teoria e prática na 
formação e na atuação presente e futura. 

A cada palavra narrada pelos concluintes, percebeu-se que os 
estudantes compreendem a importância de seus papéis nesse processo 
formativo contínuo, por meio dos relatos da busca constante por 
envolvimento em atividades universitárias. O fato de eles estarem em 
cursos que lhe tornaram professores, acaba por lhes obrigar a viver sob 
contínuas expectativas, próprias e alheias e, também de incontáveis 
possibilidades. Dito isso, é necessário entender que naquele momento 
de conclusão do Ensino Superior, era chegada a hora de assumir que 
profissional pretendiam ser. Era a persistência da dualidade de não 
querer ser mais do mesmo ou apenas ser mais um e, mesmo assim, ter 
a oportunidade de ser o que quiser.

Ressalta-se que por mais diversas que sejam as motivações e 
a maneira como enxergavam ou até mesmo avaliavam seus cursos e a 
formação recebida, os participantes articularam de maneira explícita 
suas concepções sobre o passado, quando trouxeram suas influências 
para a escolha do curso ou como o pensavam anteriormente ao ingresso 
dialogando com o presente, o modo como enxergam a formação 
recebida que culminou em suas permanências e em certos momentos 
incluindo o futuro, quando ponderaram sobre questões que serão 
importantes para a futura a atuação profissional. Essa conversa entre 
distintos tempos ofereceu um panorama da escolha do que fizeram e a 
chance de realizarem uma avaliação sobre a mesma.

PALAVRAS FINAIS

Percebe-se nas impressões dos sentidos emanados pelos 
próprios estudantes, que partiam da percepção de que uma etapa 
educacional foi encerrada, o Ensino Médio, e outra precisava ser 
iniciada, o Ensino Superior. E, por este motivo, era necessário em 
determinados momentos, que houvesse adaptação à realidade da não 
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concretização dos planos iniciais, pois muitas vezes, a falta de opção é 
a única opção possível de ser escolhida.

É de amplo conhecimento a considerável gama de caminhos 
e profissões que um recém saído da Educação Básica e do Ensino 
Médio pode escolher e seguir e, mesmo assim, optar pela docência 
mesmo que não seja a primeira opção para o ingresso no mercado de 
trabalho. Educar, ensinar ou apenas transmitir conteúdos em alguns 
casos parece ser questão de vocação, de adaptação, mas podemos 
perceber que em todas as situações é por opção, mesmo não sendo tão 
evidente para os entrevistados que eles escolheram a docência e assim 
seguem fazendo para se tornarem professores.

Ser professor pode não ser, para incontáveis sujeitos ou 
grupos sociais, a “profissão do futuro” e é possível compreender 
esta afirmação. Possivelmente em tal assertiva circula um modo 
de pensar que deprecia e desvaloriza a profissão docente.  Os e 
as professoras são profissionais que para exercerem sua profissão, 
precisam dialogar com o presente e com o passado, com também o 
futuro. Após a finalização da investigação entende-se que a formação 
inicial é preponderante para formar professores que compreendam, 
no ato de educar, a sua responsabilidade ética-política-histórica e 
social. Os jovens estudantes que estão nas licenciaturas serão docentes 
em breve e é preciso aproximar os tempos da docência, aquela que se 
exerce hoje com os jovens e a que eles exercerão amanhã com outros 
jovens, crianças ou adultos, no sentido avizinhar a formação ofertada 
nas licenciaturas de demandas reais e relativas ao direito a educação, da 
criatividade, da inventividade, da sensibilidade para as diferenças que 
transitam cotidianamente nas escolas

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: Buscando rigor e qualidade. 
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 113, p. 51-64, jul. 2001.



153

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero|
ANDRÉ, Marli. Formação de professores: a constituição de um campo de 
estudos. Educação, Porto Alegre, v. 33, n. 3, p. 174-181, set./dez. 2010.

ANDRÉ, Marli; GATTI, Bernadete. A relevância dos métodos de pesquisa 
qualitativa em Educação no Brasil. In: Metodologia da pesquisa qualitativa 
em Educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

BRASIL, Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.  Altera as Leis 
nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei 
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº11.161, de 5 de agosto 
de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de 
Ensino Médio em Tempo Integral. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br>. Acesso em: 19 jun. 2017

DEZIN, Norma K.; LINCON, Yvonnnas S.  O planejamento da pesquisa 
qualitativa: Teorias e abordagens. Tradução: Sandra Regina Netz. 2ª edição. 
Porto Alegre: Artmed, 2006.

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: Formar-se para 
a mudança e a incerteza. 6ª Ed. São Paulo: Cortez, 2006.

JESUS et al. A fenomenologia social de Alfred Schütz e sua 
contribuição para a enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem 
da USP, São Paulo, v.47, n 3, p.736-741, jun. 2013.

SANTOS, Hermílio; VöLER, Bettina; WELLER, Wivian.  Narrativas: 
Teorias e métodos. Civitas, Porto Alegre, v. 14, n. 2, p. 199-203, maio-ago. 
2014.



SCHUTZ, Alfred. Fenomenologia e Relações Sociais. Zahar, Rio de 
Janeiro, 1979.

SCHÜTZE, Fritz. Pesquisa biográfica e entrevista narrativa. In: WELLER, 
Wivian; PFAFF, Nicolle (Orgs). Metodologias da Pesquisa Qualitativa em 
Educação: Teoria e Prática. 2a edição. Petrópolis: Vozes, 2011.

WELLER, Wivian. Tradições Hermenêuticas e Interacionistas na 
Pesquisa Qualitativa: a análise de narrativas segundo Fritz Schütze. 
In Anais da 32ª Reunião Anual da ANPED 2009, Caxambu, p.1-16, 
2009.



155

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero|

MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: A INFLUÊNCIA 
DO CAPITAL SOBRE O ENSINO SUPERIOR PRIVADO E 

NA FORMAÇÃO DE JOVENS BELENENSES

Matheus Henrique Silva de Oliveira
Leopoldo Nogueira Santana Júnior

Resumo: Este estudo tem como objetivo trazer à tona o debate a respeito da 
mercantilização do ensino superior privado, compreendida como parte de um 
processo econômico, e viabilizada especialmente pela globalização. Neste processo, 
a educação é observada como mercadoria. Logo, pode-se definir a mercantilização 
da educação superior como o processo em que o desenvolvimento dos fins e dos 
meios da educação superior, tanto no âmbito estatal como no privado, sofre uma 
reorientação de acordo com os princípios e a lógica do mercado e sob a qual a educação 
superior, gradativa e progressivamente, perde o status de bem público e assume 
a condição de serviço comercial. A pesquisa se desenvolveu em duas instituições 
de ensino superior privadas, apresentando certos prestígios na Cidade de Belém, 
tendo como abordagem a pesquisa qualitativa e o enfoque fenomenológico. Para 
a coleta de dados foi utilizadocomo instrumento a entrevista narrativa. Os jovens 
inseridos no ensino superior particular foram as fontes da pesquisa, onde puderam 
expor seus pensamentos sobre a atual realidade desse nível de ensino. Os dados 
foram analisados buscando relacioná-los com os principais teóricos como Sampaio 
(2013), Carvalho (2013), Chaves (2008) entre outros, que discutem a categoria 
mercantilização da educação superior. Portanto, a pesquisa teve como meta principal 
contribuir para a divulgação e exploração de uma categoria de estudo muito pouco 
explorada e estudada na região amazônica que é a questão da mercantilização da 
educação superior e os jovens inseridos nesse contexto. Com isso, se configura como 
uma abertura de possibilidades de novos estudos e problematizações referentes à 
questão da determinada temática.

Palavras–chave: Mercantilização; Ensino superior particular; Jovens.
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INTRODUÇÃO

O presente texto trata de desdobramentos pontuados no trabalho 
de conclusão de curso, sob o título “Mercantilização da educação: 
como os jovens estudantes de pedagogia, da cidade de Belém, analisam 
as instituições de ensino superior privado, na contemporaneidade”, 
ligado à área da Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade 
do Estado do Pará (UEPA), no ano de 2017. Esse artigo aborda a 
questão do conceito sobre mercantilização da educação, o que os 
jovens, inseridos em duas instituições de ensino superior particular 
compreendiam sobre determinada questão e de como esse processo 
implicaria em suas respectivas formações.

A problemática da pesquisa pautou-se na análise da trajetória 
da educação superior privada como mercadoria e de que forma esse 
cenário implicou na formação dos jovens, especialmente da Cidade de 
Belém do Pará, utilizando como categoria central a mercantilização 
da educação. Assim, buscou-se a compreensão de como ocorre esse 
processo de crescimento das instituições superiores particulares no 
território belenense e a inserção e percepção dos jovens nesse processo.

A propagação de instituições de ensino superior privadas sempre 
foi um marco na educação do nosso país. Esses estabelecimentos de 
ensino surgem quase do nada, todavia não é exatamente assim que 
acontece. Elas são estrategicamente pensadas pelos dirigentes do 
ensino superior e, em sua maior parte, essas instituições apresentam 
um ensino de baixa qualidade, não produzem investigação científica, 
além de em grande parte desses estabelecimentos não haver condições 
de compor ou repor seu próprio quadro docente, nem conferir a devida 
importância à extensão. 

Essas instituições de ensino superior de cunho privado/
mercantil não demonstram interesse em legitimar o tripé máximo de 
uma universidade, qual seja o de ensino, pesquisa  e extensão. Ocorre 
que a universidade e/ou faculdade privada acaba arruinando sua 
identidade enquanto ambiente de universalização do saber, de luta, de 
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movimento social, de crítica, de reflexão e justiça social.

Dentre as principais alegações para a adesão de mecanismos de 
mercado na educação superior está o argumento de que um contexto 
de competição, livre da intervenção do Estado, deve transformar o 
sistema de educação superior mais eficaz e produtivo para a sociedade. 

Além disso, o princípio das competências e da empregabilidade 
também são argumentos difundidos por instituições de ensino 
privado, tanto em nível médio como superior, como justificativa de 
seu crescimento e existência. Essa visão, em um cenário monetarista, 
é validada por uma percepção de competência governamental, 
apresentando-se como neutra, quando na realidade se mostra classista 
e baseia-se na expansão descomedida do capital.

Essa expansão desenfreada do ensino superior privado/mercantil 
está ligada, no Brasil, a processos impetuosos da desnacionalização da 
educação. A entrada de capitais estrangeiros no mercado educacional 
tem sido a marca desse processo, já que visualizam uma grande 
oportunidade de lucro, pois o “mercado educacional” continua em 
franca evolução, em especial nas regiões Norte e Nordeste e/ou em 
pequenas e médias cidades das regiões Sudeste e Sul.

Por conseguinte, a disseminação do ensino superior, pela 
via do privado, contempla a predominância de critérios no entorno 
do atendimento de necessidades voltadas para o mercado, ou seja, 
o que prevalecem são os critérios econômicos. Colossi, Consentino 
e Queiroz (2001), informa que acontece assim a comercialização 
do ensino superior, a predominância de critérios utilitaristas com o 
estrago de ações que privilegiem os aspectos sociais e o atendimento 
aos interesses de um grupo selecionado. É concernente discutir a 
forma de abrangência utilizada a esse nível de ensino que carece de 
ser muito mais do que a simples categorização do status educacional 
de um sujeito.

Nesse sentido, desenvolver alguém não é somente transferir 
informações e habilidades ou coletivizar técnicas e modelos. 
Especialmente, é fixar uma perspectiva, ou seja, determinar 
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fundamentos intelectuais, éticos e políticos. Trata-se de um processo 
de preparo para a vida, de junção e de totalização dos saberes, de 
interação com a história e a cultura.

Logo, a educação, que fora inicialmente transmissão da alta 
cultura, constituição do caráter, modo de aculturação e socialização 
cabível ao desempenho da direção da sociedade, passou a ser também 
educação para o trabalho, ensino de conhecimentos utilitários, 
de aptidões técnicas especializadas capazes de corresponder aos 
desafios do desenvolvimento tecnológico no espaço da produção 
(NUNES;CARVALHO, 2004; SANTOS, 1999).

METODOLOGIA

O percurso metodológico deste trabalho teve como tipo 
de estudo a pesquisa qualitativa, que se mostra como um campo 
transdisciplinar, envolvendo as ciências humanas e sociais, admitindo 
tradições ou multiparadigmas de análise, adotando vários métodos de 
investigação para o estudo de um certo fenômeno localizado no local 
que acontece. 

O enfoque do trabalho constituir-se-á na fenomenologia 
(ROJAS; BARUKI; SOUZA, 2012). Ainda sobre tal enfoque, o 
mesmo apresenta três pontos que fundamentam a sua investigação: “o 
olhar atentivo para o mostrar-se do fenômeno, o descrever o fenômeno, 
o não se deixar levar pelas crenças pré-estabelecidas sobre a realidade 
do fenômeno” (ROJAS; BARUKI; SOUZA, 2012, p. 4). 

Esses três pontos são considerados de grande importância, pois 
mostra para o pesquisador o que deve ser feito quando utilizada essa 
abordagem. O primeiro ponto se refere a um olhar de vigilância para 
expor o fenômeno. O segundo ponto, é retratar sobre o acontecimento 
e o último, considerado o mais importante para que a pesquisa 
tenha êxito, é não ser levado por crenças pré-estabelecidas sobre o 
determinado fenômeno.

A abordagem fenomenológica mostra-se a partir do 
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entendimento de nossas vivências e não de definições ou conceitos 
pré-estabelecidos. Consequentemente, a ação desta abordagem é 
uma conduta de abertura, liberta de conceitos, valores e preconceitos 
que determinamos (ROJAS; BARUKI; SOUZA, 2012). O lócus de 
desenvolvimento do trabalho foi em uma universidade e faculdade 
particular, da Cidade de Belém, visto que as mesmas representam certo 
prestigio por parte da população. As fontes da pesquisa constituem-se 
de jovens da cidade de Belém do Pará inseridos em duas instituições 
de ensino superior particular, na faixa etária de 18 aos 28 anos de 
idade, sendo entrevistadas cinco mulheres do curso de pedagogia, 
matriculadas no 6° semestre, estudando no turno da noite.

Logo, utilizar os conhecimentos dos jovens sobre o referido 
tema é compreender que esse conjunto de sujeitos que estão sendo 
ouvidos e estudados pela comunidade acadêmica nas últimas décadas 
atualmente estão em evidência na sociedade, pelas suas lutas e 
contestações sobre políticas públicas no atual cenário que estão 
colocados. Detive-me neles não só por causa da faixa etária desses 
indivíduos, pois os jovens não são determinados pela sua idade, mas 
sim por sua construção social, histórica, cultural e relacional, que 
através das diferentes épocas e processos históricos e sociais vieram 
adquirindo denotações e delimitações diferentes (FREITAS, 2005).

Como coleta de dados, utilizei a entrevista narrativa com o 
objetivo de propor uma análise mais detalhada, para assim enriquecer 
a pesquisa, com base em Jovchelovitch e Bauer (2002), visto que 
as narrativas vão muito além de um método de investigação, pois 
se caracterizam como ferramentas não estruturadas que visam a 
profundidade de pontos de vistas específicos, fundamentado na 
construção de uma história de vida, desenvolvida por determinado 
sujeito, possuindo um detalhamento nos acontecimentos e nas ações.
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DISCUSSÃO ACERCA DA MERCANTILIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO, EM ESPECIAL, DO ENSINO SUPERIOR 

PRIVADO 

O estudo sobre a mercantilização da educação se mostra 
recente, com poucos autores em âmbito nacional discutindo acerca do 
tema. Em âmbito regional, essa escassez de trabalhos sobre o assunto 
é bastante evidente, tendo limitados estudiosos que entenderam à 
importância de discutir essa problemática que ficou em evidência no 
início dos anos de 1990. 

Para Britto (2008), a mercantilização da educação implica, 
além do direito destinado ao exercício educacional, na efetivação 
como “bem de mercado”, como uma espécie de mercadoria cujo valor 
se estabelece em função do tipo de serviço, do responsável do serviço 
e da efetividade de compra pelo aluno, que nesse caso é considerado 
como consumidor/usuário.

No contexto dos anos 1990, com a instalação dos governos 
neoliberais28, aprofunda-se o projeto neoliberal. Políticas sociais como 
saúde, previdência e educação – antes implementadas por meio da ação 
estatal e com cunho universal – foram preteridas, com intervenções 
focalistas dos Estados e, concomitantemente, extensa abertura para a 
exploração mercadológica de tais deveres sociais (PERREIRA, 2009).

No Brasil, o processo de mercantilização do ensino superior 
é marcado pelo processo de globalização e da propagação das 
tecnologias de informação e, nota-se, por meio da proposta direta 
de cursos, podendo ser presenciais e a distância, da elaboração de 
aparatos instrucionais (livros, apostilas e softwares), do aparecimento 
de consultorias empresariais conscientes tanto pela colaboração de 
empresas educacionais no mercado financeiro como na administração 

28  O primeiro presidente do Brasil nos anos de 1990 foi Fernando Collor de Mello, com seu 
Mandato presidencial do dia 15 de março de 1990 – 29 de dezembro de 1992. O segundo foi 
Itamar Augusto Cautiero Franco, com o seu mandato do dia 29 de dezembro de 1992 – 1 de 
janeiro de 1995 e o terceiro político a presidir o Brasil durante a década de 1990, foi Fernan-
do Henrique Cardoso, com mandato do dia 1 de janeiro de 1995 chegando aos anos 2000, 
até o dia 31 de dezembro de 2002.
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de recursos ao setor (OLIVEIRA, 2009; CARVALHO, 2013).

Com o início do século XXI, intensifica a disseminação das 
instituições de ensino superior particular promovendo uma tendência 
que é a diminuição na cobrança dos preços das matrículas. Com tal 
processo, há a redução dos custos, pois como a operação se realiza 
em grande escala e de forma padronizada, é possível reduzir os seus 
custos e cobrar menos dos alunos, o que tem levado à diminuição, pela 
concorrência, do valor médio das mensalidades no ensino superior 
privado. 

A redução no valor das mensalidades cobrado por alunos 
podem ser observados nos cursos de “pouca representação social”, 
como os cursos de graduação (licenciatura, bacharelado), pois algumas 
instituições de fins lucrativos apresentam certo menosprezo por essas 
áreas de atuação, apresentando para os sujeitos que desejam entrar 
nesses cursos nos seus estabelecimentos de ensino, preços e tempo de 
duração do curso ao gosto do cliente – cursos de curta duração, grade 
curricular voltado para o mercado, ensino massificado, facilidade na 
obtenção do diploma entre outros. (SAMPAIO, 2013)

Ao assumirem a forma legal com finalidade lucrativa, “as 
entidades mantenedoras adquirem o direito de transformar as 
instituições de ensino superior (as mantidas) em mercadorias, 
tornando-as passíveis de serem vendidas e compradas no mercado”. 
(SAMPAIO, 2013, p. 11)

Logo, o advento de novas empresas educacionais está 
reconfigurando o sistema de ensino superior no Brasil, no qual pesa 
o esforço dos grandes grupos privados – determinadas companhias 
abertas – em se mostrarem como distintos no movimentado mercado de 
ensino superior, essas instituições têm características comuns: crescem 
muito e rapidamente e defendem a padronização pedagógica e de 
conteúdos nos cursos de graduação que oferecem para públicos amplos 
em distintas regiões do país. Seguindo um padrão já pré-estabelecido 
por essas instituições, para que não ocorram disparidades na oferta 
de ensino desses estabelecimentos, pois atualmente encontrasse um 
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mercado iminentemente competitivo, a expansão do ensino superior 
pela via privado/mercantil é endossada pelo Banco Mundial, ao 
declarar que:

a criação de instituições não universitárias e o aumento 
das instituições privadas podem contribuir para 
satisfazer a demanda cada vez maior de educação 
superior e faz com que os sistemas de ensino melhor 
se adéquem às necessidades do mercado de trabalho 
(BANCO MUNDIAL, 1995 apud SANTOS FILHO 
et al, 2015, p. 161).

Na visão da entidade financeira, é importante que haja um 
número considerável de estabelecimentos particulares de ensino 
em qualquer sociedade do mundo, pois com a crescente demanda 
de sujeitos que querem adentrar no ensino superior, os sistemas de 
ensino tendem a se adequar as necessidades do mercado oferecendo, 
em muito dos casos, um ensino de baixa qualidade, formando um 
grande contingente de profissionais, mas não absorvendo todos, sendo 
inseridos no mercado de trabalho os mais qualificados em cada área 
do setor da economia.

Nessas instituições mercantis, a escolha programática é escassa 
e a grande maioria dos cursos é dirigida para os negócios, do qual 
a maioria dessas instituições evitam compreensões teóricas que 
não sejam instantaneamente aplicáveis e pertinentes ao trabalho, 
semelhantemente que não há necessidade de muita pesquisa por parte 
dos professores, e quase não existe qualquer expectativa de serviço à 
comunidade (CARVALHO, 2013).

Com tudo o que foi exporto, analisar tal processo, por ser um 
fenômeno sem precedente, é complexo ao antever os desdobramentos 
da concretização do ensino superior privado/mercantil no Brasil. 
Em termos do desenho do setor, atualmente, observam-se três 
fortes tendências: a) uma maior oferta de ensino superior nas mãos 
de alguns grupos educacionais; b) a disseminação das matrículas 
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em estabelecimentos não universitários e c) intensificação das ações 
de desconcentração regional e de interiorização das matrículas 
(SAMPAIO, 2011).

A COMPREENSÃO DE JOVENS-UNIVERSITÁRIAS SOBRE 
O PROCESSO DE MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR PRIVADO 

O processo de mercantilização da educação se tornou evidente 
para alguns autores, como Bertolin (2009) nos anos de 1980. Todavia, 
para outros estudiosos, como Oliveira (2009) e Carvalho (2013), o 
fenômeno da mercantilização no Brasil evidencia-se no final da década 
de 1990, no bojo do processo de globalização e de disseminação das 
tecnologias de informação. 

Em vista disso, procurei saber das discentes entrevistadas como 
compreendiam o processo de mercantilização da educação que o 
ensino superior possa estar passando. Encontramos três posições sobre 
a determinada temática. A primeira colocação é sobre a educação estar 
numa prateleira de supermercado:

Acredito que atualmente tanto a educação quanto a saúde 
viraram negócio. Por exemplo, tem quantos alunos aqui 
na faculdade que não dispõem de um plano de saúde? 
Muitos. Logo, o plano de saúde não é um direito, mas 
acabou virando um negócio. Dessa maneira, acredito eu 
que... hum.... A mercantilização é a transferência de um 
direito social e subjetivo, consagrado na Constituição 
Federal para colocar esse determinado direito na esfera 
da mercadoria e do mercado. Parece que a educação 
estar numa prateleira de supermercado. Então, como o 
setor público não tem a capacidade de abarcar todos 
que fazem vestibular nas instituições públicas de ensino 
superior, o setor privado desse ramo de atividade vem 
com os seus estabelecimentos e recruta as pessoas, 
e principalmente os jovens, para as suas instalações, 
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porque hoje temos a consciência de que para ser 
alguém na vida, precisamos estudar, e como o governo 
não dá esse suporte, temos que correr pra outras vias, 
como o ensino superior particular. Mas sinceramente, 
eu... eu queria que tivéssemos mais oportunidades 
nas universidades públicas, do tipo: ter mais vagas, 
pois quando eu prestei vestibular, faltou pouco pra eu 
entrar numa universidade pública daqui do Estado, mas 
paciência ne?! (Thalita, 6° semestre IES y)

Olha, já vi algumas pessoas falarem sobre isso, tipo, vi 
um professor lendo um texto sobre isso, mas te explicar 
o que seria na sua plenitude, olha, não sei te dizer, mas 
creio que é um processo... é um processo ruim, pois o 
ensino tá sendo visto como uma mercadoria, e o termo 
deixa bem explicito isso, e vê a educação, um bem social, 
virar uma simples mercadoria não é bom, porque é tipo 
assim: o ensino superior parece estar numa prateleira de 
um supermercado e quem tem dinheiro pode usufrui-lo 
ou compra-lo. Hum... É algo que deve ser recente, que 
envolve bastante dinheiro e como já disse deve ser ruim, 
pois tudo que envolve esses termos de mercantilização, 
privatização no Brasil é ruim, porque os caras que estão 
no poder só visam o “real’ (dinheiro) e com isso acaba 
prejudicando as pessoas que mais precisam, que nessa 
pergunta é envolvendo a educação. Então... eu acho... 
que... hum... isso daí não deve ser nada bom, como lhe 
disse não sei te explicar minuciosamente o assunto, mas 
só o termo, que deve se referir a dinheiro, não deve ser 
nada bom para um país como o nosso (Eduarda, 6° 
semestre IES y).

O entendimento de Thalita sobre o assunto é bastante 
esclarecedor, pois a mesma faz uma relação dos alunos da faculdade 
na qual estuda com plano de saúde: “quantos alunos da instituição 
dispõem de um plano de saúde? ”. Logo, isso nos dá a percepção de 
que poucos possuem e assim, o plano de saúde não é um direito, mas 
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sim um negócio. Essa comparação que a acadêmica fez é acreditando 
que a educação deixou de ser um direito social para se tornar algo 
comercializável e que o mercado é quem gere, ditando o que deve ser 
ou não proporcionado para seus clientes.

Com o aprofundamento do plano neoliberal e as políticas de 
cunho sociais como saúde, educação e segurança – anteriormente 
preparadas por meio da ação dos Governos (Estadual e Federal) e 
com marca universal – foram relegadas a último plano, com atitudes 
focalistas do Estado e, concomitantemente, espantosa abertura para o 
monopólio dos grandes empresários de tais imperativos sociais. Pereira 
(2009) indica-nos que a saúde, previdência, educação e segurança 
vieram a ser vistos como “serviços”, cujas intenções pautam-se no 
fundamento mercantil e apresentam como objetivo último a conquista 
do lucro.

Essa relação acaba sendo simples de ser compreendida, pois 
como o mercado visualiza que a educação, em especial a educação 
superior, acarreta lucros absurdos, os grandes empresários, sendo do 
ramo da educação ou não, fazem aquisições de instituições de ensino 
superior nos países em desenvolvimento. Por exemplo, no Brasil, 
essas instituições têm suas “sedes” na maioria das vezes localizadas na 
metrópole e/ou na região economicamente mais ativa. Dessa forma, 
esses estabelecimentos de ensino adquirem IES de pequeno e/ou 
médio porte da mesma região onde se encontram e/ou incorporam 
estabelecimentos de outras regiões (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) 
ou essas IES de grande porte, espalham suas “filiais” para as outras 
localidades do país. 

Na continuação da resposta, a discente observou que os jovens 
já sabem que não há vagas para todos no ensino superior público, 
corroborando para que esses sujeitos acabem recorrendo às IES 
particulares, pois acreditam que para ser alguém na vida precisariam 
continuar os estudos, portanto se qualificando. 

À vista disso, os Governos Federal e Estadual apresentam propostas 
paliativas para os sujeitos da classe menos favorecida de nossa sociedade 
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que querem dispor de um diploma de um curso superior, como a criação de 
programas para acesso a esse nível de ensino (PROUNI e FIES), onde em 
muitos casos os próprios estabelecimentos não conseguem recrutar alunos, 
ficando a IES com vagas ociosas.

Dessa forma, deseja-se que o Governo viabilize oportunidades 
para os que almejam entrar nesse nível de ensino, como dispor de 
uma política de expansão de vagas nas IES públicas, a garantia de 
recursos para a permanência desses universitários, entre outras ações. 
Ela argumenta sobre isso, pois no último vestibular que fez, por 
muito pouco não passou no curso de pedagogia na Universidade 
pública da Cidade de Belém. Portanto, compreendo que, a partir da 
visão da entrevistada, o Governo apresenta poucas alternativas para 
os indivíduos da classe trabalhadora, que muitos são provenientes de 
escolas públicas para ingressarem numa Universidade pública.

Por conseguinte, a mercantilização do ensino superior não 
se limita somente à cobrança do serviço educacional, muito menos 
ao lucro alcançado pelo dono da instituição por esse tipo de ação 
mercantil. Sampaio (2013) acredita que se assim fosse, o fato seria 
simples, desde pelo menos a segunda metade do século XX, no qual o 
setor privado já era predominante no país – em termos de número de 
matrículas e de instituições – e cobrava pelo serviço educacional.

No entendimento do sistema capitalista, é importante que 
haja um número considerável de instituições privadas em qualquer 
sociedade do mundo, pois cresce a demanda dos que querem entrar 
no ensino superior. Santos Filho; Chaves e Morais (2015) faz-nos 
observar que os sistemas de ensino tendem a se adequar às necessidades 
do mercado, oferecendo, em muito dos casos, um ensino de baixa 
qualidade, formando grandes contingentes de profissionais, mas não 
abarcando todos, sendo inseridos no mercado de trabalho os mais 
qualificados em cada área do setor da economia.

A acadêmica Eduarda, no primeiro momento, teve a percepção 
restrita sobre o assunto, dando a entender que não queria falar de 
qualquer forma sobre o tema. Daí, no primeiro instante, ela coloca 
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certas dificuldades para se expressar sobre a pergunta. Não obstante, no 
decorrer do relato, a discente havia reparado que professores estavam 
estudando sobre a temática e, por isso, se interessou pelo assunto.

Observando o seu relato, considera-se esse processo ruim, uma 
vez que a educação está sendo vista agora como mercadoria: “o ensino 
superior parece estar numa prateleira de um supermercado e quem 
tem dinheiro pode usufruí-lo ou comprá-lo”. A visão pessimista sobre 
o processo de mercantilização da educação muito se relaciona com 
o recente momento político e econômico que o país atravessa, com 
escândalos a todo o momento, envolvendo sujeitos do grande escalão 
do meio político e da sociedade.

Alguns acreditam que o crescimento espantoso de IES de 
cunho particular demonstra a democratização da educação superior 
no país, a despeito da capacidade de ensino. No entanto, Almeida et al 
(2012) observa que, salvo algumas exceções, a grande parcela de IES 
particulares que estão no mercado fornecem um genuíno derrame de 
diplomas sem valor adjunto.

Para Pereira (2014), devido a este teor, “mercantilização”, 
infelizmente inúmeros estabelecimentos foram criados. O 
credenciamento para que essas instituições atuem legalmente é algo 
que cabe aos órgãos competentes, no sentido de promover a inspeção 
e a avaliação. Caso isso não aconteça, os lesados serão os próprios 
discentes que adquirem o serviço oferecido.

Visto dessa forma, a acadêmica acredita que esse nível de 
ensino acaba tendo uma rentabilidade financeira considerável e 
como esse fato acontece no nosso país, a jovem apresenta uma 
visão bem pessimista, já que como tal movimento envolve vultosas 
quantidades de dinheiro e as pessoas que estão envoltas nisso visam 
os lucro de seus estabelecimentos de ensino, acabam de certa forma 
prejudicando os sujeitos que realmente querem se tornar profissionais 
mais capacitados, dado que a jovem acredita que os discentes desses 
estabelecimentos de ensino não terão uma formação ideal, pois alguns 
donos de estabelecimentos de ensino superior não estão preocupados 
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com o desenvolvimento por completo de seus universitários.
Na continuação de sua fala, Eduarda acredita que no Brasil tal 

fenômeno mostra-se recente. Temos que concordar com sua crítica, 
pois os primeiros estudos apontam que o referido processo teve seu 
início nos anos de 1980 e já nas primeiras obras, sobre a referida 
temática, os autores apresentavam uma visão bem pessimista se a 
educação continuasse sendo olhada como um simples serviço. 

E não precisa ser um grande estudioso da área para saber que o 
desenrolar do processo será prejudicial a nossa sociedade, pois em um 
país eternamente em desenvolvimento privilegiar estabelecimentos 
de ensino superior particular em detrimento as instituições públicas 
é fazer com que o desenvolvimento cientifico do país seja penalizado, 
posto que quase 90% de toda a ciência produzida pelo país vem das 
universidades públicas e os estabelecimentos particulares se quer 
almejam ter essa responsabilidade.

A segunda colocação é sobre a diferenciação de privatização e 
mercantilização:

Ai... agora você me pegou... sinceramente, eu não 
consigo te responder essa pergunta, acredito que seja 
algo sobre privatização do ensino, algo do tipo, mas não 
tenho uma resposta segura sobre isso. Então, não sei te 
responder (Tatiana, 6° semestre IES y).

Sobre as respostas das jovens referente a tal pergunta, apenas 
uma não conseguiu atingir a resposta de forma satisfatória, esperado 
pelo pesquisador. Essa discente foi a Tatiana, da IES y, que não chegou 
a explicar o que poderia ser necessariamente tal fato, porém, à primeira 
vista, seria algo em torno do processo de privatização que o ensino 
superior poderia estar passando.

Considero que a resposta que a entrevistada concedeu-me 
apresenta certa relevância para a temática do trabalho, em razão 
de o pesquisador ainda encontrar não somente falas, mas trabalhos 
sobre a determinada categoria no qual alguns autores usam o termo 
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privatização da educação, sendo que o último seria um processo de 
transferência de atividades, provisão e responsabilidades do governo/
instituições e organizações públicas para indivíduos e organizações 
privadas, para retratar o processo de mercantilização da educação, em 
especial, o ensino superior. 

Uma vez que o termo trabalhado neste artigo refere-se à 
mercantilização da educação, especialmente, do ensino superior, 
visualizamos que há uma reorientação da visão sobre a educação, 
sendo um processo onde o desenvolvimento dos fins e dos meios 
da educação superior tanto no âmbito estatal como no privado sofre 
uma reorientação de acordo com os princípios e a lógica do mercado e 
sob a qual a educação superior, gradativa e progressivamente, perde o 
status de bem público e assume a condição de serviço comercial. 

Portanto, para que não haja esse tipo de equivoco, acredito que 
os autores que se debruçam sobre as determinadas temáticas teriam 
que apresentar a diferenciação dos conceitos, para que não houvesse 
a chance de cairmos no equívoco que a entrevistada cometeu de 
recordar o termo privatização da educação para responder ao processo 
de mercantilização da educação.

A terceira colocação é sobre a disseminação de instituições 
de ensino superior particular em outras regiões, visualizando a 
rentabilidade das mesmas:

Hoje eu vejo que as instituições, até a que estudo está 
espalhando seus polos para outras cidades do nosso 
Estado, é só vê no site da instituição. Então, assim, o 
capitalismo ta visando esse nível de ensino, pois dá 
lucro, tu paga pra ta aqui estudando, então tem um lucro 
e pensando nisso, os donos dessas IES querem mais e 
mais crescerem e se espalharem por todo o país, mas 
acredito que minimamente essas instituições formam as 
pessoas que estão lá, pois se não tivesse essa capacidade, 
não existiriam mais (Karina, 6° semestre IES x).

Olha, a Universidade é gerida por um grupo agora, 
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o grupo x, acho que você já viu nas propagandas que 
aparece o nome da IES x e abaixo parece o nome do 
grupo, acredito que a pergunta seja sobre isso. Eu, 
hum, é, tenho um pequeno conhecimento sobre isso, 
então o que eu posso te dizer é que esses grupos que 
estão comandando as faculdades particulares, visam 
sua expansão, tipo criando ou comprando instituições. 
Parece que a IES z é deles também e tá espalhada em 
muitos lugares daqui. Então, acho boa essa variedade 
de faculdades, pois, aí tanto jovens e adultos e até os 
velhos podem escolherem aonde estudar, o que é mais 
em conta para nós (Emily, 6° semestre IES x).

Para Karina, o sistema capitalista atua de forma intensa nesse 
nível de ensino brasileiro e os grupos de empresários da educação 
têm em vista a propagação de seus pólos para as outras cidades de 
nosso Estado, ou a incorporação de estabelecimentos de pequeno e 
médio porte dessas localidades, pretendendo em outro momento 
expandirem-se para outras regiões do país, fazendo concorrência com 
os demais grupos que detém IES particulares.

Todavia, sabemos que a disseminação desses estabelecimentos 
particulares não estão para oportunizarem aos sujeitos a possibilidade 
de serem autônomos, em relação aos que estão nas IES públicas – que 
desenvolvem sua criticidade e autonomia sobre a sua realidade –, mas 
que possam consumir esse tipo de formação (aligeirada, não critica, 
voltada para o mercado) disponível nessas faculdades ou universidades 
particulares. 

Logo, muitos sujeitos acabam sendo ludibriados pelos donos 
dessas instituições, não reconhecendo o verdadeiro valor do ensino 
superior que é proporcionar de forma efetiva uma educação para a 
autonomia, por conseguinte, para a promoção humana – como atuante 
em sua própria história.

Em vista disso, Pinto (2004) considera que mesmo com a 
expansão do ensino superior, muito ocasionado pelas instituições 
particulares de ensino superior, fica evidente que ainda não conseguiram 
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bancar a entrada da juventude do país nesse nível de ensino. Para 
responder à pergunta, Emily faz referência sobre a universidade a qual 
estuda, que foi adquirida por um grupo, para expor seu entendimento 
sobre a categoria. Acredita-se que o processo de mercantilização da 
educação se organiza pelo processo de apropriação e consequentemente 
expansão das IES particulares.

Além da instituição que a referida discente estuda, em pesquisas 
realizadas na web, foi descoberto que o grupo detém o comando de 
mais três instituições que não são propriamente oriundas de nossa 
região, mas provenientes da região Nordeste do país, apresentando 
estabelecimentos de ensino em praticamente nove Estados da região, 
sendo que a sede do grupo também fica nesta localidade, situada no 
Estado da Bahia, além de possuir pólos também em nossa cidade e em 
outros Estados da região Norte, como Amazonas, Amapá e Acre.

O relato de Emily mostra-nos que o processo de expansão das 
IES particulares para pequenas e médias Cidades das cinco regiões do 
País teve seu início nos anos de 1990. No entanto, Sampaio (2013) 
visualiza tal acontecimento mais regulamente nos anos 2000. No 
encerramento de sua fala, a jovem considera o esse acontecimento – 
expansão de IES pela via particular/mercantil – benéfico para a região 
Norte, uma vez que, com a variedade de estabelecimentos de ensino 
superior, os jovens e adultos teriam mais possibilidade de escolherem a 
instituição que mais se encaixasse ao seu bolso. 

Como podemos considerar que o processo de mercantilização 
da educação seja algo benéfico não só para a nossa região, mas 
para nosso país, sendo que, somos dependentes tecnologicamente, 
cientificamente e economicamente dos países centrais e que, com 
isso, necessitamos de sujeitos que tenham vontade de fazer pesquisas 
para o desenvolvimento cientifico, tecnológico e econômico do Brasil? 
Com o desenrolar de tal processo, ficaremos subordinados sempre 
aos países do primeiro mundo, do qual teremos uma grande massa de 
sujeitos acríticos, subordinados, voltados para o mundo do trabalho e 
consumidores de cultura enlatadas.
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Com a fala da última entrevistada, podemos perceber também o 
processo de monopólio desse nível de ensino sendo ofertado por alguns 
grandes grupos educacionais brasileiros, como é o caso do grupo que 
gerencia a universidade que a discente estuda. Grupos educacionais 
brasileiros alastram seus empreendimentos de ensino em todas as 
regiões do país e, nos últimos anos, um novo fenômeno surgiu onde 
empresas educacionais estão sendo gerenciadas por grupos nacionais 
e/ou internacionais de educação ou financeiros. 

O que acontece? Algumas empresas educacionais brasileiras 
colocam à venda parte de seus empreendimentos nas bolsas de valores, 
onde qualquer sujeito ou companhia pode adquirir parte de suas ações. 
Logo, grupos internacionais ou até mesmo nacional observam uma 
grande oportunidade de rentabilidade e, por conseguinte, fazem parcial 
ou total aquisição de grupos educacionais de nosso país. A exemplo 
desse movimento foi o anúncio, em 2018, da fusão das empresas 
Kroton Educacional S.A. e Anhanguera Educacional, uma transação 
que resultou em uma companhia cujo valor de mercado é estimado 
em R$ 14,1 bilhões. No total, o grupo passa a contar com mais 800 
unidades de ensino superior (ROUSSELET; FARIA, 2013).

Chaves (2010) nota que, como as IES particulares passam 
a comprar materiais e equipamentos em grandes quantidades, elas 
conseguem diminuir seus custos operacionais e alargar suas margens 
de lucro e, deste modo, podem suavizar os valores das mensalidades. 
Com o desenvolvimento desses grandes grupos empresariais e a 
diminuição das mensalidades cobradas por eles, as pequenas faculdades 
não conseguem manter-se no mercado e acabam sendo vendidas. A 
grande parte das instituições obtidas por essas grandes empresas são 
de porte pequeno ou médio e estão situadas no interior ou em outras 
regiões do país e endividadas.

Com a narrativa da acadêmica Emily, temos a compreensão 
que o ensino superior virou um grande negócio, um negócio que 
gera o enriquecimento de empresas e empresários. A educação 
superior deixa de ser um direito consagrado na Constituição Federal 
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(BRASIL, 1988)29 para se tornar um produto numa prateleira de um 
supermercado que qualquer um pode oferecer, mesmo não sabendo da 
qualidade do mesmo.

A narrativa da última entrevistada foi a que me deixou mais 
surpreso na produção do trabalho, pois é compreensivo que tal assunto 
esteja no início de suas discussões em nossa cidade e porque não dizer 
em nosso país e ouvir respostas contundentes por parte das acadêmicas 
deixou o pesquisador satisfeito, já que as mesmas para exporem suas 
opiniões sobre a determinada temática usaram exemplos dos mais 
diversos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das informações expostas no referencial teórico e 
evidenciadas com a realização das entrevistas com as discentes do 
curso de pedagogia de duas instituições de ensino superior particular e 
da verificação de informações recolhidos no site dos estabelecimentos, 
objeto de estudo, bem como de reportagens sobre o assunto, percebeu-
se que a mercantilização do ensino superior brasileiro tem permitido 
o surgimento de grandes empresas de ensino que possuem um modelo 
de gestão essencialmente capitalista, ou seja, elas buscam ser cada vez 
mais competitivas para que se sobressaiam frente às suas concorrentes 
e aumentem seus lucros e transformam a educação em um serviço que 
em muitas vezes é de baixa qualidade, proporcionado por esses grupos 
educacionais.

O ensino superior privado continuará a sua expansão não 
somente pelo desmonte do ensino superior público, mas, especialmente, 
por um amplo entendimento da sociedade de que as escolas particulares 
(faculdade/universidades) lhes ofertem perspectivas educacionais 
culturalmente, de certa forma, enriquecida e universalizada.

29  No Art. 205, da Constituição Federal de 1988 afirma-se que “a educação, direito 
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
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Sampaio (2013) mostra que, atualmente, o setor privado 
confronta um duplo desafio: o primeiro é preservar a ampla fatia de 
participação que adquiriu no sistema de ensino superior (tanto em 
termos de matrículas como de estabelecimentos) e, concomitantemente, 
pleitear interiormente a clientela de ensino superior, uma “competição 
entre coirmãos”, uma acirrada concorrência no setor.

Compreender a amplitude do ensino superior vai mais além do 
que apenas entendê-la no sentido de uma atividade econômica. É uma 
função essencial, de interesse público, porém não deve ser entendida 
como ação exclusiva do Estado, uniformemente a este e que, pelo fato 
de não ter monopólio no campo educacional, pode deixar de fazê-lo.

Além do mais, o Estado tem uma função irrenunciável na 
Constituição Federal que é a regulação de um sistema nacional de 
educação superior que se caracteriza no suporte e promoção às 
pesquisas, associando de modo competente a instância local e global 
no significado do desenvolvimento social sustentável e protegido dos 
processos de mercantilização.
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A PEDAGOGIA COMO ESCOLHA DE FORMAÇÃO 
ACADÊMICA POR HOMENS: MOTIVAÇÕES E 
DIFICULDADES ENVOLVIDAS NO FAZER-SE 

PEDAGOGO NO ENSINO SUPERIOR PRIVADO

Juliana Silva Gomes
Ceila Ribeiro de Moraes 

Resumo: Este trabalho se propõe a discutir e compreender as razões que levaram 
homens a ingressar no curso Superior de Pedagogia das Faculdades Particulares. 
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa e enfoque fenomenológico, 
onde tive como objetivo compreender, através de descrições e observações, como 
se efetivou o ingresso desses homens no referido curso e suas dificuldades para 
concretizar esse ingresso. A pesquisa foi realizada com jovens universitários homens, 
com idades entre 20 a 26 anos, que frequentam o curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia em duas Instituições de Ensino Superior Privadas, que na presente 
pesquisa foram denominadas de IES x e IES y, localizadas na cidade de Belém/
PA. Utilizou-se como procedimento de reunião de dados a entrevista narrativa 
( JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). O artigo está dividido em duas partes. 
Inicialmente, apresenta breves considerações teóricas, separadas em dois tópicos, 
o primeiro é referente a questões relacionadas à docência através de perspectivas 
voltadas para a masculinidade, e o segundo tópico é relativo a construção histórica 
do Ensino Superior Privado no Brasil focalizando a sua composição sexual. Na 
sequência, apresenta passagens narrativas destacando as motivações dos entrevistados 
para ingressar no curso de Pedagogia e na Instituição Particular, e suas dificuldades 
antes e depois de concretizar esse ingresso. 

Palavras-chave: Masculinidades; Docência; Ensino Superior privado.

INTRODUÇÃO

A escolha do curso superior é vista como um dos momentos 
mais conflitantes na trajetória escolar, pois assume grande importância 
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no plano individual que envolve a definição das futuras experiências 
profissionais, dessa forma, o meio social em que o indivíduo está 
inserido interfere na sua propensão ao curso. O processo de escolha 
é definido por fatores sociais, econômicos e culturais, portanto neste 
contexto destacam-se a família e os demais rumos de referência, a 
baixa concorrência do curso, o desejo de ascensão social, entre outros.

Segundo Fernandes e Gonçalves (2012), as escolhas 
vocacionais sofrem diversas influências e são construídas ao longo do 
desenvolvimento de cada jovem, e tem a sua concretização através da 
decisão de qual curso superior irá se candidatar e qual irá frequentar. 
Essas escolhas vão interferir no estilo de vida que os jovens passarão, 
podendo proporcionar uma satisfação pessoal ou não. Em relação ao 
curso de Pedagogia, compreendemos que a escolha tem um caráter 
peculiar e curioso devido a relevância da educação na realidade 
social e por ser considerada uma área pouco atraente e desvalorizada 
no aspecto financeiro. Essas atribuições se intensificam quando 
analisamos o homem como frequentador do curso de Pedagogia, pois 
além das questões relacionadas ao financeiro, ainda temos toda uma 
problemática envolvida com relação a atuação masculina na docência.

De acordo com Rabelo (2010), cabe-nos indagar quais são as 
motivações da escolha profissional que levam homens a enveredar por 
uma área tipicamente associada ao feminino. Essa se constitui como a 
primeira dificuldade enfrentada pelos homens que optam pela carreira 
docente, pois quando realizamos a descrição do perfil da pessoa atuante 
na sala de aula a primeira característica aparente e unânime ainda é a 
associação ao sexo feminino.

A feminização do magistério envolve várias representações 
relacionadas as atribuições ditas femininas, as quais defende-se como 
“necessárias” para a docência, assim, a visão construída historicamente, 
indicou a mulher para exercer o papel de professora, pois a mesma se 
adequaria e encaixaria-se no perfil de educador de crianças. Segundo 
Vianna (2001) “a docência feminina no Brasil nasce no final do século 
XIX, relacionada com a expansão do antigo ensino público primário” 
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(p. 84) e, a predominância feminina, na composição sexual da categoria 
docente, perdura até os tempos atuais, destinando aos homens cargos 
voltados a gestão, coordenação, entre outros, no ambiente escolar.

O padrão de modelo “ideal”, construído pela sociedade, interfere 
e influencia os sujeitos no momento de sua escolha profissional, pois a 
Pedagogia, quando relacionada ao sexo masculino, delimita e restringe 
as suas oportunidades no mercado de trabalho por se tratar de um curso 
arraigado a concepções estabelecidas pela sociedade e relacionadas a 
mulher, e também, uma grande associação da Pedagogia como um 
curso voltado apenas para a sala de aula, mais especificamente para 
trabalho pedagógico com crianças.

Este tipo de preconceito se revela no próprio mercado 
de trabalho, onde determinadas instituições, até no momento de 
contratar estagiários, acabam por estabelecer uma preferência pelo 
gênero feminino. Portanto, os homens que optam pela docência com 
crianças dificilmente seguem carreira, e a desistência está relacionado 
a concepções que foram construídas historicamente pela sociedade, 
e que nos mostra a força histórica que os modos de pensar exercem 
sobre o trabalho pedagógico. Contudo, é necessário compreendermos 
que a docência, que o magistério pode ser aceito independente do sexo 
do docente.

Na formação acadêmica do curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia, os conteúdos do desenho curricular, voltam-se para a 
docência na sala de aula, mas são poucos os homens que conseguem 
de fato ter uma experiência em sala e pôr em prática os ensinamentos 
aprendidos. Essa dificuldade ocorre devido a continuidade da 
reprodução de preconceitos que perpetuam práticas sexistas na 
sociedade, que por consequência direcionam os homens a exercerem 
a docência no Ensino Médio, no Ensino Superior e outras áreas de 
trabalho na educação onde encontram mais oportunidades.

Diante a essas dificuldades, por que os homens decidem 
ingressar no curso Superior de Pedagogia das Faculdades Particulares? 
Quais motivações foram e são preponderantes para escolher a 
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Pedagogia como curso de formação acadêmica?
Assim, este capítulo apresenta os resultados de uma pesquisa de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sobre as razões que levaram 
homens a ingressar no curso Superior de Pedagogia das Faculdades 
Particulares. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa 
e enfoque no conhecimento fenomenológico, onde tivemos como 
objetivo compreender, através de descrições e observações, como se 
efetivou o ingresso desses homens no referido curso e suas dificuldades 
para concretizar esse ingresso.

A pesquisa foi realizada com 06 (seis) jovens universitários 
homens, com idades entre 20 a 26 anos, que frequentam o curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia em duas Instituições de Ensino 
Superior Privadas, que na presente pesquisa foram denominadas 
de IES x e IES y, localizadas na cidade de Belém/PA. Utilizou-
se como procedimento de reunião de dados a entrevista narrativa 
( JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002).

O texto está dividido em duas partes. Inicialmente, apresenta 
breves considerações teóricas, separadas em dois tópicos, o primeiro 
é referente a questões relacionadas à docência através de perspectivas 
voltadas para a masculinidade, e o segundo tópico é relativo à 
construção histórica do Ensino Superior Privado no Brasil focalizando 
a sua composição sexual. Na sequência, apresenta passagens narrativas 
destacando as motivações dos entrevistados para ingressar no curso de 
Pedagogia e na Instituição Particular, e suas dificuldades antes e depois 
de concretizar esse ingresso.

O OLHAR DA DOCÊNCIA A PARTIR DE PERSPECTIVAS 
VOLTADAS PARA A MASCULINIDADE

O modelo e comportamento masculino defendido pela 
sociedade deve ser pautado pela agressividade, competitividade, 
buscando o sucesso e o poder, enquanto que a visão elaborada para 
o feminino, deve ser de pleno contraste, baseado na suavidade, na 
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expressão das emoções e na dependência. Esses estereótipos relacionam 
a docência ao “cuidar”, atribuição dita feminina, logo, houve uma 
propagação de que o homem não teria uma natureza para a condução 
de atividades com crianças.

Dessa forma, a associação da mulher com o magistério mostra-se 
ainda muito presente, e este estereótipo acentua-se ainda mais, uma vez 
que as concepções da sociedade prosseguem com a visão das mulheres 
ligadas a maternidade, vistas como uma “segunda mãe”, portanto:

São evidentes os preconceitos e estigmas originários 
de ideias que veem a profissão como eminentemente 
feminina porque lida diretamente com os cuidados 
corporais de meninos e meninas. (...) os cuidados com 
o corpo foram atributos das mulheres, a proximidade 
entre um homem lidando com o corpo de meninos e/
ou meninas de pouca idade provoca conflitos, dúvidas 
e questionamentos, estigmas e preconceitos. (SAYÃO, 
2005, p. 16).

Outra perspectiva que se conecta com o magistério refere-
se a implicação com relação ao questionamento quanto à orientação 
da sexualidade do profissional que trabalha na docência, ao qual 
Cardoso (2007) destaca que para os homens que escolhem ingressar 
na profissão docente, é posto em questionamento a sua sexualidade, 
pois em tempos atuais a sociedade ainda associa a homossexualidade, 
rapazes que optam pela carreira docente.

A imposição dos estereótipos é baseada na masculinidade 
hegemônica, que foi conceituada por Robert Connell em seu estudo 
“Maculinities”, onde a masculinidade hegemônica representa a 
estrutura de poder das relações sexuais, buscando excluir qualquer 
variação de comportamento masculino que não se adapte a seus 
preceitos (CONNELL, 1995). A masculinidade hegemônica é uma 
configuração de gênero que contém uma explicação para o problema 
da legitimidade do patriarcado, que garante a posição de dominação 
dos homens e a subordinação das mulheres. Portanto:
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A masculinidade hegemônica foi entendida como 
um padrão de práticas (...) que possibilitou que a 
dominação dos homens sobre as mulheres continuasse. 
(...) Ela incorpora a forma mais honrada de ser homem, 
ela exige que todos os outros homens se posicionem em 
relação a ela e legitima ideologicamente a subordinação 
global das mulheres aos homens. (CONNELL; 
MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245).

Tal conceito é exemplificado por determinados grupos 
masculinos cujas representações e práticas instituem-se como 
referência social para ser considerado homem. Dessa forma, os homens 
possuiriam características como ser autônomos, independentes, ativos, 
produtivos, heterossexuais, com relação a família serem provedores da 
renda, e com um amplo controle de suas emoções. Nesse contexto:

A formação da identidade masculina que poderíamos 
chamar de “tradicional” é curiosamente construída, 
em grande medida, a partir de negações, e não de 
afirmações. Desde menino, o homem aprende o que 
não deve ser, em detrimento o que deve ser. A definição 
da masculinidade como “tudo o que não é feminino” é 
bastante verdadeira. Assim, “homem que é homem” não 
chora, não expressa seus sentimentos (e se quer aprende 
a nomeá-los), não é fraco, não gosta de coisas femininas, 
não é homossexual e tantos outros inumeráveis exemplos 
dessa negação (...). (BERALDO; TRINDADE, 2016, 
p. 62).

Com o advento da segunda onda do movimento feminista, 
criticou-se a base secular de estrutura do poder masculino. Ao 
criticarem essa base tradicional, contribuíram para que houvesse 
um abalo na identidade dominante masculina, e torna importante 
dizer que o feminismo possibilitou conhecer os primeiros tipos de 
masculinidade e “muitas destas correntes que legitimam o feminismo, 
são destacadas a opressão do feminino e o privilégio masculino, assim 
como o repúdio do machismo”. ( JANUÁRIO, 2016, p. 108).
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Buscou-se, portanto, um novo modelo de masculinidade onde 
grande parte das características da masculinidade hegemônica estaria 
ausente. Assim:

O modelo de masculinidade para o novo homem 
estaria baseado na capacidade e possibilidade desse 
homem demonstrar seus sentimentos, de poder amar 
e se emocionar publicamente sem constrangimento, 
além de sensibilidade ao invés de agressividade, junto 
à capacidade de executar tarefas domésticas, maior 
participação na educação dos filhos, exercício de 
profissões antes consideradas femininas, admitindo 
inclusive ganhar menos do que sua companheira. 
(SILVA, 2006, p. 126-127).

Diante da procura para um reposicionamento da sua condição 
masculina e através da reestruturação da sua subjetividade, o homem 
tem contribuído para o surgimento de uma nova masculinidade ou 
mesmo novas masculinidades. Assim, a realidade atual tem permitido 
uma crescente ruptura de padrões e regras que definem a masculinidade. 
Em alguns casos, presencia-se um momento de transição, onde valores 
pautados por velhas referências são transformados por uma nova concepção 
de valorização social. Entre outros casos, percebe-se uma coexistência 
entre os novos modelos de masculinidade, pautados na sensibilidade e 
no companheirismo, em detrimento ao modelo tradicional, pautado na 
agressividade e opressão ( JANUÁRIO, 2016).

Segundo Rabelo (2010) a presença de homens na docência é 
uma forma de inserir questões sobre gênero na educação, ao expor 
que existem outras vozes que ecoam nessa profissão, além da feminina, 
e que esses homens são capazes de exercer determinadas atividades 
independentes do seu sexo. Dessa forma, a inserção masculina na 
docência é observada como algo inovador e que gera grande admiração, 
pois mobiliza uma diversidade de opiniões, atitudes e crenças em torno 
da aceitação ou recusa dessa docência.



186

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

MASCULINIDADE E O ENSINO SUPERIOR PRIVADO 
NO BRASIL

No início da colonização, e durante um longo tempo, a educação 
no Brasil era função estritamente masculina, onde os alunos eram do 
sexo masculino e o ensino era exercido principalmente por religiosos 
e por homens que eram contratados como tutores. E nesse período, 
também se observa que o Brasil não possuía Universidades nem outras 
Instituições de Ensino Superior. Dessa forma, o desenvolvimento do 
Ensino Superior no Brasil é marcado pela sua iniciativa tardia, ao qual 
Sampaio (2000) e Barreyro (2008) destacam que as primeiras IES no 
Brasil foram fundadas em 1808, com o intuito de suprir as necessidades 
do Estado, formando assim profissionais liberais: homens, brancos 
e descendentes de portugueses, que ocupariam posições e postos 
privilegiados no restrito mercado de trabalho existente.

Ao longo de muitos anos a educação ficou estagnada, onde 
continuou a atender somente homens e não possuía políticas de 
inclusão. Somente após a independência do Brasil, que o ensino se 
torna gratuito e público, inclusive para mulheres, onde se admitiu o 
ingresso de meninas nas escolas primárias.

O período Republicano impulsionou ainda mais as mulheres 
a ingressar no magistério, assim, ao final da década de 20 e início dos 
anos 30, o caráter feminino do magistério primário se intensificou de 
tal forma, que a composição era essencialmente feminina. (VIANNA, 
2001). Como consequência disso percebe-se certo afastamento do setor 
masculino, isso está relacionado principalmente pela má remuneração, 
pois os salários eram baixos e insuficientes para provimento das 
despesas com a família.

Os cursos de Licenciatura apresentavam-se com custos 
reduzidos de instalação, o que lhe permitiu uma maior oferta nas 
Faculdades Particulares, e a intensa procura por esses cursos favoreceu 
e fortificou ainda mais o setor privado. E por apresentarem pouca 
rigorosidade na sua admissão e um valor acessível, eram priorizados 
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principalmente pelo contingente feminino (BRUSCHINI; AMADO, 
1988).

Durante o período entre 1945 a 1968, ocorreram grandes lutas 
do movimento estudantil e de professores em defesa do Ensino Superior, 
ao qual defendiam a modernização, a expansão e a democratização do 
mesmo. Todo esse período é acentuado por intensos conflitos sociais 
e um crescente envolvimento por parte dos estudantes universitários 
nas diferentes lutas políticas. O clima de insatisfação permaneceu após 
o golpe militar de 1964, diante da incapacidade do ensino público de 
absorver os alunos excedentes aprovados no vestibular. Diante desse 
quadro, o governo militar formulou uma política de reestruturação do 
Ensino Superior, que consistia em atender a demanda de massa por 
meio do setor privado.

A Reforma Universitária de 1968 é apontada por autores como 
o marco inicial do predomínio do setor privado sobre a educação 
superior no Brasil, pois a política de expansão adotada, que teve como 
objetivo absorver a demanda existente, propiciou uma ampla liberdade 
de atuação do setor privado, transformando a educação superior 
num negócio rentável ao atender as satisfações dos componentes 
mais imediatos da demanda social. Dessa forma, entre 1965 e 
1980, as matrículas do setor privado cresceram significativamente, 
principalmente em 1970, onde a participação do setor privado no total 
de matrículas passou a ser majoritária.

O processo de expansão e privatização da educação superior 
brasileira sofreu aceleração na década de 1990, especialmente durante 
o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), ao qual adotou-
se políticas que direcionavam a educação superior à privatização, 
pois compreendia-se que a iniciativa privada poderia realizar essa 
“privatização” com uma maior eficiência e eficácia (CHAVES; 
CAMARGO, 2003). Com relação a sua composição, segundo 
Vianna (2001), ainda que o ingresso feminino no mesmo abrangesse 
para sua totalidade, esse tipo de ensino continuava a ser frequentado 
majoritariamente por homens.
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A mudança de governo ocorreu em 2003, assumindo, portanto, a 
presidência Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), que ainda em seu primeiro 
mandato criou o Programa Universidade para Todos (ProUni) que 
previa isenção fiscal para as Instituições Privadas de Ensino Superior 
em troca de vaga para alunos de baixa renda (TRAINA-CHACON; 
CALDERÓN, 2015). Houve também a ampliação do programa Fundo 
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), que tinha 
como intuito viabilizar a sustentabilidade da expansão da educação 
superior pela via privada, através do financiamento da graduação de 
estudantes matriculados em Instituições de Ensino Superior Privado 
(CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA, 2016). 

O setor privado atualmente é responsável pela maior parte da 
educação superior brasileira, e a expectativa é que esse tipo de sistema 
se expanda cada vez mais, dado às limitações de recursos do setor 
público. O fato de ocorrer essa predominância pelo setor privado, 
é ocasionada pelo mesmo se especializar em determinadas áreas de 
formação, concentrando-se em especialidades menos técnicas e de 
demanda mais imediata para o mercado de trabalho, desta forma o 
setor molda-se para atender as necessidades dos alunos.

Para demonstrar as peculiaridades dos alunos que compõem 
o Ensino Superior Privado, destacamos o perfil dos entrevistados 
nessa pesquisa, ao esperava-se encontrar pessoas com idades mais 
avançadas, que já possuíam outra formação superior, e que, portanto, 
estariam cursando Pedagogia para complementar essa formação já 
existente. Porém, ao conhecê-los percebi que o perfil que havia traçado 
previamente não condizia com a realidade existente, pois me deparei 
com homens jovens, que haviam escolhido o curso de Pedagogia, e 
o próprio se apresentava como o primeiro curso acadêmico deles, e 
mesmo em meio as dificuldades enfrentadas, estavam satisfeitos por 
ingressarem no referido curso.
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MOTIVAÇÕES PARA ESCOLHER A PEDAGOGIA 
COMO CURSO PARA FORMAÇÃO ACADÊMICA E 

UMA INSTITUIÇÃO PARTICULAR PARA INGRESSAR 
NO ENSINO SUPERIOR

Os motivos que levam a decisão de homens a optarem pelo 
curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, raramente são justificados 
como uma escolha própria por apresentarem uma afinidade ou vocação. 
Essa decisão está muito associada ao fato do curso ser frequentado 
majoritariamente pelos indivíduos das camadas populares, onde os 
mesmos veem a Pedagogia como a sua única opção para ingressar em 
uma formação Superior. Esses sujeitos, de acordo com Nascimento, 
Souza e Ferreira (2011), “em sua maioria, provém de famílias de baixo 
capital cultural, sendo o estudante, na maioria das vezes o primeiro 
membro da família a alcançar os estudos superiores” (p.12).

Com o objetivo de compreender e identificar suas motivações, 
os estudantes entrevistados foram solicitados a falar sobre os motivos 
que os levaram a escolher a Pedagogia como curso de formação 
acadêmica e uma Instituição Particular para cursa-lo, ao contrário de 
uma Instituição Pública, uma vez que, o curso torna-se excludente e 
apresenta poucas oportunidades quando relacionado ao sexo masculino, 
mas ainda sim esses jovens estão dispostos a pagar pelo curso, ainda 
que a Instituição Particular disponibilize a oferta de variados cursos 
com valores de mensalidades semelhantes ao de Pedagogia. A partir 
das repostas dos entrevistados, podemos localizar três motivações 
diferentes, como podemos observar a seguir.

A primeira motivação identificada refere-se ao acesso ao 
Ensino Superior relacionado ao baixo custo do valor cobrado nas 
mensalidades na área das licenciaturas. 

As Instituições Particulares buscam cada vez mais atender a 
essas necessidades, que em sua maioria, estão relacionadas a questões 
como a oferta de cursos com pouca durabilidade, com a finalidade 
de atrair aqueles que objetivam ingressar rapidamente no mercado 
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de trabalho. Ou ainda, na oferta de cursos com valores acessíveis, ao 
qual se constitui como uma das motivações identificada na fala de um 
dos entrevistados, onde o mesmo se refere ao acesso para ingressar 
no Ensino Superior associado ao valor da mensalidade do curso de 
Pedagogia:

Assim, a Pedagogia não é a minha escolha de primeira 
opção, a minha primeira opção sempre foi desde o 
Ensino Médio Publicidade e Propaganda, mas assim eu 
escolhi o curso depois que a minha prima se formou 
em Pedagogia(...) eu vi que nas faculdades era um curso 
super acessível, tanto forma de pagamento, e ... porque 
assim na verdade eu optei escolher Pedagogia por ser 
mais barato também e porque eu não ia ter condições 
dos meus pais pagarem o curso de Publicidade(...) eu 
tentei nas Faculdades Públicas, só que eu não consegui 
por causa da minha pontuação, então é ...muitas pessoas 
falaram tenta o vestibular no Ensino Privado que a 
gente vai pagar(...). ( Júnior, 6º semestre, IES y).

Ao se referir que o curso é “super acessível”, Júnior se remete ao 
valor da mensalidade, que ele nomeia como “forma de pagamento” ou ainda 
como “mais barato”, isto demonstra um dado da realidade, pois entre os 
cursos ofertados nas IES Particulares, a Pedagogia é um dos mais baratos 
em termos de valor da mensalidade. Bruschini e Amado (1988) destacam 
que desde a década de 50 os cursos de Licenciatura apresentavam-se 
com custos reduzidos de instalação, logo, as Instituições Particulares se 
concentravam em ofertar esses cursos, ao qual não eram rigorosos na sua 
admissão, disponibilizavam uma grande quantidade de vagas e o seu valor 
era acessível, como podemos evidenciar na fala de Júnior ao relatar que 
“muitas pessoas falaram tenta o vestibular no Ensino Privado que a gente vai 
pagar”.

A Pedagogia acolhe então alunos que não conseguiram 
aprovação no curso desejado, como evidenciado na fala de Júnior “a 
Pedagogia não é a minha primeira opção”, como uma oportunidade 
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para concretizar o seu ingresso no Ensino Superior. Dessa forma, a 
Pedagogia e as Instituições Particulares oferecem a possibilidade 
para que esses alunos obtenham um diploma de nível superior em no 
máximo quatro anos, pagando por uma mensalidade com valor baixo.

Contudo, há a perspectiva de gostar como um dos fatores que 
influenciam a escolha acadêmica dos jovens para o curso de Pedagogia 
e a preferência de cursa-lo numa IES Particular. Assim, a segunda 
motivação identificada nas entrevistas, refere-se aqueles que indicaram 
gostar do trabalho educacional realizado no ambiente escolar, e 
a escolha de uma Instituição Particular para ingressar no Ensino 
Superior, como vemos em seguida:

É, porque eu escolhi esse curso!? Tava em dúvida entre 
Pedagogia e Psicologia ..., veio os dois, passei nas duas, 
só que ... é ... eu escolhi Pedagogia porque eu me dou 
mais com jovem, criança ..., não tenho essa ... não 
tenho nenhuma dificuldade em falar em público, até 
falo de mais, então... eu juntei essa ... esses dois desejos 
... e decidi fazer Pedagogia, e pretendo fazer a Pós 
de Gestão ou de Psicopedagogia, ... tanto faz(...) Eu 
escolhi uma Instituição Privada ... é porque estudei a 
minha vida toda no Pública(...) já vi os problemas da 
Escola Pública, então não queria passar pelos mesmos 
problemas que eu passei a vida toda numa Faculdade 
Pública(...) até porque o nosso curso não é caro, 
comparado aos outros(...). (Fagner, 6º semestre, IES y).

No relato de Fagner, podemos constatar a identificação com o 
trabalho educacional no momento em que ele justifica a sua escolha 
pelo curso de Pedagogia, ao qual descreve que “eu escolhi Pedagogia 
porque eu me dou mais com jovens, crianças”. Essa justificativa é ainda 
mais consolidada ao informar a sua aprovação também no curso 
de Psicologia, porém o mesmo acaba por optar para sua formação 
acadêmica o curso de Pedagogia.

O gostar do trabalho educacional constitui-se como um aspecto 



192

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

importante da profissão docente, porém, Rabelo (2010) destaca que apenas 
o gostar não basta para o profissional estar apto a lecionar, é necessário 
muito mais do que isso para ser considerado competente na sua ocupação. 
Dessa forma, a autora também ressalta que devemos compreender que o 
magistério, assim como qualquer outra ocupação, é uma profissão que 
exige sólida formação pedagógica, dedicação, esforço e competência.

A opção de escolher para formação acadêmica uma Instituição 
Particular, está associada as experiências vivenciadas pelo entrevistado na 
escola Pública, onde o mesmo presenciou muitos problemas e muitas 
dificuldades, ao qual relata não querer enfrentar para sua vida acadêmica 
os “mesmos problemas que eu passei a vida toda”, e a Pedagogia, por se 
tratar de um curso ao qual o seu valor “não é caro, comparado aos outros” 
contribuiu para que Fagner concretizasse o seu ingresso na Instituição 
Particular.

O que me levou a escolher o curso de Pedagogia é vem 
muito de família, meu pai é professor, ele é pedagogo(...) 
eu me espelhava muito nele, que ele me levava pra 
escola, fazia os trabalhos com ele(...) então a partir 
dessa vivência que eu tive com ele eu comecei a ter 
digamos um amor por estar na escola, por ensinar(...) 
Os motivos que me levaram a escolher uma Instituição 
Privada. Primeiro, é ... na Pública ... assim, eu nunca me 
preparei, nunca fiz cursinho pra me preparar pra fazer 
uma Pública(...) e sabendo que eu quero me formar 
logo, é começar cedo digamos assim, é a Pública é muita 
greve, é para muito, então assim uma formação mais 
demorada(...) eu olhei mais pelo lado é da questão de 
me formar logo, tipo começar cedo pra terminar cedo, 
fazer uma Pós, e o meu objetivo é chegar em Doutorado 
e ir pra frente. (Sávio, 6º semestre, IES y).

No relato de Sávio, essa identificação é verificada ao informar 
um “amor por estar na escola, por ensinar”, e esse amor pelo trabalho 
docente tem como principal influenciador o seu próprio pai, ao qual 
ele relata também ser pedagogo e que, portanto, se “espelhava muito 
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nele” ao ponto de também optar para sua formação acadêmica a 
Pedagogia. Observamos que em muitos casos, à docência apresenta-se 
como uma tradição familiar, onde os filhos ao vivenciarem as práticas 
de seus pais acabam por optar pela mesma carreira profissional, essa 
escolha pode acontecer de forma espontânea, uma vez que a pessoa 
tenha uma empatia pela área, como constatado no relato de Sávio, 
ou pode ocorrer de forma imposta, ainda que de maneira subjetiva, 
pois entende-se que, se vários componentes da família escolheram 
aquele determinado curso, então, as gerações futuras são influenciadas 
a escolherem a mesma profissão.

Fernandes e Gonçalves (2012) destacam que algumas atitudes 
dos pais não são conscientemente planejadas para que exerça uma 
tendência nos filhos a escolherem determinadas profissões. Em muitos 
casos, os pais são facilitadores para que os filhos desfrutem de diversas 
experiências profissionais, promovendo assim, uma autonomia em 
seus processos de escolha.

Os problemas relacionados à Instituição Pública podem 
também ser identificados na fala de Sávio ao relatar que na “Pública 
é muita greve” e “uma formação mais demorada”, dessa forma, o mesmo 
decidiu optar por uma Particular, por objetivar se “formar logo”.

Podemos observar que ao declararem ter uma identificação 
com a docência, profissão essa associada diretamente a mulher, Fagner 
e Sávio se distanciam do modelo tradicional de masculinidade, que 
de acordo com Beraldo e Trindade (2016) é construído a partir de 
negações, onde o homem não deve gostar de coisas femininas e não 
pode demonstrar suas emoções ou qualquer tipo de afetividade, 
atributos esses presentes nas práticas ditas como femininas como 
educar e cuidar, correlacionadas de forma direta com a docência.

Outra perspectiva se refere a percepção de que a educação 
se constitui como a principal forma de realizar uma transformação 
social com a finalidade de garantir uma sociedade justa e igualitária, 
sendo assim, o profissional da educação assume o papel de ser aquele 
que executa as principais metas para que ocorra essa transformação. 
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Como afirma Porto (2017), ao ratificar que a educação é fundamental 
para a construção de uma sociedade democrática e que a escola vem 
buscando construir mudanças nos parâmetros educacionais através de 
seus colaboradores. Dessa forma, a terceira motivação identificada nas 
entrevistas, é referente aqueles que apontaram como motivação para 
escolher a Pedagogia a educação como uma mudança da realidade 
social, e a não aprovação no ingresso em uma IES Pública como 
motivo para adentrar numa Instituição Particular:

História foi algo que eu comecei antes da Pedagogia, 
larguei no 5º semestre, o que eu aprendi com a História? 
Eu costumo sempre dizer e brincar que a História sim 
me mostra que o futuro é a Pedagogia, então foi um 
por esses motivos que eu decidi trocar de curso (...) 
eu percebi que a tipo Pedagogia ia tipo me dar mais 
abertura é pelo que queria fazer, então foi um é ... tipo... 
um dos motivo. E um desses motivos também é querer 
mudar um pouquinho o quadro tipo social naquilo que 
for no meu limite, mais da rede pública focado aos 
jovens negros(...) Instituição Privada. Bom, a minha 
escolha porque eu não consegui ter acesso a Instituição 
Pública, então como o tempo tava bastante corrido 
assim pra mim, já devido a idade também, então pelas 
coisa que eu pretendo fazer eu tive que correr contra 
o tempo, e uma dessas escolhas foi ... de entrar numa 
Instituição, assim na IES y que é Privada(...) (Wesley, 
4º semestre, IES y).

Na fala de Wesley, pode ser evidenciado que o motivo principal 
para ter escolhido o curso de Pedagogia está relacionado ao “querer 
mudar um pouquinho o quadro tipo social”. Esse posicionamento é 
referente a consideração de que a educação pode trazer mudanças 
para a realidade social enfrentada. Wesley ainda centraliza o foco 
dessa mudança social, na qual seria a “rede pública focado aos jovens 
negros”, e essa mudança, segundo o entrevistado, aconteceria através 
da Pedagogia, uma vez que alega que “o futuro é a Pedagogia”, e que a 
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mesma daria mais oportunidades ou ainda “mais abertura” para o que 
futuramente planeja realizar.

Bom, dos motivos que me levaram a escolher o curso 
de Pedagogia primeiramente foi porque eu sempre tive 
como pauta principal na pesquisa a educação, entende!? 
E eu venho de bairro periférico onde a educação é 
muito escassa, e eu tive a oportunidade de observar 
desde criança o quanto era importante a alfabetização, 
porque a minha mãe alfabetizava crianças em casa e 
eu observava aquilo, e foi algo que eu levei pra mim a 
vida inteira até depois de adulto acabei agregando esses 
valores de educar dentro de casa até a vida adulta(...) 
Olha o motivo que eu escolhi a Instituição Particular 
é ... foi porque fui aprovado pelo ProUni(...) então 
como eu venho de uma periferia, tenho renda baixa, 
eu não tinha, eu não tinha condições de pagar uma 
uma Faculdade Particular e também eu não tinha 
conseguido passar em uma Universidade Pública foi 
a oportunidade que eu tive(...) eu não poderia deixar 
escapar essa oportunidade(...) então acabei escolhendo 
o curso de Pedagogia porque foi o que eu realmente me 
identificava mais. (Eduardo, concluinte, IES x).

No relato de Eduardo identificamos um interesse pela área 
educacional ao declarar ter “como pauta principal na pesquisa a educação”, 
pois foi através dessa educação que o mesmo teve a percepção do 
“quanto era importante a alfabetização” a partir de sua vivência pessoal, 
uma vez que o mesmo declara que observava sua mãe alfabetizar e 
educar dentro de casa. Assim, Eduardo compreende o quanto são 
imprescindíveis o estudo e o conhecimento, ao declarar vir de “bairro 
periférico onde a educação é muito escassa”, e que essa educação, para ele, é 
vista como uma oportunidade para gerar mudanças na realidade social 
enfrentada.

O primeiro fator primordial para Wesley e Eduardo optarem 
por uma IES Particular está relacionado ao não ingresso na Pública, 
e a junção desse fator com as oportunidades de financiamento, 
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contribuíram para que esse ingresso se concretizasse. Como exemplo 
desses fatores temos a preocupação de ingressar tardiamente no 
Ensino Superior, como enunciado por Wesley, ao relatar que “o tempo 
tava bastante corrido pra mim, já devido a idade”, ou ainda a oferta de 
bolsas estudantis, considerada como uma “oportunidade” por Eduardo 
para efetivar o seu ingresso no Ensino Superior pelo fato do mesmo 
vir de “periferia” e ter “renda baixa” e, portanto, não ter condições de 
pagar por uma Instituição Particular.

As IES assumem uma função relevante para efetuar e concretizar 
tais transformações, uma vez que disseminam conhecimento e ao 
mesmo tempo refletem os aspectos da realidade social, onde a educação 
é compreendida como protagonista para construção de uma igualdade, 
como evidenciado por Farber, Verdinelli e Ramezanali (2012). Dessa 
forma, as Instituições de Ensino Superior Particulares oferecem 
oportunidades para os que almejam uma transformação na realidade 
social, ao se moldarem para atender as necessidades dos alunos através 
da busca continua por atualizações e novidades que possam cada vez 
mais atrair esse público, como afirma Sampaio (2011).

DIFICULDADES ENFRENTADAS AO OPTAR PELO 
CURSO DE PEDAGOGIA

Os entrevistados também foram indagados a relatar se haviam 
sofrido algum tipo de pressão ou preconceito por parte de conhecidos 
ao escolherem o curso de Pedagogia, ou se ouviram algum tipo de 
brincadeira, dentro da sala de aula, por parte de professores ou 
colegas, uma vez que o curso de Pedagogia apresenta uma composição 
predominantemente feminina. Contatamos duas posições.

Em algumas falas, os entrevistados relatam serem vítimas 
de preconceito, porém ao serem indagados de forma direcionada a 
temática, alguns declaram de forma aberta nunca terem vivenciado 
situações que envolvessem o preconceito, seja relacionado ao motivo de 
serem homens e estarem no curso de Pedagogia ou por terem escolhido 
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como formação acadêmica o referido curso. Assim, primeira posição 
identificada está relacionada ao não reconhecimento do preconceito 
por parte dos entrevistados, como evidenciado a seguir:

Não, assim na minha sala tem três rapazes, eu e mais 
dois, ... mas pela minha família, amigos não, eles só 
falaram que era um curso assim que ... era mais da área 
feminina e eu não ia ganhar tanto quanto os outros 
cursos, entendeu!?. ( Júnior, 6º semestre, IES y).

Ao declarar que a família e os amigos dizem que o curso de 
Pedagogia é “mais da área feminina” e que por estar frequentando 
este curso, ao se formar “não ia ganhar tanto quanto os outros cursos”, o 
entrevistado não identifica, nessas falas, o preconceito, tanto que ao 
iniciar o seu relato, o mesmo alega não ter sofrido preconceitos ao 
optar como formação acadêmica a Pedagogia. Contudo, o “só falaram” 
indica uma censura, ainda que suave, a sua escolha.

Podemos verificar que a correlação da profissão docente 
com a mulher se intensifica a cada contexto histórico, onde Vianna 
(2001) ressalta que ao final da década de 20 e início dos anos 30, a 
composição do magistério primário era essencialmente feminina. Por 
consequência, percebe-se um afastamento masculino dessa profissão, 
sobretudo, pela má remuneração, pois os salários eram mínimos e 
insuficientes para provimento das despesas familiares para um homem, 
entretanto considerada suficiente para as mulheres que viessem a se 
tornar professoras.

Não, não, nunca ouvi, porque assim até então é ... pelo 
meu biótipo eu sei que eu não sou considerado homem 
viril, não assim porque é ... eu ando muito colorido, 
hoje assim eu tô mais civil... porque eu vim muito na 
pressa, mas geralmente eu uso muita roupa colorida, 
roupas folgadas, calças estilo balãozão, hum então ... 
pro biótipo de homem que é imposto pela sociedade eu 
não sou desse modelo ... então essas piadas assim não 
chega até mim, porque também como o pessoal sabe 
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que como eu faço assim já teatro ...então já tem aquela 
dúvida, será que ele é homem? Será que ele gosta de 
mulher? Sempre tem esse tipo duplo sentido pra quem 
faz teatro ... então assim esse tipo de piada ainda não 
ouvi, e eu acho que nem vou tipo ... ouvir também. 
(Wesley, 4º semestre, IES y).

Na fala de Wesley, o mesmo relata nunca ter ouvido nenhum 
tipo de brincadeira por parte de professores e componentes da turma 
por estar inserido na Pedagogia, e a não ocorrência desse “tipo de piada” 
é justificada pelo fato do entrevistado não ser “considerado homem viril” 
por causa do seu “biótipo”, ao destacar que anda “muito colorido” e que 
utiliza para sua vestimenta “roupa colorida, roupas folgadas”.

A questão do biótipo pode ser identificada dentro do estereótipo 
de gênero, ao qual defende-se um determinado padrão de modelo ideal 
tanto para homens como para mulheres. Dentro da Pedagogia, esse 
estereótipo pode ser reconhecido com bastante frequência, no momento 
em que a sociedade exclui o homem como alguém qualificado para 
atuar na docência, e estabelece a mulher como apta a seguir essa carreira 
profissional, pelo fato da mulher estar ligada a maternidade e que, portanto, 
a mesma teria a vocação para ensinar e educar. E até esse cuidar e educar 
trazem consigo um estereótipo de uma pessoa carinhosa, cuidadosa, 
paciente e dedicada, o que se considera como características femininas, 
logo, não identificadas nos homens.

Assim, ao correlacionar uma definição de um conjunto de 
características na estrutura externa da pessoa, com a inadequação aos 
padrões estabelecidos pela sociedade, relacionados a representação da 
masculinidade, que neste caso seria uma masculinidade tradicional, 
ou definida por Connell (1995) como hegemônica, observamos uma 
contradição na fala do entrevistado, pois ao declarar não ter presenciado 
nenhum tipo de escárnio dentro da sala, o mesmo utiliza como 
justificativa para sua declaração o fato de não ser considerado homem 
pelos padrões tradicionais de masculinidade por causa do seu biótipo. 
Portanto, Wesley não identifica nessa inadequação um preconceito, 
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pelo fato deste não se apresentar de forma objetiva, ao contrário, de 
quando ele expõe fazer parte do teatro, onde Wesley identifica um 
preconceito mais evidente e direcionado ao relatar que “sempre tem esse 
duplo sentido pra quem faz teatro” referente a indagações relacionadas ao 
“será que ele é homem? Será que ele gosta de mulher?”

Para Silva (2006) a identidade de gênero e sexual são processos 
impostos e determinados tanto pelos nossos pais quanto pelos nossos 
amigos, e cobrados de forma extemporânea pela sociedade na qual 
vivemos onde, para os homens, determinam-se como aceitáveis 
comportamentos baseados pela heterossexualidade, agressividade, 
competitividade, pois se distanciam dos comportamentos definidos 
como femininos.

Olha dentro da sala eu te digo que foi super acolhido 
entende!? Até porque a gente era a minoria da sala, 
só que eu falava pros meus amigos, que eram os dois 
homens na sala que tinha, eu falava pra ele “cara é 
bem complicado a gente opinar aqui né, a gente tá no 
meio aqui”, a gente falava alguma coisa era meio às 
vezes vistos como intruso entendeu!? Porque enfim as 
mulheres eram a maioria entende, as vezes eu preferia 
mesmo de canto, falar nada, mas enfim ainda é um 
pouco complicado sim, não é muito fácil não. (Eduardo, 
concluinte, IES x).

A não identificação do preconceito, pelo fato do mesmo não 
se apresentar de forma evidente, pode também ser identificado na 
fala de Eduardo ao declarar primeiramente que “foi super acolhido” ao 
adentrar na sala de aula, e logo após desse relato, o mesmo diz ser, 
juntamente com os outros dois homens, “a minoria da sala”, e que em 
função disso haviam momentos em que eles eram “vistos como intruso”, 
o que acarretava numa certa privação de uma liberdade para opinar 
sobre determinados assuntos dentro da sala de aula. Assim, para essas 
situações enfrentadas por Eduardo dentro de uma sala de aula numa 
Instituição de Ensino Superior, o mesmo alega que “enfim ainda é um 
pouco complicado sim, não é muito fácil não”.
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A pouca participação masculina na docência reflete as 
discriminações e preconceitos estabelecidos pela sociedade, onde 
o homem só é visto como educador quando o mesmo se estabelece 
no papel de “pai” presente no contexto familiar. Logo, a iniciativa da 
atuação masculina no Ensino Infantil e Fundamental ainda se encontra 
de forma tímida, presente em raros casos, como em disciplinas em que 
os professores não são titulares, interagindo apenas uma vez por semana 
com a determinada turma. Diante dessas dificuldades, a segunda 
posição é referente ao preconceito enfrentado pelo entrevistado, ou a 
ocorrência de situações que lhe causaram certo incomodo:

Logo no início “ah tu vai ganhar pouco”, “tem certeza? 
”, ai eu falo “ah tu só ganha pouco se tu quiser ... se tu 
quiser você vai ganhar muito pouco, mas dependendo 
do seu trabalho, se você quiser ganhar muito você ganha 
muito, depende de você mesmo”. Era preconceito por 
causa da família que queria que fosse Medicina, mas 
eu não gosto nenhum pouco(...) Lá na Instituição 
de Ensino Privada eu já sofri preconceito por causa 
da garota autista, que autista gosta muito de contato 
humano, e se deu comigo e ficava me abraçando, e eu 
não negava abraço pra criança(...) ai a coordenadora 
me chamou atenção ... dizendo que não era pra fazer 
isso e tal, eu fiquei bem abatido, fiquei muito triste ... 
pelo fato desse preconceito enorme, fiquei muito muito 
triste, cheguei a chorar no momento porque foi um 
baque pra mim, não tenho nenhum envolvimento com 
pedofilia(...) cheguei já a quase desistir por causa desse 
preconceito enorme que teve, já fui pra várias entrevistas 
... e fui desvalorizado porque era homem(...). (Fagner, 
6ºsemestre, IES y).

Evidenciamos o preconceito na fala de Fagner ao expor que ao 
iniciar o curso de Pedagogia, seus amigos diziam que ele iria “ganhar 
pouco” ao adentrar no mercado de trabalho, porém o entrevistado 
argumenta que “tu só ganha pouco se tu quiser”, e que o “ganhar muito” 
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relacionado a remuneração do seu trabalho, “depende de você mesmo”.

Notamos também um preconceito por parte da família de 
Fagner, ao relatar “que queria que fosse Medicina” a sua opção de curso, 
essa preferência por um determinado curso ocorre pela questão da 
valorização em determinadas profissões, principalmente as relacionadas 
a saúde, por ter um prestígio social, enquanto que a profissão de 
docente é desvalorizada tanto financeiramente como moralmente. 
Essa desvalorização acaba por acarretar uma desmotivação por parte 
de jovens em optar para a sua formação acadêmica a profissão docente, 
pois a mesma não se apresenta de forma atraente ao presenciarmos em 
nossa realidade social professores enfrentarem deprimentes condições 
de trabalho, onde se deparam com uma superlotação nas salas de 
aula, que os impedem de desenvolver um trabalho com qualidade. E 
além das dificuldades estruturais onde os docentes são submetidos a 
trabalhar, ainda temos a questão da baixa remuneração e os constantes 
relatos de violência da parte dos alunos com os professores.

O preconceito apresenta-se de forma ainda mais clara e evidente 
na fala do entrevistado, ao declarar “eu já sofri preconceito”, e essa situação 
ocorreu pelo fato de Fagner ter demonstrado carinho por uma aluna 
autista, e que por essa razão a coordenadora da Instituição o advertiu 
a não repetir esse tipo de comportamento. Situações simples, mas que 
resultam em atitudes como da coordenadora escolar, acabam por gerar 
uma desmotivação ou até uma desistência por parte de homens em 
optar como profissão a carreira docente, especificamente em turmas 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental, como mencionado pelo 
entrevistado ao relatar ter ficado “bem abatido” e “muito triste”, em razão 
desse preconceito enfrentado. A desmotivação é ainda mais visível 
e intensificada no momento em que Fagner diz “cheguei a chorar no 
momento porque foi um baque pra mim”.

As problemáticas que impedem a aceitação masculina na 
docência com crianças vão além da questão do ponto de vista do cuidar 
e do educar, o olhar negativo da sociedade ao se deparar com um homem 
lecionando em turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
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segundo Sayão (2005), provém do medo de que aconteçam possíveis 
casos de pedofilia. Essa questão pode ser também evidenciada da fala 
de Fagner, ao dizer “não tenho nenhum envolvimento com pedofilia”, ao 
ser vítima de um preconceito ocasionado por uma ação, que nesse 
caso foi o abraço na aluna, que antes era considerado como um gesto 
inofensivo, e que hoje é interpretado como nocivo às crianças, quanto 
partido de um homem.

Alguma brincadeira assim não, mas, é geralmente em 
trabalhos, por exemplo em grupo, eu tô, sô de um grupo 
que só eu de homem o resto é tudo mulher, cinco, aí 
digamos nós fizemos uma paródia agora, e nessa paródia 
continha a frase assim “é vamos ... eu quero mais é 
ser uma pedagoga”, ai eu tinha que concordar porque 
a maioria era mulher né!? E eu digamos que não me 
metia, eu concordei, é um trabalho acadêmico, a maioria 
é mulher vamos deixar a frase “pedagoga” mesmo, não é 
porque tem um homem que vai ser “pedagogo”. (Sávio, 
6º semestre, IES x).

Na exposição de Sávio, o mesmo destaca um desconforto ao 
relatar que durante a realização de trabalhos, teve que usar a palavra 
“pedagoga” para se referir a ele próprio, pelo motivo de ser a minoria 
na sala, e, portanto, no grupo de trabalho, ao que ele mesmo afirma “eu 
tinha que concordar porque a maioria era mulher”. O incomodo de Sávio 
ao utilizar uma palavra no feminino para se referir a ele próprio, advém 
da questão de se sentir submisso ou excluído pelo fato de empregarmos 
cotidianamente palavras no masculino para representar generalizações. 
Isso ocorre devido ao princípio gramatical do português não herdar 
do latim um gênero neutro, portanto utilizam-se substantivos, artigos 
e adjetivos no masculino para representar generalizações, porém 
o emprego habitual dessas palavras resulta como uma ferramenta 
considerável para reproduzir os preconceitos de gênero de forma sutil, 
porém eficiente.

O sentimento de submissão advém do padrão de comportamento 
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estabelecido para homens e mulheres, que de acordo com Silva (2006) 
posicionam as mulheres no papel de frágil e submissa, e os homens 
de sexo forte, dominador e viril, portanto, há certo temor da parte 
dos homens de serem rotulados como inferiores caso apresentem 
comportamentos relacionados ou associados a esses padrões definidos 
como femininos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou identificar os motivos que levam 
estudantes homens a cursar Pedagogia dentro de Instituições de 
Ensino Superior Particulares. Os resultados evidenciam que para os 
cinco estudantes entrevistados, as Instituições de Ensino Particulares 
revelam-se como uma oportunidade para adentrar no Ensino Superior, 
sendo influenciados por fatores sociais, econômicos e culturais, e 
o ingresso na Pedagogia são referentes a acessibilidade do curso, a 
identificação com o trabalho educacional e a mudança na realidade 
social.

A partir da identificação do perfil desses alunos, podemos 
perceber que apesar dos obstáculos referentes ao preconceito 
enfrentado, os homens começam aos poucos a ocupar os espaços 
definidos socialmente como femininos, o que tem contribuído para o 
rompimento de padrões que delimitam as profissões como adequadas 
para homens e para mulheres. Contudo, é necessário ocorrer cada 
vez mais uma reformulação a respeito dessa concepção para darmos 
oportunidades à inserção masculina, direcionada principalmente para o 
Ensino Infantil e Fundamental, pois a imagem masculina é fundamental 
para os alunos em fase de desenvolvimento, principalmente quando 
esse aluno não possui uma figura paterna em casa. Há possibilidades 
que homens correspondam tanto quanto as mulheres na atuação da 
docência em sala de aula.

Porém, mesmo em meio a essa segregação, ainda conseguimos 
identificar homens que quebram esses paradigmas, ao escolherem 



204

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

a Pedagogia como o curso superior. E para que se efetue cada vez 
mais uma desconstrução de concepções pautadas em modelos 
tradicionais, findados no patriarcado, na masculinidade hegemônica e 
no machismo, faz-se necessário realizarmos reflexões acerca de temas 
sobre gênero, contudo, sem restringir a um determinado público, pois, 
ao influenciarmos uma sociedade como um todo, iremos possibilitar a 
abertura para outras novas representações de masculinidade, sem que 
as mesmas sofram represálias, fortificando, dessa forma, o respeito e a 
valorização do gênero.

Para que se efetue essa desconstrução é imprescindível ressaltar 
a importância de estudos dessa natureza, pois os mesmos promovem 
reflexões e compreensões não apenas para o homem, mas para a 
sociedade como um todo, acerca dos temas sobre gênero. Assim, muitas 
pesquisas ainda devem ser realizadas combinando masculinidade e 
docência, aprofundando perspectivas, limites, dificuldades e sucessos, 
para que juntas possam contribuir para diminuir o preconceito em 
torno da docência exercida por homens nas classes de Educação 
Infantil ou Ensino Fundamental.
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RELAÇÕES DE GÊNERO NA ESCOLA:
PERCEPÇÕES DE JOVENS ESTUDANTES DE ENSINO 

MÉDIO

Alessandra de Almeira Souza 
Ana Daniele Mendes Carrera

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa acerca da percepção 
que as/os jovens estudantes do ensino médio tem a respeito das relações de gênero 
dentro e fora do ambiente escolar. A investigação increve-se em uma abordagem 
metodológica qualitativa com enfoque na fenomenologia social e, para a reunião de 
dados foram realizados três grupos de discussão denominados: boné, empoderadas 
e denúncia. Para a análise dos dados foi utilizado o método documentário. Dos 
resultados da interpretação emergiram sentidos e significados que indicam a circulação 
do sexismo no ambiente escolar e a desigualdade entre meninas e meninos. Por meio 
das falas das e dos jovens, foram delineados modelos de orientação nomeados como: 
diferença, estereótipo e constrangimento. 

Palavras - chave: Relações de Gênero; Juventude e Ensino Médio; Grupo de 
Discussão

INTRODUÇÃO

Neste texto, discutimos acerca das relações de gênero presentes 
em uma escola pública de Belém do Pará, mais especificamente serão 
apresentados os sentidos e os significados que emergem do modo 
como os e as jovens estudantes de Ensino Médio as percebem. Para 
este estudo partimos da seguinte questão: como as jovens estudantes 
percebem as relações de gênero dentro e fora do ambiente escolar? 

O estudo dessa realidade teve como objetivo delinear as 
percepções das jovens meninas, dos docentes e da direção escolar acerca 
das relações de gênero vivenciadas pelas estudantes dentro e fora da 
escola, relacionando com o processo de escolarização dos corpos. Para 
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tanto, salientamos que este estudo busca relacionar estudiosos dos 
campos de estudo de juventude e de gênero.

A definição de Juventude é diversa e ampla e, neste trabalho, 
se baseia nos estudos de Karl Mannheim que define a juventude 
como uma categoria geracional.  Acredita-se que a construção das 
juventudes é um processo constante permeado de continuidades e de 
descontinuidades. Uma geração por mais nova que seja, traz consigo 
um pouco das gerações anteriores e, além disso, jovens que nasceram 
em um mesmo período e vivenciaram os mesmos problemas históricos 
fazem parte do mesmo grupo geracional. A concepção geracional de 
juventude ultrapassa a delimitação de uma faixa etária ou de um grupo 
com características específicas, amplia-se e leva em consideração o 
contexto histórico, social e cultural em que a/o jovem está inserido 
(MANNHEIM, 1993). 

A reflexão sobre a temática relações de gênero ocorre a partir 
das narrativas de jovens estudantes e a sua relação com escola, espaço 
tanto de sociabilização quanto de escolarização de seus corpos, ou 
seja, na escola há prescrições sobre o corpo da menina e do menino, 
informando o lugar das meninas e dos meninos por meio de seus 
símbolos e códigos, demarcando espaços, designando regras de ação e 
produzindo identidades de gênero (LOURO, 1997). 

De acordo com Mattos (2017) o cotidiano escolar delineia-se 
pela dupla face da monótona repetição institucional e pela complexa 
imprevisibilidade dos acontecimentos. Para a autora há uma certa 
descorporificação   das singularidades dos/das estudantes quando 
a escola produz e reproduz os casos ou conceitos que demarcam os 
gêneros.  

Para delinear as percepções das relações de gêneros e relacioná-
las ao processo de escolarização dos corpos dos estudantes, partiu-se 
da metodologia de pesquisa qualitativa embasada na fenomenologia 
social. Para tal utilizou-se como forma de reunião de dados o Grupo 
de Discussão (WELLER, 2006) e como técnica de análise de 
dados o Método Documentário (BOHNSACK; WELLER, 2011). 
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Participaram 30 jovens estudantes de Ensino Médio de duas escolas 
públicas de Belém do Pará, por meio de 7 (sete) grupos de discussão, 
sendo que neste texto serão apresentados três (3) denominados de: 
Empoderadas, Denúncia e Boné.

 A pesquisa qualitativa preocupa-se em estudar a realidade 
dos fatos, priorizando o universo de significados que os fenômenos 
sociais possam estabelecer, partindo das motivações, aspirações, 
crenças, valores e atitudes dos sujeitos da pesquisa. (MINAYO, 
2001).  A fenomenologia social volta-se para a experiência e busca 
uma forma de reflexão que inclua a possibilidade de olhar as coisas 
como elas se apresentam, descrevendo fenômenos sem explicá-lo, não 
se preocupando em justificar suas causas e está voltada para mostrar, 
não para demonstrar; para descrever com rigor (SPÍNDOLA, 1997).

Dessa forma, a fenomenologia social como pesquisa 
qualitativa contempla o objetivo deste trabalho, já que possibilita 
estudar os sujeitos dessa pesquisa priorizando o contato direto com 
o pesquisador no processo de escuta de suas narrativas acerca de suas 
percepções sobre as relações de gênero ocorrida dentro do contexto 
escolar.

 Para a reunião dos dados foi utilizado o método de Grupo 
de Discussão que se relaciona diretamente a escuta de jovens, suas 
opiniões e percepções. O principal objetivo do método é obter os 
dados para que seja possível analisar o contexto ou o meio social dos 
sujeitos, assim como suas visões de mundo ou representações coletivas 
(WELLER, 2006).

Os resultados possibilitaram o delineamento de modelos 
de orientação coletiva, denominados: diferença, estereótipo e 
constrangimento, os quais reuniram as percepções sobre os aspectos das 
relações de gênero dentro e fora da escola. Por fim, teçemos algumas 
reflexões acerca das relações de gênero dentro do contexto escolar, 
apontando ser sumário descortinar práticas educativas que tanto de 
forma sutil quanto explícita perpetuam a escolarização dos corpos que 
muitas vezes promovem o sexismo nas ações e relações escolares.
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JUVENTUDE COMO GERAÇÃO

Compreender o conceito de juventude é ter a clareza que não 
se define apenas pela delimitação de faixa etária, mas também pelo 
seu processo de construção, já que a mesma é construída a partir de 
um processo histórico e cultural em que está inserida. Dessa forma, o 
conceito de juventude que este trabalho se fundamenta, baseia-se na 
perspectiva proposta por Mannheim (1993) que assume a defesa de 
que a juventude se faz a partir do construto histórico e cultural e que 
apresenta um constante processo de continuidade e descontinuidades. 
Ou seja, a juventude, ou cada geração de jovens compartilha em uma 
situação social experiências comuns e que por isso usufruem juntos e 
contemporaneamente, os mesmos benefícios e opressões configurados 
no contexto em que estão inseridos.

Embora a juventude tenha essa característica de 
compartilhamento de experiências e de continuidades e 
descontinuidades, não denota que a experiência de todos sejam iguais, 
ao contrário, estar inserido em contexto social e geracional similares 
contribui para multiplicidade de vivências/experiências.  O contexto 
social e histórico implica na constituição do sujeito jovem e da sua 
juventude dando nuances particulares e qualitativamente específicas.

Um exemplo das múltiplas experiências desta categoria é 
quando nos reportamos a juventude que experiencia a vida em bairros 
populares e aquela que experencia a vida em um bairro central e mais 
urbanizado, pode-se notar que a constituição dessas juventudes será 
diferente, pois a que vive na periferia tem práticas socioculturais 
distintas em relação àquela que vive em bairros mais nobres. A 
juventude é uma categoria que não é única e sim plural e de valor 
universal (FREIRE, 2009). 
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CORPOS ESCOLARIZADOS: IDENTIDADE ESCOLAR 
OU SEPARAÇÃO DE SUJEITOS  

Não é contemporânea a postura da escola em promover 
atitudes separatistas. Desde sua origem, a escola tratou de separar 
os sujeitos, tornando os que a ela tinham acesso diferentes daqueles 
que não tinham. Internamente também utilizou-se de mecanismo de 
ordenamento, de hierarquização e de classificação para separar. Mais 
tarde, seguindo padrões da sociedade moderna e ocidental, apartou 
adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela também foi diferente 
para ricos e pobres e, separou os meninos das meninas (LOURO, 
1997).

Apesar de a escola ter sido criada, inicialmente, para receber 
poucos, com o passar do tempo, teve de ampliar sua receptividade 
para acolher os outros que lentamente começaram a requisitar o seu 
acesso. A entrada de novos proporcionou transformação à instituição, 
foi necessário que se tornasse diversa: “organização, currículos, 
prédios, docentes, regulamentos, avaliação, que iriam explícita ou 
implicitamente, garantir e também produzir diferenças entre os 
sujeitos” (LOURO, 1997, p. 57). E é sobre essas diferenças entre os 
sujeitos que este trabalho dialoga, buscando perceber a compreensão 
de meninos e de meninas sobre o gênero nas ações organizativas da 
escola e até mesmo na prática pedagógica.

De acordo com Louro (1997) a escola não só separa como 
também, institui a separação, lançando mão de códigos e de símbolos 
para apontar o que pode e o que não pode fazer, pois: 

Delimita espaços, especificando qual o lugar do pequeno 
e do grande, das meninas e dos meninos. Suas marcas, 
seus símbolos e arranjos arquitetônicos “fazem sentido”, 
instituem múltiplos sentidos, constituem distintos 
sujeitos (LOURO, 1997, p.58).
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 A arquitetura e a organização escolar também podem 
desvendar muito sobre quem é a escola e até mesmo o que ela 
deseja formar nos sujeitos que por ela transitam. Para isso, é preciso 
apurar os nossos sentidos, nos tornar capazes de perceber as variadas 
configurações de constituição de sujeitos embutidas na concepção, na 
organização e no cotidiano escolar (LOURO, 1997). Neste sentido:

O olhar precisa esquadrinhar as paredes, percorrer os 
corredores e salas, deter-se nas pessoas, nos seus gestos, 
suas roupas; é preciso perceber os sons, as falas, as 
sinetas e os silêncios; as cadências e os ritmos marcando 
os movimentos de adultos e crianças. Atentas/os aos 
pequenos indícios, veremos que até mesmo o tempo e 
o espaço da escola não são distribuídos, nem usados- 
portanto, não são concebidos do mesmo modo por 
todas as pessoas (LOURO, 1997, p. 59).

Sujeitos que apuram o seu olhar sobre a escola podem 
captar diversas informações sobre ela, inclusive podem perceber que 
a dimensão tempo-espaço é relativa, cada sujeito a concebe de modo 
diferenciado. Através dela e de suas práticas, diferentes visões foram 
aprendidas e interiorizadas, tornando-as quase naturais. As práticas 
sexistas existentes na escola seriam resultados de uma cultura que foi 
aprendida, interiorizada e naturalizada na sociedade como um todo e 
expandida em diversas instituições sociais, sendo a escola uma dela, 
uma vez que é parte importante neste processo.

Para Louro (1997) é importante notar que esse processo de 
naturalidade fortemente construído propicia que não se enxergue que 
as relações estabelecidas entre meninas e meninos, rapazes e moças são 
distintas, refere-se especificamente á maneira como se movimentam, 
circulam e agrupam-se. Nas aparências, os meninos seriam aqueles que 
“precisariam” de mais espaço que as meninas, atividades ao ar livre 
seriam uma “necessidade” peculiar deles e a prática de interromper os 
espaços das brincadeiras das meninas, também seria comum. Cada ato 
desses é visto por nós como algo natural, como se fosse “a ordem das 
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coisas”. Esse cenário que foi e ainda é naturalizado cotidianamente na 
escola, representa como são estabelecidas as relações de gênero entre 
meninas e meninos em um espaço educacional.

A escola de forma sutil, continuada e eficaz consegue 
introduzir nos sujeitos a sua identidade, ou seja, consegue que meninos 
e meninas tenham comportamentos correspondentes ao que a escola 
acredita ser adequada para seu ambiente educativo. Parece que a escola 
ensina como deve agir um menino ou uma menina. Cada um ou cada 
uma carrega consigo, o que Guacira Louro denominou de “identidade 
escolarizada”, ou seja:

Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço 
escolar e incorporados por meninos e meninas, tornam-
se partes do seu corpo. Ali se aprende a olhar e a se olhar, 
se aprende a ouvir, a falar e a calar; se aprende a preferir, 
todos os sentidos são treinados, fazendo com que cada 
um, cada uma conheça os sons, os cheiros, e os sabores 
“bons” e decentes e rejeite os indecentes, aprendam o 
que, a quem e como tocar (ou na maior parte das vezes a 
não tocar) fazendo com que tenha algumas habilidades 
e outras não... e todas essas lições são atravessadas 
pela diferença, elas confirmam e também produzem a 
diferença (LOURO, 1997, p. 61).

Para a estudiosa, os sujeitos não recebem essa imposição da escola 
de forma passiva, apesar de se envolverem e serem envolvidos por essa 
aprendizagem, reagem, respondem, recusam ou as assumem inteiramente. 
A escola continua assumindo o papel de colocar sua marca distintiva 
sobre os sujeitos, utilizando-se de um vasto e discreto mecanismo para 
escolarizar e distinguir os corpos e as mentes (LOURO, 1997).

Dessa forma, posso pensar que os corpos escolarizados podem 
favorecer a existência de uma educação sexista no seio escolar, já que, 
dissemina o tratamento diferenciado e desigual entre os sujeitos. As 
próximas linhas versarão acerca do processo de diferenciação dos 
sujeitos na escola, a partir do recorte de gênero.
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RELAÇÕES DE GÊNERO NA PRÁTICA ESCOLAR

Tomando como base a discussão das linhas anteriores, percebe-
se que há uma relação direta entre os corpos escolarizados e a disciplina 
imposta pela escola. Por meio dela, que tem como característica a 
técnica e o poder de tomar indivíduos como objetos e instrumentos 
de seu exercício, consegue moldar comportamentos dos sujeitos a 
sua maneira. Corpos escolarizados seriam, talvez, resultados de uma 
fabricação de indivíduos por meio da disciplina.

Segundo Louro (1997) o processo de fabricação dos sujeitos, 
além de ser continuado, é sutil e quase imperceptível. Percebemos 
quando lemos uma lei, um decreto que instalam ou regulam instituições, 
e quando, observamos as práticas cotidianas que envolvem todos os 
sujeitos.

São as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as 
palavras banalizadas que precisam se tornar alvo de 
atenção renovada, de questionamento e, em especial, 
de desconfiança. A tarefa mais urgente talvez seja 
exatamente essa: desconfiar do que é tomado como 
“natural” (LOURO, 1997, p. 63).

Louro defende a necessidade de se apurar o olhar crítico a 
naturalização das práticas sexistas dentro da escola, referindo-se ao 
que acontece nela cotidianamente, como a separação de meninas e 
de meninos para enfileirarem-se ou realizar atividades em equipe; ou 
a separação de brinquedos, marcando os que seriam próprios para 
meninos e para meninas. Além disso, questionou a ideia propagada 
que o sucesso em determinadas disciplinas revelariam as diferenças 
e aptidão característicos de cada gênero. Essa situação pode ser 
considerada também como um “estereótipo sexista” que aumenta ainda 
mais a desigualdade de gênero (NARVAZ; KOLLER, 2006).

Os currículos, as normas, as teorias, os materiais didáticos 
e a linguagem são conteúdos a partir de uma cultura sexista e, por 
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conseguinte, são produtores também de diferenciação entre gêneros 
(LOURO, 1997). Dessa forma, a escola foi pensada de maneira 
desigual, pautada em pensamentos sexistas que revelam também como 
se desenham as relações de gênero dentro da sociedade. E por ter sido 
pensada, assim, há tempos e por ainda continuar desse jeito, acabamos 
não enxergando práticas cotidianas que desvelam o tratamento 
desigual ofertado ás meninas.

Assim, é importante que estejamos atentos/as ao que é “natural”, 
ou ao que a sociedade instituiu como correto, para assim, descortinar 
o preconceito, os estereótipos e a desigualdade entre os gêneros. Com 
isso, ainda é preciso “questionar não apenas o que ensinamos, mas o 
modo como ensinamos e que sentido nossos/as alunos/as dão ao que 
aprendem. Atrevidamente é preciso também, problematizar as teorias 
que orientam nosso trabalho” (LOURO, 1997, p. 67).

Refletir a prática docente desenvolvida na escola é necessário, no 
entanto, acima da prática há teorias e o currículo escolar que delineiam 
o fazer do professor, são elas que poderão orientar a construção de uma 
escola com ideias de igualdade. Uma escola construída nesses ideais 
e com práticas correspondentes, poderá, talvez, levar o/a estudante à 
compreensão de que a diferenciação atrelada ao gênero é inconcebível. 
Agora, se a escola se alinha, mesmo que de forma “natural” a concepções 
sexistas e revela em sua organização, em suas práticas pedagógicas 
docentes, atos de discriminação contra meninas, poderá contribuir 
para que o estudante não só compreenda que esse tipo de atitude é 
normal, como tenha atitudes similares dentro e fora da escola.

É importante dizer que problematizar as práticas cotidianas 
restringindo ao binarismo rígido nas relações de gênero, não é o 
suficiente, é preciso ampliar olhares, em busca de uma visão ainda mais 
complexa, aquela que alcance as múltiplas e complicadas combinações 
de gênero, de sexualidade, classe, raça, etnia (LOURO, 1997), pois:
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Se essas dimensões estão presentes em todos os arranjos 
escolares, se estamos nós próprias/os envolvidos nesses 
arranjos, não há como negar que essa é uma tarefa 
difícil. Trata-se de pôr em questão relações de poder 
que compartilhamos, relações nas quais estamos 
enredadas/os e que, portanto, também nos dizem 
respeito (LOURO, 1997, p. 67).

A autora amplia a problemática das relações de gênero no 
espaço escolar, apresentando que atrelado ao gênero, há outros recortes 
sociais que aprofundam os desafios escolares. É possível pensar que as 
meninas são todas iguais, cada uma insere-se em uma classe social, faz 
parte de um grupo racial e étnico e apresenta uma orientação sexual. 
Todos os recortes, podem ser potencializadores de desigualdades, 
pois uma prática sexista catalisa-se quando a menina faz parte de 
determinada classe social, raça e orientação sexual.

Nas linhas que seguem, serão analisados as narrativas dos 
Grupos de discussão de jovens meninas e meninos do Ensino Médio 
de uma escola pública de Belém do Pará, acerca das questões de gênero 
dentro da escola. Ouviremos vozes masculinas e femininas que revelam 
compreensões sobre a temática.

VOZES JUVENIS: DESVELANDO NARRATIVAS

É certo que a escola apresenta uma organização que parte 
de uma cultura sexista, em que trata de forma diferente meninos e 
meninas, os currículos, as normas, as teorias, os materiais didáticos e a 
linguagem e os conteúdos partem dessa cultura. Nas falas das meninas 
deste GD, por meio do Método Documentário, apontou para a 
construção do modelo de orientação diferença a partir da identificação 
de que em suas narrativas sobre como avaliam ser meninas no espaço 
escolar.  

Ao perguntar as estudantes a sua compreensão de como é ser 
jovem e menina no espaço escolar obtivemos a seguinte resposta:
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Af30: Em educação física os meninos podem usar o que 
eles quiserem, mas a menina não pode usar um short 
que se sinta á vontade para fazer educação física, tem 
que usar calça.

Cf: Eu acho que a escola, já que ela é desse jeito, deveria 
fazer um unifor:me de educação Física próprio. Pronto! 
Assim mudaria as coisas.

Df: Me falaram que eles estavam fazendo um uniforme 
de Educação Física, só que eles só, fizeram a camiseta, 
mas só que só foi para os meninos e não deram 
continuação do uniforme. (GD Empoderadas)

Neste trecho é possível perceber que as meninas têm clareza 
que a escola profere tratamento diferenciado entre as/os estudantes. 
Ao dizer: ‘Em educação física os meninos podem usar o que quiserem’ 
(Af ), compreende-se que a escola não permite que as meninas utilizem 
a vestimenta que desejam, transparecendo, assim para as meninas que a 
escola as trata de forma desigual em relação aos meninos. Eles teriam a 
total permissão de vestir-se a seu gosto, todavia as meninas, não. ‘Mas 
a menina não pode usar um short que se sinta á vontade para fazer 
educação física, tem que usar calça’. As palavras ‘short’ e a ‘vontade’ são 
emblemáticas, pois apesar de carregarem um sentido que reportem a 
leveza, ao bem estar, não revelam esse sentido para as meninas, posto 
que para elas, é proibido vestir-se ao seu gosto, é vetado usar short 
mesmo que seja para uma atividade de educação física, que exige 
roupas adequadas para realizá-la, para elas é imposto o uso da calça.

As meninas compreendem que a escola tem uma postura 
sexista, trata com desigualdade meninos e meninas, pois dizem: ‘já 
que ela é desse jeito’ (Cf ), a frase ‘desse jeito’ revela que o perfil da 
escola, em relação ás atividades de educação física, seria de manter a 

30  O Método Documentário utiliza um sistema de codificação próprio para indicar 
tempo de pausa na fala (.), risos @, interrupção de fala  [, dentre outros assim como promo-
ve a garantia de anonimato por meio da utilização de letras do alfabeto seguidas de ‘f’ ou o 
‘m’ para indicar feminino e masculino.
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diferença entre meninos e meninas em relação á vestimenta, contudo 
para a estudante essa situação teria solução: ‘deveria fazer um uniforme 
de educação física próprio. Pronto!’ (Cf ). A estudante acredita que 
implementar uniforme de educação física seria um processo que 
cessaria sua insatisfação.

 Ao dar continuidade a pesquisa, perguntei ao mesmo 
GD, qual seria, para elas, a percepção dos docentes e da direção da 
escola sobre as estudantes. Elas relataram:

Cf: Teve uma vez aqui na escola, ainda esse ano, eu 
estava com uma camisa da escola curta, mostrando um 
pouco a barriga, aí ia ter uma reunião de representantes, 
a moça da secretaria disse que ela não iria me levar 
porque eu estava parecendo uma piriguete31, só porque 
eu estava mostrando minha@ barriga@
Af: E ela falou mesmo, estava eu e ela e ela falou altão: 
“tu tá igual a uma piriguete, tu não vai”.
Cf: Aí (.) outra vez, eu tava com as meninas, também e 
eu tinha cortado minha camisa mas só em cima, pra tirar 
a gola porque me agonia muito. Aí a diretora chegou, 
me deu boa tarde e me olhou da cabeça aos pés, tipo me 
senti mal com o olhar dela, foi um olhar diferente.
Df: Isso já é um erro do pessoal da direção, porque eles 
não podem julgar tanto verbalmente quanto também 
visualmente, porque o máximo que eles podem falar é: 
“o uniforme, não pode ser assim e tals” mas não podem 
julgar, “ah, ta parecendo uma rapariga”. Esse tipo de 
linguajar, se não me engano, em Portugal, significa uma 
moça virgem. E aqui é outro tipo de linguajar. Então, 
eu acho que eles não podem julgar a pessoa pelo que 
ela está vestindo, falar o que eles querem e sim o que 
tem que ser falado e não o que eles querem, porque isso 
machuca a pessoa. (GD Empoderadas)

A narrativa desenvolvida pelas meninas é reveladora. 
Por meio de seus relatos, percebe-se a existência de julgamentos 
31  Gíria considerada pejorativa, utilizada para descrever uma mulher provocadora 
ou que tem interesses sexuais por alguém que está em um relacionamento.
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estereotipados e sexista nas relações estabelecidas entre estudantes e 
escola. Esse estereótipo emerge no momento em que Cf afirma ter 
sido denominada de ‘piriguete’ por uma funcionária da escola por estar 
usando uma blusa, que segundo ela, deixava seu corpo um pouco a 
mostra. Essa palavra proferida deste modo, pode denotar um sentido 
duro e preconceituoso contra as mulheres que transgredem ‘o padrão’ 
do ser mulher na sociedade. Além disso, evidência o pouco preparo 
para lidar com os/as jovens que estudantes que são subversivos/as às 
normalizações escolares. 

O segundo trecho dessa narrativa revela também a exigência 
da escola em ter um corpo escolarizado, padronizado, atendente de 
uma norma que prescreve como a estudante deve ser e se comportar. 
E quando burla essas normas, pode passar por situações desagradáveis, 
como a menina mesmo relata: ‘aí a diretora chegou, me deu boa tarde 
e me olhou da cabeça aos pés, tipo, me senti mal com o olhar dela, foi 
um olhar diferente’ (Cf ). Ao dizer: ‘eu me senti muito mal com isso’ 
revela o quanto um olhar condenatório pode atingir negativamente a 
pessoa.

Quando Df diz que a direção não pode julgar, percebe-se que 
a sua compreensão sobre o papel da escola não seria o de apontar ‘os 
erros’ e nem condenar os estudantes, caso estejam descumprindo uma 
regra, e sim, o de orientar, por meio do diálogo, mostrando o que seria 
permitido ou não fazer ou estar no espaço escolar.

Ao perguntar ao GD constituído somente por garotos sobre 
o que achavam da postura da escola em não permitir a entrada de 
estudantes portando boné, ou outras vestimentas características do 
público jovem?

Y: Vocês acham que a calça e o boné podiam ser 
liberados? Por quê?
Cm: Por causa do sol?
Dm: É isso (.) a gente vem no sol quente e a gente usa 
boné por isso, por causa do sol quente e a gente vem 
andando.
Y: E as calças rasgadas?
Dm: As calças  deviam ser mais proibido pras mulheres, 
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porque é mulher 
Cm:
[ É (.) sabe como é porque elas tem um coxão sensual 
@(1)@
Dm: @(2)@
Dm: Mas a lei é para os dois, então(.) nenhum dos dois 
pode usar.
Cm: Exatamen::te
Dm: Agora, calça colorida(.) o cara pode usar de boa, 
não está rasgada. (GD Boné)

Esses meninos apresentam uma compreensão sexista acerca 
do corpo feminino, pois, afirmam que a proibição em utilizar calças 
rasgadas deveria ser direcionada com mais intensidade ás meninas, 
com a justificativa que as meninas possuem ‘um coxão sensual’. Essa 
fala revela a relação que fazem entre o corpo feminino e a sensualidade/ 
sexualidade. Para eles, os corpos das meninas são sexualizados quando 
é exposto, já o deles não seria, por isso, afirmam que para eles o uso da 
calça rasgada não seria proibido. 

Na mesma linha de pensamento sobre o sexismo e a 
sexualização dos corpos de meninas, outro Grupo de Discussão 
relatou suas experiências para além do muro da escola. Vejamos:

Af: Eu? Me sinto muito insegura na rua porque a gente 
fica muito, muito constrangida pelos comentários que 
a gente escuta, eu não me sinto á vontade andando na 
rua, não é qualquer roupa porque logo eles discriminam 
e de tu andar na rua assim a pessoa está te criticando 
(.) eu acho uma coisa muito feia como acontece muito 
aqui, a gente não se sente á vontade na rua, a gente não 
se sente(.) a liberdade de andar como quiser e logo te 
criticam e a forma que te discriminam

Cf: Um shot curto, né? Uma blusa curta, um decote.

Df: Eu  acho que eu tinha uns 13 anos, estava perto 
da praça, um cara passou e ficou assoviando pra mim 
só que eu não ligo, nunca ligo. Só que aí, ele veio me 



225

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero|

seguindo? E quando eu virei, ele tocou na minha  parte 
íntima eu me senti muito constrangida, eu chorei muito 
porque pra mim foi um estupro foi horrível isso e eu 
era(.) tipo, tinha o pensamento de criança ainda (.) tipo, 
13 anos e eu nem sabia praticamente o que era aquilo e 
foi muito °constrangedor°

Bf: A gente fica sem reação, né? Quando a gente escuta 
um ;comentários; desses em qualquer local é os homens 
fazendo assim ( menção dos homens a chamando) me 
chamando, sabe? A gente não liga, mas eles fazem psiu; 
psiu.

Af: É? e eu tenho uma mania que quando assobiam pra 
mim eu não olho, até porque meu nome não é psiu, aí 
eles logo: “ ai, não sei o que, difícil e ficam te jogando 
comentários ainda mais quando está em roda de amigos.

Ef: É constrangedor, é constrangedor? Porque tipo 
assim, eu saí de casa com uma roupa e eu ver comentário 
de homem mais velhos e de moleques eu não me sinto á 
vontade, eu me sinto constrangida porque eu não tenho 
a liberdade de eu sair como eu quero porque eu sei que 
se eu sair daqui de um jeito, é:: vai ter comentários e 
se eu sair e passar perto de um monte de homem, eu 
baixo minha cabeça não com vergonha  mas sim porque 
eu me sinto constrangida? De passar porque eu sei 
que vai ter um psiu, eu sei que vai ter, ei, gostosa? Ei? 
Entendeu? Então (.)

Df:                                                      [aqui na escola

Ef: Até? na escola acontece.

Bf: quando tem meninos reunidos aqui no corredor, 
sempre tem aqueles meninos fazem psiu, psiu,

Cf:             [ é: fazendo gracinha

Bf: Eu acho que roupa nem está definindo muito (.)  
porque qualquer roupa eles estão fazendo gracinha, ás 



226

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

vezes eu nem ponho uma roupa vulgar, essas coisas mas 
eles ficam fazendo graça; acho que roupa já não está 
definindo mais nada. (GD Denúncia)

Esse relato das meninas sobre ser jovem e menina em seu 
bairro é um pequeno retrato de como muitos homens se portam diante 
de uma garota/ mulher, ousando invadir a sua privacidade ao dirigi-
lhes palavras agressivas e constrangedoras, geralmente ligadas ao seu 
corpo e a sua vestimenta. Essas atitudes masculinas são deflagradoras 
de um mal estar feminino que está diretamente relacionada a questão 
de gênero, e por essa razão, afirma que: ‘é difícil ser menina’ ou como 
relatou (Af ) ao dizer: ‘me sinto muito insegura na rua, eu não me sinto 
à vontade’. Percebe-se que as meninas são afetadas pela relação de 
poder existente entre os gêneros opostos, em que o gênero masculino 
cuida de oprimir e constranger as jovens por andarem ‘livres e com 
roupas mais leves’. Essa relação de opressão e constrangimento faz 
com que as meninas sintam-se tolhidas e até mesmo impedidas de 
agir e de se vestir respeitando os seus desejos. É um ato de violência da 
subjetividade feminina por causa de outrem.

O sentimento de poder do homem sobre a mulher é potente 
que faz com que acredite ou se sinta autorizado a agir de forma invasiva 
e assustadora como relata Df: ‘ele tocou na minha parte íntima eu me 
senti muito constrangida’, o toque nas partes intimas da garota ocorreu 
pelo fato da mesma estar vestindo um short curto, por vestir-se como 
que lhe era mais confortável. Tal situação desencadeou na moça um 
sentimento de invasão e violência tamanha que a mesma comparou 
como um estupro: ‘foi um estupro isso, foi horrível’. Ao buscar o 
sentido da palavra estupro, verificamos que é o ato de constranger 
alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou 
a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ou 
seja, a ação de tocar em Df, foi tão invasivo, tão violento e constrangedor 
que classificou como estupro, mesmo não havendo o conjunção carnal. 

As meninas relatam também que essa postura desrespeitosa 
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e constrangedora dos homens desconhecidos da rua, também é vista 
dentro do espaço escolar, contudo, talvez nem tão invasiva e violenta, 
porém condenada por elas. Ef ao dizer: ‘até na escola acontece’, 
percebemos que o sentido emanado da palavra ‘até’ é de surpresa e 
condenação, deixando transparecer que para ela a escola não poderia 
ser palco com esse tipo de trato dos meninos para com as meninas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A desigualdade entre os gêneros é uma construção social 
que se perpetua até os dias atuais. Está presente em instituições 
públicas e privadas, inclusive na escola, como identificado nos grupos 
de discussão. Aliás, a escola tem um importante papel em promover 
a separação, uma vez que distanciou crianças de adultos, jovens de 
adultos e meninos de meninas nas suas relações cotidianas e práticas 
pedagógicas e/ou curriculares. 

Durante muito tempo, seccionou os espaços, determinando o 
lugar de meninos e meninas, ofereceu tarefas específicas a cada um 
e até mesmo, determinou os brinquedos e materiais pedagógicos 
para cada gênero desde a educação infantil. Através dessa diferença 
entre o feminino e o masculino na escola pautado pelas estudantes 
e demonstrados nos modelos de orientação: diferença, estereótipo e 
constrangimento, percebe-se uma intenção de englobar regras por 
meio dos corpos, como as autores e autores mencionados anteriormente 
chamaram atenção, o que acaba caracterizando a escolarização dos 
corpos.

Os sujeitos que estão no interior da escola, “apreendem” o 
seu modo de ser e aos poucos seguem os padrões, as regras ofertadas 
por ela, transformando-se em corpos escolarizados, ou seja, a escola 
injeta a sua identidade nos sujeitos e eles, na maioria das vezes se 
apropriam dela. A disciplina é importante o processo de fabricação 
de corpos escolarizados, pois, por meio dessa técnica, sutil e constante, 
absorvem-se mesmo modelo de comportamentos, naturalizam-se as 
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desigualdades de gênero.
Um olhar diferente e crítico a essas naturalizações é uma 

tarefa urgente que pode ser desempenhada por aquele/aquela que 
lida diariamente com práticas sexistas dentro do ambiente escolar. 
A palavra “de ordem” seria desconfiar, sempre, de práticas rotineiras 
que colocam a menina em uma situação desigual em relação aos 
meninos. É preciso desvelar atitudes, descortinar comportamentos que 
representam agressão e negação à equidade de gênero dentro da escola, 
como mostrado por meio da percepção das estudantes.
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PELA LIBERDADE DE SER: A RELAÇÃO DA JUVENTUDE 

E DA ESCOLA COM OS ESTEREÓTIPOS E AS 
RELAÇÕES DE GÊNERO 

Letícia Farias Lopes
Izabel Cristina Borges Correa Oliveira

Resumo: Essa investigação teve como principal objetivo, compreender a visão das 
e dos estudantes sobre os estereótipos e as relações de gênero na escola, de modo a 
identificar a compreensão dos jovens sobre si e sobre o outro e, a partir daí, analisar 
a percepção das e dos estudantes sobre as suas demandas na escola. Utilizando como 
base teórica, autores como: SCOTT (1990) e LOURO (1997), no campo do gênero, 
DAYRELL (2014), nos estudos sobre juventude e WELLER (2011) e (2006), no 
campo da metodologia. Caracterizando-se como uma pesquisa de cunho qualitativo, 
a coleta de dados ocorreu através de grupos de discussão e a análise de dados 
realizada por meio do Método Documentário. Com isso, foi possível ouvir esses 
jovens e concluir que, por mais que reconheçam os estereótipos que diariamente e, 
em diversos espaços, são colocados a eles, por vezes os mesmos se colocam em um 
lugar de resistência diante desses estereótipos.

Palavras-chave: Juventude; Escola; Estereótipos; Relações de Gênero.

INTRODUÇÃO

Dentro da complexa relação entre juventude e escola, o 
gênero se torna uma importante dimensão de análise, pois é possível 
perceber que ao longo do tempo e das construções históricas e 
sociais, as diferenças de gênero foram pautadas no aprendizado de 
determinados comportamentos, ou seja, reconhecer o que é adequado, 
ou inadequado, para um homem, ou uma mulher, numa determinada 
sociedade e responder a essas expectativas, muitas vezes justificadas 
pelo determinismo biológico, fazendo com que as relações de gênero 
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acabem sendo legitimadas por valores, símbolos, normas e instituições, 
gerando assim, subordinações que são sustentadas por padrões 
culturais e de socialização. Dentre essas instituições, a escola, sendo 
uma instituição social formadora, acaba sendo um espaço significativo 
de reprodução, e até de produção, desses padrões. 

Esses padrões relacionados a estereótipos marcam os corpos 
com movimentos para mulheres e homens, ditam modos de agir, de 
vestir, de sentir, de pensar e até de se movimentar. Isso acaba gerando 
a não compreensão do jovem em sua total individualidade, pois faz 
com ele procure se encaixar no que a sociedade espera, ignorando sua 
identidade, não reconhecendo suas potencialidades, e o faça abrir mão 
de seus reais projetos de vida. Ou ainda, quando estes são reconhecidos, 
levantam questionamentos por se encaixarem, ou não, dentro dos 
padrões sociais para homens e mulheres. 

Provocada por isso e por outras questões, esta investigação se 
propôs a responder a seguinte questão: qual a percepção das e dos 
estudantes, concluintes do ensino médio de duas escolas públicas, 
sendo uma localizada do município de Ananindeua e a outra em 
Belém, sobre os estereótipos presentes nas relações de gênero mantidas 
por elas e eles na escola? 

Neste trabalho abordamos a juventude como uma condição 
social e histórica com singularidades de cada espaço e tempo, e modos 
de ser jovem. Para Dayrell (2003) é importante discutir a juventude 
como parte de um processo mais amplo de construção de sujeitos, com 
especificidades que marcam a vida de cada um, não se reduzindo a uma 
passagem. Todo esse processo é influenciado pelo meio social concreto 
no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona, 
podendo associar a noção de juventude ao de sujeito social.

A escola, uma instituição social, e o sujeito, um ser social, com 
origem familiar, inserido em relações sociais, mantém uma relação 
permeada por múltiplos significados e sentidos, com sentimentos 
positivos e negativos. 

Há de se considerar que mesmo com a expansão do acesso 
a escolarização, isso não significou a melhoria da qualidade do 
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ensino, e muito menos o acesso de todos, pois muitos jovens não 
têm acesso à educação, ou interrompem sua trajetória escolar ainda 
no Ensino Fundamental. Segundo dados do IDEB (2007), mostra 
que aproximadamente 82% dos jovens de 15 a 17 anos estudam, mas 
apenas 48% deles cursam o ensino médio e 32% não está estudando, 
o que evidencia o desafio da democratização do acesso à educação 
básica.  

Os desafios para manterem os estudos são grandes, 
principalmente para estudantes das escolas públicas, oriundos 
das camadas populares e é nesse momento que as relações entre 
jovem e escola ultrapassam o processo de escolarização, atingindo a 
diversidade do público juvenil e as desigualdades sociais. Segundo 
Dayrell (et al., 2011), o jovem vê a escola não só como espaço de 
encontro e sociabilidade, mas também do ponto de vista da produção 
e transmissão de saberes e conhecimentos úteis à vida, a continuidade 
dos estudos e ao trabalho, ela é vista de maneira positiva pelos jovens, 
porém, a escola pública ainda está longe de ter condições adequadas 
de funcionamento.

Ao analisar a relação da juventude e da escola com o gênero, 
é possível identificar o quanto este se torna determinante para o 
campo de possibilidades dessas e desses jovens, ou seja, o gênero 
é utilizado como um marcador do que esses e essas jovens podem, 
ou não, fazer, vestir, modos de ser e de se comportar. Nessa relação, 
os espaços escolares assumem um importante papel não só no que 
diz respeito às convivências sociais, aprendizado de conteúdos e 
processos preparatórios para o vestibular, como também na produção 
e reprodução de questões relacionadas a conflitos, contradições, 
construção de identidade, desigualdades e estereótipos.

Várias abordagens teóricas identificam que os processos de 
atribuição de padrões de comportamento social ocorridos entre a 
infância e a adolescência se relacionam diretamente com a formação 
da identidade das pessoas. As diferenças postas desde muito cedo, 
sobre o que é ser mulher e homem, junto com o contexto social dos 
sujeitos envolvidos, acabam orientando projetos e estilos de vida.
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Tais processos, na maioria das vezes estão ligados a uma 
ideia de que o sexo biológico é determinante do que é feminino e 
masculino, produzindo feminilidades e masculinidades em uma lógica 
de oposições. Para Louro (1997) em consequência, essa lógica supõe 
que a relação masculino-feminino constitui uma oposição entre um 
polo dominante e outro dominado.

A partir disso, muitos movimentos corporais e sociais são 
entendidos como naturais para cada sexo, que é o que chamamos de 
estereótipos de gênero. Ao citar as divisões de trabalho como exemplo, 
vemos que o ingresso na vida adulta para as mulheres se baseia na ideia 
do trabalho voltado para espaços privados (espaço doméstico), com 
funções delegadas, de reprodução e cuidado, enquanto que os homens 
são restritos as esperas públicas, com posições de destaque que o levam 
a autonomia, ao reconhecimento como cidadão e a independência 
financeira. Assim:

Muitas profissões ocupadas por mulheres acabaram se 
tornando “trabalho de mulher” constituindo-se como 
especificamente, “profissões femininas”. Quando a 
escolha masculina incidi sobre uma carreira denominada 
ou constituída como feminina, este homem, em grande 
parte das vezes, tem sua masculinidade questionada e 
sua sexualidade colocada em questão, bem como sua 
capacidade intelectual (ANDRADE, 2008, p. 212).

Tal afirmação é exemplificada com falas que justificam o fato 
de ser estranho ver uma mulher dirigindo ônibus, ou como policial, 
por ver essas profissões como perigosas e que a deixam em situações 
vulneráveis a violência, ou ainda, quando um homem decide ser professor 
de dança, ou trabalhar com crianças, e acaba sendo questionado sobre 
sua sexualidade, ou sendo chamado de “mulherzinha”. Mantendo a 
simbologia da mulher como um ser dotado de fragilidade e emoções, e 
do homem como força e razão (ALTMANN; SOUZA, 1999). 

Atribuindo essas características como inatas ao sexo biológico 
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de cada um, ou seja, homens nascem dotados de força e masculinidade 
enquanto que as mulheres já nascem frágeis e por isso, são consideradas 
dóceis e delicadas. Muitas vezes essa lógica não é somente reproduzida 
socialmente, mas também na família, como jogo de reprodução de 
modelos de comportamento familiar e geracional, presentes em seu 
cotidiano e nas redes de relações a que pertencem. 

Na maioria das vezes, a família reproduz a ideia de que o 
homem deve buscar sempre sua independência financeira, e um dia 
ser um chefe de família, caso queira constituir uma, enquanto que a 
mulher pode até estudar, almejar uma profissão, mas sempre ter em 
mente que casar e constituir uma família é tão importante quanto, e 
que sua independência financeira não deve ser uma prioridade, pois isso 
pode comprometer a real prioridade, a de ser mãe e esposa. Entretanto, 
muitos estudos apontam o crescimento significativo da escolaridade 
e do desenvolvimento social das mulheres, dentro das universidades 
e ocupando espaços antes ditos inabitáveis para mulheres por serem 
vistos como “trabalho de homem”.

Portanto, faz-se necessário, não só admitir a escola como espaço 
de formação, mas também de transformação das construções sociais 
que muitas vezes permeiam as relações de gênero. Admitir ainda, que 
o sujeito jovem que está na escola não é só ator, mas também atuante, 
ou seja, ele vive e produz as relações de gênero, vive os estereótipos de 
gênero, os quais suas relações são comumente marcadas. Para isso, é 
preciso entender os sujeitos presentes dentro da escola, a partir de suas 
visões, individuais e coletivas, ou seja, suas perspectivas sobre ele e o 
outro, e o espaço em que estão.

Provocada por isso e por outras questões, esta investigação se 
propôs a responder a seguinte questão: qual a percepção das e dos 
estudantes, concluintes do ensino médio de duas escolas públicas, 
sendo uma localizada do município de Ananindeua e a outra em 
Belém, sobre os estereótipos presentes nas relações de gênero mantidas 
pelos jovens na escola? 

Tendo como principal objetivo, compreender a visão das e dos 
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estudantes sobre os estereótipos e as relações de gênero na escola, de 
modo a identificar a compreensão dos jovens sobre si e sobre o outro, 
e a partir daí, analisar a percepção das e dos estudantes sobre as sua 
demandas na escola. 

Utilizando para isso, como metodologia, a pesquisa qualitativa 
que tem como objetivo estudar a realidade a partir de diferentes pontos 
de vista, partindo do pressuposto de que essa realidade foi produzida 
de maneira sócio histórica.

Partilhando o pressuposto básico de que, a investigação 
dos fenômenos humanos, sempre saturados de razão, 
liberdade e vontade, estão possuídos de características 
específicas: criam e atribuem significados às coisas 
e às pessoas nas interações sociais e estas podem ser 
descritas e analisadas (CHIZZOTTI, 2003, p. 222).

Nas pesquisas de cunho qualitativo, os fenômenos e fatos são 
compreendidos como uma construção sócia histórica, assim como 
as relações estabelecidas. Dessa maneira, a pesquisa qualitativa não 
se preocupa em estudar apenas o produto, mas em compreender o 
processo em que os fenômenos sociais são produzidos. 

O interesse desses investigadores está em verificar 
como determinado fenômeno se manifesta nas 
atividades, procedimentos e interações diárias. Não é 
possível compreender o comportamento humano sem 
a compreensão do quadro referencial (estrutura) dentro 
do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos, 
sentimentos e ações (GODOY, 1995, p. 63).

Nesse sentido, o pesquisador nunca é neutro, pois também está 
inserido na realidade social, entretanto, é necessário que se mantenha o 
rigor metodológico a fim de analisar a realidade a partir da perspectiva 
dos participantes, e não a sua própria, pois a “subjetividade do 
pesquisador, bem como daqueles que estão sendo estudados, tornam-
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se parte do processo de pesquisa” (FLICK, 2009, p. 25).

Além disso, outro fator importante dentro das pesquisas de 
abordagem qualitativa é o objeto de estudo escolhido pelo pesquisador, 
já que “não são reduzidos a simples variáveis, mas sim representados 
em sua totalidade, dentro de seus contextos cotidianos” (FLICK, 
2009, p. 24). Assim, os objetos de estudo das pesquisas de abordagem 
qualitativa não são situações criadas ou inventadas, e sim práticas e 
sujeitos do cotidiano. 

A partir dessa abordagem, parece adequado utilizar o enfoque 
fenomenológico, que de acordo com Trivinos (2009) foi um movimento 
filosófico fundado por Husserl que admite como principal fundamento 
a intencionalidade, “esta intencionalidade é da consciência que sempre 
está dirigida a um objeto. Isto tende a reconhecer o princípio que não 
existe objeto sem sujeito” (p. 43). 

Assim, o enfoque fenomenológico leva em consideração 
a subjetividade do sujeito, que sempre se dirige a conhecer algo, 
admitindo assim, que cada sujeito possui uma percepção diferente 
sobre cada fenômeno. Dito isso e levando em consideração que 
o indivíduo e nesse caso o jovem, enquanto sujeito ator ativo na 
realidade, parece adequado utilizar o enfoque fenomenológico, para 
tentar entender a realidade a partir de diferentes pontos de vista, posto 
que segundo Triviños (2009), as interpretações do mundo que surge 
intencionalmente são fruto da consciência humana. Mostrando assim, 
a importância do sujeito como parte da construção do conhecimento 
sobre a realidade. 

Portanto, a fenomenologia social representa um importante 
aporte para esta pesquisa, pois leva o pesquisador a identificar a 
subjetividade dos indivíduos, e nesse caso, os jovens que participaram 
da pesquisa. E assim, o sentido que o sujeito atribui à realidade e aos 
seus atos, a partir de seu contexto social, ou seja, de que maneira os 
jovens veem a si e o outro, dentro dos estereótipos e as relações de 
gênero estabelecidas por eles. 

Diante desse enfoque, utilizamos os grupos de discussão, 
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método de investigação desenvolvido nos anos 50 por Friedrich 
Pollok, como técnica de pesquisa de opinião. Porém somente em 1970 
é que esse método, ancorado a fenomenologia social, passou a ter um 
fundo teórico-metodológico. Assim, os entrevistados passam a ser 
representantes do meio social onde eles estão inseridos. Apoiado pelos 
estudos desenvolvidos pelo autor, Ralf Bohnsack, de acordo com Weller 
(2011) desenvolveu novos elementos dos grupos de discussão “com o 
objetivo de analisar o contexto dos participantes da pesquisa, entender 
o meio social a qual pertence, suas visões de mundo e representações 
coletivas, resultado das interações entre os indivíduos” (WELLER, 
2011, p. 24). 

Nesse sentido, os grupos de discussão são realizados com 
pessoas que partilham de uma mesma realidade, experiências e 
estruturas sociais, já esse método “documenta experiências coletivas 
assim como características sociais desse grupo, entre outras: as 
representações de gênero, de classe social, de pertencimento étnico e 
geracional” (WELLER, 2006, p. 246).

A pesquisa se dirigiu a homens e mulheres, que formaram 
grupos de discussão de 3 a 5 participantes, em cada grupo. As discussões 
foram orientadas pelo tópico-guia, que são perguntas que ajudaram na 
condução das entrevistas. Vale ressaltar que o tópico-guia não é um 
roteiro que deve ser seguido à risca, já que outras questões podem 
surgir durante o debate. Como pesquisador é importante manter um 
contato mútuo a fim de proporcionar confiança aos participantes e 
dirigir as perguntas ao grupo e não a um integrante específico. Além de 
iniciar discussão com uma pergunta vaga, que estimule a participação e 
interação entre os participantes, como por exemplo: vocês podem falar 
um pouco sobre ser jovem? É importante também deixar a organização 
das falas a encargo dos participantes, além de evitar perguntas que 
gerem respostas meramente descritivas e intervir somente quando 
solicitado ou perceber que é preciso lançar outra pergunta para manter 
a interação do grupo. 

Desse modo, este artigo apresenta os resultados de uma 
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pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sobre a relação 
da juventude e da escola com os estereótipos e as relações de gênero. 
Os sujeitos da pesquisa foram 8 estudantes, 5 homens e 3 mulheres, 
jovens entre 17 e 19 anos, que estavam matriculados e cursando a 
3º série do ensino médio. Sendo 5 meninos da Escola A, do turno 
da tarde, e 3 meninas da Escola B, do turno da manhã. Sendo assim 
foram realizados dois grupos de discussão sendo um em cada escola. 

Este artigo está organizado em dois tópicos: o primeiro, 
refere-se a fundamentação teórica e o segundo, refere-se a análise das 
narrativas obtidas durante os grupos de discussão. Por último, temos 
as considerações finais. 

A RECEITA CULTURAL DE COMO FAZER MENINAS E 
MENINOS 

Ocorrida no final do século XIX, a primeira onda do feminismo 
está ligada diretamente com o movimento sufragista, “voltado para 
estender o direito ao voto às mulheres” (LOURO, 1997, p.15), 
movimento este que entre seus objetivos, estavam a luta pelo direito a 
educação, trabalho remunerado, entre outros. É no século XX, que surge 
o que conhecemos hoje como a “segunda onda” do feminismo que se 
propunha a lutar por direitos que iriam além da esfera política e social. 
Lutas pelo direito ao próprio corpo, respeito pelos seus sentimentos e 
desejos, a utilização de métodos contraceptivos, entre outros. 

Faz-se importante esclarecer que as mulheres negras tiveram 
experiências históricas diferenciadas das mulheres brancas e isso se 
evidencia em vários momentos da construção da identidade desse 
país. Enquanto mulheres brancas lutavam contra o mito da fragilidade 
que as colocava em patamares diferentes dos homens, a maioria das 
mulheres negras estava sendo escravizada em lavouras, ou trabalhando 
nas ruas como vendedoras e prostitutas e ainda, a visão sobre o corpo 
da mulher negra que historicamente foi colocado como objeto em 
romances, poesias e músicas sempre a serviço de seus colonizadores. 
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Historicamente, o feminismo se tornou conhecido 
por meio de mobilizações lideradas por mulheres 
que pautavam suas reivindicações em suas próprias 
experiências de mulheres brancas, de classe média e de 
países tido como centrais (como Estados Unidos, França 
e Inglaterra). Mas desde as primeiras mobilizações 
pelos direitos das mulheres, outras vozes já chamavam 
a atenção para a pluralidade das formas de ser mulher 
(LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016, p. 35). 

Diante disso, as vozes de mulheres negras começam a ganhar 
destaque nos anos de 1970 surge assim, o feminismo negro que 
segundo Carneiro (2014) foi construído no contexto de sociedades 
multirraciais, pluriculturais e racistas – como são as sociedades latino-
americanas, tem como principal eixo articulador o racismo e seu 
impacto sobre as relações de gênero. 

Sendo assim, para o movimento feminista a luta é contra o 
determinismo do sexo biológico que é usado para pautar a construção 
das diferenças e desigualdades entre mulheres e homens, enquanto que 
para o feminismo negro, não só o sexo biológico é usado como também, 
e principalmente, a cor da pele é utilizada para pautar a desigualdade 
e o preconceito com mulheres negras, pois “essas mulheres passam a 
adicionar demandas específicas das condições das mulheres negras, 
e que não estavam sendo contempladas pelo feminismo, sem, no 
entanto, invalidar as pautas existentes até então” (LINS; MACHADO; 
ESCOURA, 2016, p. 37).

Além disso, com o racismo, uma das formas de opressão que 
foram criadas a partir do regime escravista e do modo como o corpo 
negro era visto e tratado e como, ainda hoje, é materializado para a 
juventude negra. 

A diferença impressa nesse mesmo corpo pela cor 
da pele e pelos demais sinais diacríticos serviu como 
mais um argumento para justificar a colonização e 
encobrir intencionalidades econômicas e políticas. 
Foi a comparação dos sinais do corpo negro (como o 
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nariz, a boca, a cor da pele e o tipo de cabelo) com os 
do branco europeu e colonizador que, naquele contexto, 
serviu de argumento para a formulação de um padrão 
de beleza e de fealdade que nos persegue até os dias 
atuais (GOMES, 2002, p. 42). 

Atualmente, o que é considerado como sinônimo de “beleza” 
é o padrão europeu que consiste no cabelo liso, corpo magro, rosto 
e lábios finos, assim, imprime nos corpos um padrão estético e tudo 
aquilo que não se encaixa nesse padrão, é desconsiderado. 

Em geral, a unidade na luta das mulheres em nossas 
sociedades não depende apenas da nossa capacidade 
de superar as desigualdades geradas pela histórica 
hegemonia masculina, mas exige, também, a superação 
de ideologias complementares desse sistema de 
opressão, como é o caso do racismo (CARNEIRO, 
2014, p. 52).

O que não torna inválida as lutas e conquistas do movimento 
feminista, apenas demonstra de que forma outros veículos foram 
usados para criar desigualdades em torno das diferenças.

É no contexto desses movimentos, que ocorre uma das primeiras 
aparições do termo “gênero”, utilizado pelas feministas para rejeitar 
o determinismo biológico, assumindo que as distinções baseadas no 
sexo, tinham um caráter fundamentalmente social. Além disso, seu 
uso expressava não só as preocupações com aspectos políticos e sociais 
das relações, como também a luta pela consolidação e legitimação do 
campo teórico dos estudos das mulheres.

Já que “a segregação social e política a que as mulheres foram 
historicamente conduzidas tivera como consequência a sua ampla 
invisibilidade como sujeito – inclusive como sujeito da Ciência” 
(LOURO, 1997, p. 17), rejeitando a ideia de que estudar a história dos 
homens é também estudar a história das mulheres, que as invalidava 
como sujeito histórico. 
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A partir daí o uso do termo gênero como categoria analítica 
emerge, e seus estudos começam a ganhar voz própria, conquistar 
espaços e se consolidar como campo teórico e político. Dentre suas 
aparições, o termo “gênero” esteve associado a oposições entre masculino 
e feminino, a questões femininas ou ainda, ligadas à formação da 
identidade sexual, mas este “como forma de falar sobre sistemas de 
relações sociais ou sexuais, não tinha aparecido” (SCOTT, 1995, p. 85). 
Se assumindo assim, como elemento constitutivo das relações sociais. 

Surgiram então, estudos sobre as condições de vida de grupos 
de mulheres, denunciando o sexismo nas relações de trabalho e nas 
práticas educativas e ainda, levaram temas como, a família, o cotidiano, 
a sexualidade, o trabalho doméstico, para a academia. Porém muito 
desses temas continuavam sendo reforçados e justificados pela biologia 
e pela teologia. 

Assim, seja no âmbito do senso comum ou legitimada 
pela linguagem científica ou por diferentes matrizes 
religiosas, nos contextos mais conservadores a biologia 
e, fundamentalmente, o sexo anatômico foi (e ainda é) 
constantemente acionado para explicar e justificar essas 
posições (MEYER, 2013, p. 16).

Dessa forma, colocamos o debate sobre esse tema no campo 
social, entendendo que às diferenças biológicas entre homens e 
mulheres não serão desprezadas, mas utilizadas para compreender de 
que forma estas são utilizadas como base para a construção de outras. 

Ao dirigir o foco para o caráter fundamentalmente social, 
não há, contudo, a pretensão de negar que o gênero se 
constitui com ou sobre corpos sexuados, ou seja, não 
é negada a biologia, mas enfatizada, deliberadamente, 
a construção social e histórica produzida sobre as 
características biológicas (LOURO, 1997, p. 22).

Nesse sentido, faz-se importante destacar que neste trabalho, 
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gênero é entendido como “elemento constitutivo das relações sociais 
baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma primária 
de dar significado as relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86). Entendê-
lo como um elemento que constitui as relações sociais, implica em 
analisar as formas como ocorrem a partir de outros elementos. A partir 
do campo social, onde se constroem e se reproduzem as relações entre 
os sujeitos e compreendendo-as a partir de símbolos culturalmente 
disponíveis e suas formas de representação. Pois no momento em que 
pensamos o feminino e o masculino neste campo, temos que levar 
em consideração as distintas sociedades e os distintos momentos 
históricos além de que: 

O conceito passa a exigir que se pense de modo 
plural, acentuando que os projetos e as representações 
sobre mulheres e homens são diversos. Observa-se 
que as concepções de gênero diferem não só entre as 
sociedades ou os momentos históricos, mas no interior 
de uma dada sociedade, ao se considerar os diversos 
grupos (étnicos, religiosos, raciais e de classe) que a 
constituem (LOURO, 1997, p. 23).

 
Isso significa que cada sociedade e momento histórico irão 

dispor de símbolos para imprimir masculinidades e feminilidades, 
além de múltiplas formas de se assumir estas. Daí a importância de se 
compreender o gênero, como categoria não pronta e estática, mas como 
dinâmica, construída e passiva de transformações, além de entender que 
o fazer-se homem ou mulher não é dado como pronto no momento 
do nascimento e que o “masculino e feminino são construídos através 
de práticas sociais masculinizantes ou feminilizantes, em consonância 
com as concepções de cada sociedade” (LOURO, 1994, p. 36).

A partir daí, direta ou indiretamente, serão ditados modos de 
ser, de agir, de se comportar, de sentir, de vestir, de falar, entre outros. 
Esses processos perpassam por diversas instituições, desde o lar, se 
estendendo a escola, ao trabalho, na igreja e na política, seja qual for 
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o ambiente, esses são “generificados”, ou seja, promovem a formação 
e a socialização das construções de gênero. Nessa perspectiva, Louro 
(1997) diz que “as diferentes instituições e práticas sociais são 
constituídas pelos gêneros e são, também, constituintes dos sujeitos. 
Estas práticas ‘fabricam’ os sujeitos” (p.25).

Desde muito cedo somos imersos por construções, no 
momento em que somos concebidos, não é a toa que a primeira coisa 
que queremos saber quando descobrimos que um bebê está a caminho 
é se será menino ou menina, pois é a partir daí este receberá toda 
a bagagem determinada pelo seu sexo. Sobre isso, Altmann e Sousa 
(1999) destacam que a imbricação entre o social e o biológico irá 
supor um processo de educação de homens e mulheres “que implica no 
processo ensino/aprendizagem de valores – conhecimentos, posturas e 
movimentos corporais considerados masculinos e femininos”. 

Esses processos perpassam por vários momentos da vida, 
sendo a juventude a categoria que iremos abordar neste trabalho, 
faz-se importante entender essas relações a partir desta. Durante boa 
parte da história, a juventude foi compreendida como uma fase da 
vida, ligada muitas vezes a aspectos considerados negativos, vistos 
como “problemas”, características de irresponsabilidade, desinteresse, 
ou ainda, a problemas sociais, como drogas, violência, problemas na 
família e na escola, e no caso das meninas, gravidez precoce. Outra 
compreensão era a de juventude como preparação para a vida adulta, 
e ainda, como para a psicologia, a noção de adolescência “como um 
período que encerraria um momento que viria logo após o término 
da puberdade, de crise e de reconfiguração da personalidade” 
(CARRANO, 2011, p. 153). 

Nesse trabalho, compreendemos a juventude como uma 
condição histórica construída a partir de variáveis ligadas a diversos 
recortes sociais, de gênero e de gerações, representada a partir de um 
“conjunto de significados, inclusive relacionados à escola, a sua tarefa, 
funcionamento e valorização” e uma categoria social que é ao mesmo 
tempo “uma representação e, uma situação social” (BASSALO, 
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DAMASCO, 2016, p. 44). 

A partir disso, destacamos a importância do jovem para essa 
discussão, compreendendo-o como sujeito ativo dentro do conjunto 
de significados e das representações da juventude. Para Dayrell (2003), 
o jovem como sujeito social, como ator é “um ser singular, que tem 
uma história, que interpreta o mundo e dá-lhe sentido, assim como dá 
sentido à posição que ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua 
própria história e à sua singularidade” (p. 43).

Nesse sentido, ele não só está inserido no contexto, como 
também atua, pensa sobre ele, age e atribui significado a partir da 
sua visão e das relações que estabelece com o meio e com o outro. A 
partir disso, comecemos agora a entender o sujeito da discussão desse 
trabalho, os jovens das camadas populares, que frequentam a escola do 
ensino médio. 

Não estamos aqui desconsiderando as trajetórias diferentes ou 
interrompidas de jovens que não estão na escola, pois sabemos que 
esse momento se dá de maneira diferenciada para cada sujeito, a partir 
de marcadores como classe ou gênero, por exemplo, visto que, essas 
inserções “podem ser modificadas ao longo da trajetória de vida e 
algumas nem chegam a se efetivar” (ANDRADE, MAYER, 2014, p. 
88). Sendo assim, compreendemos aqui a condição juvenil no Brasil 
a partir da manutenção de relações importantes para o jovem como a 
escola e a família, sobre isso, Sposito (2005) afirma que “a moderna 
condição juvenil na sociedade ocidental sempre foi caracterizada pela 
manutenção de relações importantes, embora diversas, entre duas 
agências primordiais da reprodução: a família e a escola” (SPOSITO, 
2005, p. 204). 

É preciso então começamos a dialogar sobre de que maneira 
têm ocorrido essas relações. Como foco deste trabalho, tomemos a 
escola como ponto de partida para entender as outras relações, já que é 
comum em debates sobre os jovens e a escola, ouvirmos profissionais se 
queixarem sobre o comportamento dos jovens que muitas vezes geram 
problemas no cotidiano escolar, são indisciplinados, demonstram 
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pouco interesse com as atividades e irresponsabilidade diante dos 
compromissos escolares, enquanto que para os jovens: 

a instituição parece se mostrar distante dos seus 
interesses e necessidades. O cotidiano escolar é relatado 
como sendo enfadonho. Jovens parecem dizer que os 
professores pouco acrescentariam à sua formação. 
A escola é percebida como “obrigação” necessária 
(DAYRELL, CARRANO, 2014, p. 102).

Mesmo distante dos seus interesses, a importância da escola para 
esse jovem, ainda é associada à necessidade de diploma, a possibilidade 
de uma melhor inserção no mercado de trabalho e mudança de vida, 
principalmente para os jovens de camadas populares. Entretanto, 
na prática, a escola acaba por se tornar um local onde se repassam 
conteúdos e conhecimentos com pouca praticidade, além disso, a falta 
de compreensão da escola sobre as vivencias desses jovens e de quem 
eles realmente são, sobre sua identidade, associado à precariedade do 
ensino torna a escola pouco atraente. 

Para melhor compreender as/os jovens, seus comportamentos e 
as relações que estabelecem, utilizaremos o gênero como variável, a fim 
de compreendê-los em sua diversidade. Desse modo, o gênero como 
categoria de análise “possibilita dimensionar como os valores atribuídos 
a atividades e competências adentram o espaço público e interagem 
com condicionantes sociais, culturais, políticos e econômicos” (PRÁ, 
2013, p. 3). Isso significa que os processos de atribuição dos padrões 
de comportamento social irão começar na infância e se perpetuar até 
a vida adulta, podendo assim constituir diferenças que irão “orientar 
projetos e estilos de vida” (PRÁ, 2013, p.3).

Quando associamos um determinado comportamento a 
um grupo de mulheres ou homens, meninas ou meninos, estamos 
reproduzindo estereótipos de gênero, aceitando e justificando as 
diferenças de comportamentos através de determinantes biológicas. 
Tais construções são produzidas e reproduzidas na escola, na família e 
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em várias outras instituições sociais. Para Scott (1990), este é construído 
através do parentesco (lar e na família), mas não exclusivamente; ele 
é construído igualmente na economia e na organização política, que, 
pelo menos em nossa sociedade, operam atualmente de maneira 
amplamente independente do parentesco. 

É possível constatar a presença desses estereótipos desde 
situações mais simples, como o modo de andar, ao mais elaborado como 
a ocupação de um espaço considerado inadequado pra determinado 
sexo. Todos esses movimentos muitas vezes são considerados quase 
que “naturais” de cada sexo, um jeito de ser masculino e um jeito de ser 
feminino. 

O andar balançando os quadris é assumido como 
feminino, enquanto que dos homens espera-se um 
caminhar mais “firme” (palavra que no dicionário vem 
associada a seguro, ereto, resoluto – todas as expressões 
muito masculinas e positivas), o uso das mãos 
acompanhando a fala/, o direcionamento do olhar, o 
posicionamento de pernas no sentar, etc., enfim/muitas 
posturas e movimentos são marcadas (programadas) 
para um e para outro de modo diferente (LOURO, 
1994, p. 38).  

Assim, gestos firmes, jeitos de falar, dedicação a tarefas são 
atribuídos aos homens, enquanto espera-se que as mulheres sejam 
discretas no falar, no andar, tenham gestos delicados e se movimentem 
de maneira “respeitosa”. Dessa maneira, são comuns frases do tipo 
“homem não chora” ou “isso é brinquedo de menina”.

Todos esses “padrões” que vão sendo construídos no dia a dia 
das relações acabam determinando possibilidades e restrições para 
cada sexo. Na escola, por exemplo, é comum verificar comportamentos 
e falas que nos mostram isso, como durante as aulas onde se supõe que 
as meninas são mais prestativas ao ajudar na organização da sala ou 
de seus materiais, enquanto que os meninos sejam mais “desleixados”, 
ou ainda que meninas sejam mais tranquilas e se comportem melhor 
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que os meninos diante das regras. Tais atitudes irão ditar o bom 
desempenho ou o fracasso desses sujeitos.

Assim sendo, podemos pensar que as formas como 
meninas e meninos vão sendo educados, influencia 
sua formação de tal maneira que pode contribuir para 
se tornarem mais completos e ou para limitar suas 
iniciativas e aspirações (ALTMANN, MARIANO, 
UCHOGA, 2012, p. 294).

Ainda é comum, vermos na família, uma educação para as 
meninas voltadas para o ambiente doméstico, para serem mães e 
esposas, assim como para os meninos ligados sempre ao trabalho e a 
ideia de provedor financeiro. 

Levar isso em consideração é entender que o gênero também 
se relaciona com esses marcadores e nesse sentido, “gênero e juventude 
emergem como categorias em interação” (PRÁ, 2008, p. 1). Significa 
dizer que estes, se constroem e são construídos na interação entre si e 
com o contexto sócio histórico, os quais estão inseridos. Além disso, vale 
ressaltar que se é na interação entre si e com o outro que as identidades 
serão formadas, logo, as relações entre homens e mulheres também 
irão se construir a partir dessa interação, gerando não só a troca e a 
formação de identidades, como também a identificação com o que é 
posto, dessa maneira, as relações de gênero vão sendo construídas.

Esse processo não é único nem linear, torna-se 
homem ou mulher representa a interiorização de 
significados culturais válidos para uma determinada 
sociedade, e todos os seus valores agregados, no 
sentido da composição social de identidades de gênero 
(BASSALO, 2010, p. 130).

A compreensão sobre gênero e juventude como constituinte da 
identidade dos sujeitos, implica em entender que essas relações entre 
si e com o outro, é diferente para homens e mulheres. Logo, ser uma 
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jovem mulher, difere de ser um jovem homem, e viver essa juventude, 
também se dá de maneira diferente.

Enquanto a juventude é definida como um processo 
de emancipação da família de origem e de articulação 
de uma identidade própria — o que é expresso 
normalmente no mundo público ou do trabalho — para 
as moças a sua juventude tem consistido habitualmente 
no trânsito de uma dependência familiar à outra, 
reduzido à esfera privada (MULLER, 2004, p. 218).

 
A ocupação de espaços, a compreensão sobre a posição que 

ocupam, o que são e o que podem ser, também acabam por serem 
compreendidas de maneira diferenciada. Muito da educação de jovens 
mulheres ainda recaem sobre o lar, as tarefas de cuidado, enquanto que 
dos homens, espera-se a emancipação financeira através do trabalho, e 
concede-se a liberdade de ir e vir em espaços diferentes dos concedidos 
às mulheres. As construções de gênero interferem diretamente na 
juventude e no seu potencial, pois elas as diferenciam e limitam suas 
possibilidades. Essas discriminações, se não questionadas, condicionam 
os sujeitos e as oportunidades disponíveis para estes sujeitos. 

ANÁLISE DOS GRUPOS DE DISCUSSÃO 

O primeiro tópico do grupo de discussão, diz respeito à 
compreensão das estudantes sobre ser jovem, que é apresentado pelas 
participantes em diferentes perspectivas, como vemos abaixo: 

Lf: Pra mim, pelo menos é, ter disciplina porque acho 
que tudo na vida precisa ter disciplina, disciplina e 
regras. Eu gosto muito de regras, então, eu gosto de 
seguir as regras então, pra mim, uma vida boa pra se 
seguir precisa ter regras. 
Se tem uma coisa que eu aprendi, é que regras e 
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disciplina significa tu também ter liberdade. Uma coisa 
que eu vi depois que eu decepcionei minha mãe, eu 
tinha muita liberdade e nenhuma disciplina.

Kf: Acho que ser jovem, é ter responsabilidade desde 
cedo, ter maturidade já que as pessoas ficam te cobrando 
pra ter responsabilidade porque já vem logo faculdade, 
se for possível, família, ouvir a opinião dos outros, mas 
também ter sua própria opinião. 

Nf: Acho que não é ter responsabilidade. Cara, eu adoro 
aproveitar as coisas, adoro descobri coisas. Eu acho que 
ser jovem é poder descobrir as coisas, descobri coisas 
muito boas antes de tu amadurecer. Cara é muito bom 
tu sair pra uma festa, conhecer pessoas novas, conversar 
sobre tudo, sobre política, sobre religião, sexualidade, 
sobre tudo, é uma coisa ótima. Tu conhecer, quando tu é 
jovem tu acaba conhecendo as coisas. Pois é, ser jovem é 
conhecer coisas, tipo, falar de política é uma coisa ótima 
falar de política porque tu conhece as pessoas quando tu 
conversa sobre política, então é uma coisa boa. 
Eu não gosto de disciplinas. E regras, eu sempre tive, 
mas eu sempre quebrei elas.

Para Lf ser jovem é “ter disciplina”, já que para a estudante, 
significa saber aproveitar a juventude com responsabilidade já que 
para ela, disciplina é saber obedecer a regras, pois assim é possível ter 
liberdade. Para a participante, liberdade é poder sair e se divertir como 
e quando ela desejar. Para Kf, ser jovem é ter maturidade, para ela 
é necessário amadurecer para lidar com as responsabilidades trazidas 
pela vida adulta, e esse amadurecimento acontece quando se é jovem. 

Enquanto que para Nf, que discorda das demais estudantes, 
ser jovem não é ter responsabilidade, regras e muito menos disciplina. 
Para a estudante, ser jovem é “aproveitar e descobrir coisas, antes de 
amadurecer”, ou seja, para a estudante a ideia de ser jovem não está 
ligada ao amadurecimento e nem a responsabilidades, mas ao fato de 
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ter a possibilidade de descobrir, de conhecer coisas novas, e isso é ter 
liberdade, é estar em espaços e com pessoas que possam proporcionar 
essas experiências. De modo que se houverem responsabilidades, regras 
e disciplinas, isso pode restringir essa liberdade. 

Para o grupo de discussão dos meninos, ser jovem é 
compreendido como: 

Rm: ser jovem é fazer várias coisas proibidas, não 
pensar muito. Na nossa cabeça, a gente não vai ter 
consequências, mas às vezes acaba tendo e às vezes 
acaba não tendo. Acho que ser jovem também é tu 
aproveitar cada momento sem pensar no amanhã se tu 
vai conseguir, ter que trabalhar, essas coisas. 

Pm: Eu acho que ser jovem é aprender. Ele disse que é 
fazer as coisas, curtir a vida, e eu acho que nem todos 
os jovem tem oportunidade de ter essa liberdade, mas 
enfim, acho que é isso. Eu discordo um pouco, mas 
no geral acho que é aprender. Ser jovem é aprender, 
aprender com a vida. 

Dm: Ser jovem pra mim, é isso. É aprender a conviver 
com seu tempo certo. Porque às vezes o jovem tem que 
trabalhar, o que eles pregam, era pra eu estudar. Mas 
por diversas ineficiências seja de família porque o pai 
ou a mãe não trabalha ou porque ele mora só com a 
mãe ou só com o pai, ou mora só com a avó, ele está a 
mercê disso. E no terceiro ano é uma coisa que eu ouço 
muito os professores pregarem nas salas que é um ano 
decisivo, é o ano que todos fazem cursinhos e estuda em 
uma escola regular; ou uma escola regular e trabalha e 
isso de certa forma prejudica porque ou você se dedica 
para o trabalho ou você se dedica para os estudos. 

Mm: Pra mim, tu ser jovem, é curtir. Aprender com 
os atos e cedo ou tarde alguma coisa acontece. Alguma 
coisa que a gente faz que vai ter uma consequência 
futura porque, por exemplo assim, agora aqui, enquanto 
rola esse aprendizado pra mim é assim, ou tu aprende 
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agora o que é certo e o que é errado, ou as consequências 
pode ser ruins, tipo eu gosto muito de curtir, eu mas eu 
tenho tempo, porque de manhã eu faço cursinho, aí de 
tarde eu tenho aqui, aí de noite, as vezes, eu faço aula de 
música e tal aí então é estudar, estudar e estudar aí de 
noite as vezes ainda tem que estudar, ou fazer o dever da 
escola, ou uma redação porque a mamãe ela é rigorosa 
com os estudos e tal tanto que é uma pressão grande em 
cima de mim então eu não tenho tempo de aproveitar 
como eu queria aproveitar.

Em: Bom, pelo o que eu ouvi vocês falando, eu não sei 
se é pelo que a gente vê muito na televisão ou no dia a 
dia mesmo em casa, questão da violência e tal às vezes 
a gente vê que esse direito é tirado do jovem. Só que a 
pergunta é ser jovem né? A pergunta é essa né? O que 
é ser jovem, ser jovem é a gente ter a liberdade por mais 
que muitos questionem, mas nós temos esse direito, 
reconhecido por lei até né. Então a gente tem que ter 
esse tempo da juventude, pra aprender, pra evoluir, pra 
ganhar experiência e pra crescer futuramente. Tanto é 
que hoje, na nossa cultura, os nossos pais nos dão essa 
oportunidade pra estudar praticamente pra todos que 
estão na escola, haja vista que tem outras pessoas que 
não estão na escola porque não tem essa oportunidade 
de estudar. 
Mas o que é ser jovem, na minha opinião, pra resumir e 
não ficar longa a coisa, ser jovem é viver esse momento 
da vida, na qual a gente tem essa liberdade como direito 
garantido, usar esse tempo de vida, esse momento que 
nós estamos pra fazer a coisa certa, pra evoluir, pra 
aprender e garantir uma vida segura no futuro. 

Para Rm ser jovem é “fazer coisas proibidas e não pensar muito” 
e “aproveitar cada momento sem pensar no amanhã”, já que para ele, 
ser jovem é poder fazer o que ele desejar sem pensar nas consequências 
e no futuro, sem se preocupar com trabalho ou estabilidade. Para outro 
participante, Pm, ser jovem é “aprender com a vida”, aproveitar esse 
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tempo para aprender, para ter experiências que possam ajudar no 
futuro, além disso, o estudante, se referindo a fala de Rm, completa 
“nem todos os jovens tem oportunidade de ter essa liberdade”, narrativa 
que mostra que para Pm, aproveitar cada momento sem pensar no 
amanhã é ter liberdade, e ele, assim como muitos jovens, não possuem 
a oportunidade de ter essa liberdade, pois precisam cumprir com a 
responsabilidade se preparar para a vida adulta e suas demandas.  

Para outro participante, Dm, ser jovem é “aprender a conviver 
com seu tempo certo”. A fala do estudante se refere à necessidade 
que muitas vezes, por ineficiências do Estado ou na família, os jovens 
precisam trabalhar ou procurar outras ocupações para conseguir 
sobreviver e ajudar suas famílias, já que para o estudante ser jovem 
é estudar, se preparar para o vestibular, sem outras preocupações, que 
possam prejudicar essa preparação para o futuro, para a vida adulta. 
Para Mm, ser jovem é “curtir”, que para o estudante significa estar 
com os amigos, frequentar lugares e se divertir, e ainda, ser jovem é 
“aprender com os atos”, é o momento de aprender o que é certo e o 
que é errado, estudar, caso contrário, haverá consequências. Portanto, 
para ele, esse é o momento de viver essas experiências que possam 
possibilitar o aprendizado necessário para o futuro. Para Em, ser jovem 
é “ter liberdade” que para ele é um “direito reconhecido por lei”, que 
para o estudante significa usar essa liberdade para aprender, viver 
experiências que possam ajudar no futuro. Para o participante “ser 
jovem é viver esse momento da vida para fazer a coisa certa”, ou seja, 
usar a juventude e a liberdade para fazer o que é certo, evoluir, aprender 
e garantir um bom futuro. 

A fala dos estudantes demonstra que para eles ser jovem é uma 
fase da vida, ou seja, um momento de se preparar para ser alguém, 
um adulto com estabilidade, com um bom emprego e independência 
financeira, para isso, é necessário se dedicar aos estudos, o que não é 
possível se eles decidirem usar essa fase para “curtir”, que para eles é 
estar em outros lugares longe da escola, com os amigos e se divertindo. 
É o que fica ainda mais evidente na fala de Pm e Em, quando eles 
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dizem que: 

Pm: eu acho que, pelo menos pra mim, eu acho que 
minha juventude, pelo que eu vivo assim, ou eu escolho 
estudar agora e talvez futuramente ter um futuro 
prospero ou curtir né. Eu curto agora e no futuro eu 
não tenho nada pra me segurar né. Eu acho que é isso 
sabe, ser jovem pra mim também é isso, essa escolha. 

Em: então, nessa questão, ser jovem pra mim, é evoluir, 
usar esse tempo de forma correta. Tá se você tem outra 
visão você pode usar também, mas na minha humilde 
opinião, ser jovem é usar esse tempo pra crescer, adquirir 
conhecimento porque hoje só se consegue um emprego 
se você tiver conhecimento. 
Pra mim, ser jovem é aproveitar esse tempo de forma 
correta.

Para Pm, a juventude é um momento de escolha, “ou eu 
escolho estudar agora e talvez futuramente ter um futuro prospero ou 
curtir”, ou seja, ele precisa escolher entre estudar e se preparar, para 
quem sabe no futuro ter algo melhor, ou curtir, que remete a ideia de 
liberdade, de aproveitar o momento fazendo o que deseja, longe das 
responsabilidades e que, consequentemente, anula a possibilidade de 
ter um futuro estável. Enquanto que Em diz que é “usar o tempo de 
forma correta”, ou seja, escolher se você quer curtir ou estudar e ainda, 
usar esse tempo para crescer e adquirir conhecimento para conseguir 
um bom emprego. Fica claro a preocupação de ambos em aproveitar a 
juventude para fazer uma escolha entre curtir ou usar essa fase da vida 
como um momento de preparação para o futuro, ou seja, a vida adulta. 

Ainda durante a discussão sobre ser jovem, Pm e Em refletem:

Pm: tipo, por exemplo, voltando pra minha família, as 
minhas primas desde pequenas foram influenciadas a 
cuidar da casa não a estudar sabe... Eu acho que tá aí 
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já desde cedo a responsabilidade sabe até porque nem 
todo mundo tem dinheiro, tem que trabalhar mesmo 
sacas. Eu admito que eu era pequeno e que pra mim era 
normal sabe, ver as meninas fazendo as coisas enquanto 
as gente brincava e estudava sabe, ia pra escola e tal. 

Em: as meninas faziam as coisas de casa enquanto vocês 
brincavam? Acho que isso é uma coisa mais de cultura 
também né?

Pm: pois é. É difícil pensar né, que existem de certa 
forma, coisas que me beneficiam como homem então... 
Difícil tu falar tipo ‘’ah poxa isso daí não era pra ser 
assim’’ até porque tu ta sendo privilegiado aí tu não vai 
dizer ‘’ah não’’ sabe...

Em: é tipo, é difícil tu lutar por algo que não tá de 
atingindo diretamente sabe. 

Nesse momento da discussão, é possível observar nas narrativas 
de Pm e Em que eles percebem como o processo educacional das 
mulher se dá de maneira diferenciada, já são incentivadas a ocupar 
o espaço doméstico e privado desde cedo, enquanto que o homem é 
estimulado a ocupar um espaço público e de liberdade. Além disso, 
como eles, por serem homens, ocupam um espaço de privilégio, o que 
não significa que os estudantes possuam valores machistas, mas que 
reconhecem esses valores, porém, tentam não segui-los. 

Outra questão colocada para os estudantes foi sobre a relação 
deles com o sexo oposto. No caso das participantes: 

Nf: minha relação é ótima. A maioria dos meus amigos 
são meninos, então é ótimo. Mas assim, tem hetero, gay, 
trans, tem tudo. 
Sempre teve muito homem, no ensino fundamental as 
minhas amizades todas era com os meninos acho que 
era até por isso que era um pouco odiada porque é, 
na época eu era muito ‘piriguete’. Usava muita roupa 
curta, na verdade eu ainda uso. Só que assim as outras 
meninas não gostavam de mim porque eu só andava 
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com os meninos, mas é porque cara eu sempre fui muito 
aberta pra falar sobre todos os assuntos sabe, e eu tinha 
muito essa abertura com os meninos pra falar sobre 
sexo, bebida, drogas e tal e a gente adorava conversar 
então era muito legal e com as meninas não. Sempre 
achei muito chato ficar em grupo de menina porque elas 
só falavam de assuntos que eu não gostava e tal achava 
chato, só falava das mesmas coisas. Tipo se eu falasse ah 
vamo falar de sexo aí não falava porque ah não sei o que 
e tal. Pow sexo é uma coisa normal, tem que ser falada é 
importante, é um assunto que precisa discutir com todo 
mundo sabe. E as meninas não gostam de falar sobre 
isso sabe, e com os meninos não, eu me sentia bem e a 
vontade pra falar sobre as coisas que já fiz e tudo que 
tinha vontade de fazer sabe. E a gente compartilhava as 
coisas sabe então eu aprendia e ensinava também sabe, 
eu que ensinava eles a como chegar nas meninas e tal e 
até aí eu ainda nem tinha ficado com uma menina, mas 
cara sempre foi assim, sempre tive uma coisa legal com 
os meninos. 
E outra, parece que os meninos eles se ajudam, então já 
teve caso, dos meus amigos pagarem as coisas pra mim 
sabe, quando eu não tinha. 

Kf: eu também sempre fui assim, sempre tive mais 
amizade com menino. Sempre, sempre. Eu entrei aqui e 
sempre tive mais amizade com menino. 
Menina eu não gosto muito porque ela ta sempre te 
criticando, meninas criticam mais ou meninos não 
fazem tanto isso, falando do teu cabelo e da tua roupa 
e menino não é assim, ele ta contigo, fala contigo zoa 
junto contigo, te zoa. 
E eu também sempre fui mais aberta com menino, tipo 
com os meninos da sala eu falo e tal. Tipo assim, por 
exemplo, para as meninas parece que sexo é um tabu 
sabe. Menina ah eu não quero falar sobre isso, tipo ah 
tu já deu, credo ou ah tu ainda não deu não sei o que. 
Ou então ficam falando de roupa, de maquiagem ah 
porque não sei o que fulano gosta de mim ah não sei o 
que fulano piscou pra mim sabe essas coisas são chatas. 
Outra coisa, parece que se tu fala com o menino o povo 
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já acha que vocês tem algo nunca é só amizade sabe e 
isso é muito chato. Porque às vezes a menina é afim 
do menino que tu tá falando aí já acha que tu quer o 
menino que ela gosta sabe. Nada a ver isso. 

Lf: isso da crítica que elas falaram é verdade, a crítica 
dos meninos é diferente. Comigo, aconteceu uma coisa 
com um menino uma vez, uma situação bem complicada 
de agressão e tal então a partir disso eu passei a ver os 
meninos como ameaçadores e, eu me distanciei de 
meninos. Então isso foi no 6º ano e a partir dali eu não 
falei mais com meninos até o 1º ano, antes disso eu não 
falava com nenhum não tinha amizade com nenhum 
menino. 
Aí quando chegou no 2º ano eu conheci um menino aí 
sim que eu fui conversar mais com ele aí eu vi que ele 
era legal e que era diferente, mas até então meu grupo 
era só menina. 
Aí foi que eu voltei a falar com meninos, aí depois 
eu já fui me soltando mais e voltei a falar e ver que 
meninos são legais sim, e são criaturas incríveis mas 
bem diferentes da gente mas eu gosto acho legal ver 
como eles pensam sabe.

Duas das estudantes afirmam que tem uma relação muito boa 
com os meninos e que eles são a maioria em seus círculos de amizade 
como identificamos na fala de Nf “minha relação é ótima. A maioria 
dos meus amigos são meninos” e na de Kf “sempre tive mais amizade 
com menino”. Ambas afirmam que preferem ter meninos como 
amigos por se sentirem confortáveis para falar sobre determinados 
assuntos, e ainda, por não haver tantos julgamentos e críticas da parte 
dos meninos para com elas, o que não acontece com as meninas, já que 
elas costumam criticá-las. Para as duas participantes, meninas não se 
sentem confiantes para conversar sobre qualquer assunto, como sexo, 
bebidas, drogas, e outros. 

A narrativa das jovens sobre a relação com o sexo oposto, 
compreende uma relação de amizade, uma esfera importante na 
construção do ser jovem e de suas relações sociais já que é nesse 



258

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

momento, ao lado dos amigos, que este se vê longe da vigilância e do 
controle familiar, podendo falar o que pensa sobre os mais variados 
assuntos que nem sempre são discutidos na família. Além disso, é, 
também, na interação nesses círculos de amizade que o jovem constrói 
sua individualidade, suas opiniões, encontram afinidades e constrói sua 
autonomia diante das discussões e situações colocadas e vivenciadas 
pelos grupos. 

O que também é significativo na fala das meninas é o quanto é 
importante para elas que essas relações gerem situações de aprendizado 
e companheirismo, sem julgamentos. Além disso, elas afirmam não 
encontrar isso nas relações de amizade com pessoas do mesmo sexo, 
uma visão estereotipada do sexo feminino de rivalidade, o mito de que 
mulheres não podem manter laços de ajuda mutua já que situações 
harmoniosas só são possíveis para o sexo masculino. Para as estudantes 
essa situação de rivalidade e competitividade aparece nos modos de 
vestir, se comportar e até se relacionar.

Os estudantes, do grupo de discussão dos meninos, 
compreendem a relação com o sexo oposto da seguinte maneira:

Mm: olha, aqui na escola, eu só tenho duas amigas. 
Eu gosto das minhas amigas porque elas são muito 
engraçadas, brincam muito e gostam de falar, muito. 

Dm: Na minha sala eu falo com todo mundo não tem 
isso de falar só com um o só com outro sabe, me dou 
bem com todo mundo. 

Pm: eu não tenho amigas próximas assim, meninas 
sabe. bom, eu tenho amigas, mas assim, eu sempre acho 
que é mais fácil me relacionar com pessoas que tem 
interesses em comum mesmo. Não tem tanto isso de 
menino ou menina. 

Em: Na minha antiga escola eu tinha mais amigas 
meninas, aqui nem tanto. É isso. 
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Rm: eu tenho amigas meninas, a maioria são meninas 
sabe. Eu fiquei muito feliz porque eu nunca tinha 
tido uma amizade de verdade e eu tenho uma amiga 
agora aqui, de verdade sabe. Somos quase irmãos 
praticamente, vou na casa dela e tal e me dou bem com 
a família delas, posso conversar e me abrir sabe. 

Para os estudantes a relação com o sexo oposto aparece 
como uma relação de amizade, mas não necessariamente por serem 
meninas, pois em suas falas é possível perceber que a afinidade e a 
confiança, são critérios importantes para a escolha dos círculos de 
amizade. Sendo assim, para os participantes o sexo biológico não é 
algo determinante para que estabeleça uma relação de amizade, desde 
que haja compatibilidade de interesses, segurança para dialogar e se 
divertir.

De modo geral, a narrativa dos meninos acaba se assemelhando 
a das meninas, pois ambas assumem os mesmos critérios na hora de 
manter os laços de amizade. Entretanto, as meninas assumem certa 
dificuldade de manter amizades com pessoas do mesmo sexo, o que em 
nenhum momento aparece na fala dos meninos. 

Outro tópico importante para a discussão, no grupo das 
meninas, se refere a como é para as jovens ser mulher na sociedade e 
suas experiências. As estudantes relatam: 

Nf: Olha, eu como mulher negra, é bem complicado. 
É um preconceito do caralho quando é mulher, mas 
quando tu é mulher negra é muito mais pesado. Já tive 
muitas situações de machismo na minha vida, falar do 
meu cabelo, falar da minha cor, coisa pesada sabe. E 
assim, imagina eu, negra, pobre e lésbica, to fudida na 
vida né. 
Então assim, to tentando aprender a lidar com isso 
porque a minha vontade é mandar tomar no cu e ainda 
tem gente que fala ah, mas tu tem que entender cara 
não tenho que entender nada, entender é o caralho eu 
me revolto logo sabe com esse comentários que dói pra 
porra sabe. E eu não me calo! Sabe eu não me calo se tá 
errado tem que falar, eu sempre falei, tem que falar sabe. 
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E assim, agora parece que hoje as coisas tão até 
melhorando, principalmente em relação à mulher 
negra. Você já vê mais mulheres empoderadas com seus 
cachos, mas ainda acontece. 
Tem mulheres que preferem se colocar primeiro lugar, 
e não agradar outras pessoas, mas se agradar primeiro. 
Sem contar que ainda tem mulheres que acham que 
ter um homem é tudo sabe. E cara, não é sabe. Ter 
um homem é legal, mas pra tá junto, te apoiar, não te 
obrigar as coisas sabe...

Kf: Cara, com certeza o racismo e machismo é o pior 
sabe. Eu até tento falar sabe, mas não tenho paciência. 
Tipo eu tenho duas sobrinhas com cabelo cacheado e 
eu já vi várias pessoas falando comentários maldosos 
sobre o cabelo delas e eu me meto sabe. 

Lf: Na igreja eles ensinam muito isso tipo sabe, do 
homem estar à frente da mulher sabe. Teve um dia 
desses que eu saí sem sutiã e assim, três motos passaram 
do meu lado e mexeram comigo. E eu fiquei nossa cara, 
me sentindo horrível sabe. Outra situação que eu passei, 
foi assim, eu fui pra igreja de calça, moletom e tênis. Aí 
assim, poxa vou pra igreja pra agradar a Deus não as 
outras pessoas. Ai eu fui, enfim, aí as outras meninas 
ficaram me olhando sabe e falando sabe.  

A fala das estudantes, enquanto mulheres negras refere-se a 
dois temas importantes a serem discutidos neste trabalho, que são: 
racismo e machismo. Nf diz “como mulher negra, é bem complicado, 
imagina eu, negra, pobre e lésbica” e Kf que afirma “o racismo e 
machismo é o pior sabe”, e ainda para Lf que “na igreja eles ensinam 
muito isso tipo sabe, do homem está à frente da mulher”. As estudantes 
relatam momentos em que sofreram preconceito por serem mulheres e 
negras, com comentários principalmente sobre sua aparência, e mesmo 
convivendo com essas situações também revelam se posicionar diante 
desses ataques. 
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Para Nf, o fato de ser mulher, negra, pobre e lésbica, demonstra 
o quanto a participante se reconhece vítima dos mais variados tipos 
de preconceitos, como o machismo/sexismo, o racismo, o preconceito 
social e a homofobia. Desse modo, a estudante passa por diversos tipos 
de opressão e discriminação, já que todo e qualquer preconceito é 
utilizado para legitimar a violência contra todos e tudo aquilo que não 
se encaixa no padrão normativo, ou seja, ilegítima e invalida seu sexo, 
sua cor, sua classe social e sua sexualidade, caso este não se encaixe no 
padrão de normalidade social. Sendo assim, a estudante reconhece que 
perante a sociedade, ela não é reconhecida como pessoa de direitos, 
como ser humano, mas como alguém que é negada, é desconsiderada, 
que não normal. Porém, ao se reconhecer e assumir o lugar de fala de 
uma mulher negra, pobre e lésbica, além de sofrer todas as formas de 
opressão, também utiliza esse espaço para se posicionar como tal e falar, 
já que ela mesma afirma “dói, mas eu não me calo”, ou seja, mesmo 
sofrendo com o preconceito, ela se posiciona dentro da luta contra 
eles, recusando a se encaixar nos padrões, se posicionando, debatendo 
e discutindo, e cada vez mais, e assumindo como ela verdadeiramente 
se reconhece, como mulher negra, pobre e lésbica. 

A estudante, Nf, em outro momento diz “as coisas estão até 
melhorando, já se vê mulheres empoderadas, assumindo seus cachos”, 
que reflete a ideia da representatividade negra, como é o caso do 
cabelo cacheado. Ou seja, a estudante reconhece a falta de referências 
das mulheres, principalmente, as negras, nas grandes mídias, e que 
consequentemente, levam elas a não se reconhecerem em características 
que cotidianamente são postas pelas mídias como padrão de beleza e 
perfeição que é sempre a cor branca, o corpo magro, o cabelo liso, rosto 
e nariz afinalados, e lábios finos. Para a estudante isso tem mudado, 
já que atualmente é possível identificar uma maior quantidade de 
mulheres assumindo suas características, que na maioria das vezes não 
se encaixam no padrão, como é caso do cabelo cacheado, que para 
a participante é um ato de empoderamento, que significa devolver o 
poder, emancipar-se, ter o poder de escolha, e principalmente, ter a 
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consciência de ser dono do seu corpo e dos seus desejos. 
Outro ponto importante dentro da discussão, é a fala das outras 

estudantes com o próprio corpo, com a aparência, já que elas afirmam 
já terem ouvido comentários sobre seus cabelos, suas roupas, e seus 
corpos, e até de pessoas da própria família. Kf “já vi várias pessoas falando 
comentários maldosos sobre o cabelo delas” e Lf que relata sobre o dia 
em que não usou vestido e salto para ir à igreja “eu fui pra igreja de calça, 
moletom e tênis, e todo mundo ficou me olhando e falando”. Para as 
participantes esses comentários aconteceram pelo fato de serem mulheres 
e negras, já que elas fogem do padrão socialmente aceito, de mulher 
branca, com cabelo liso, magra e que precisa andar sempre arrumada e 
com boa aparência. A narrativa dessas estudantes refere-se a formas de 
opressão criadas para o corpo negro e a forma como este se materializa 
na juventude, ou seja, o corpo como objeto que materializa o preconceito 
contra todas aquelas características que são assumidas por essas jovens, 
mas que fogem do padrão de beleza feminina. 

Contudo, vale ressaltar que mesmo que algumas vezes as 
estudantes levantem em suas falas as bandeiras de uma luta social, 
como o feminismo negro e pautas abordadas pelo movimento, ainda 
assim, em certos momentos de suas narrativas é possível identificar que 
o contexto dessas discussões ainda está impregnado de um discurso 
machista. 

Lf: Um dia desses o professor de sociologia deu uma 
aula e eu concordei com ele. Ele disse que a culpa de 
existir o machismo é das mulheres porque, por exemplo, 
se ela tem dois filhos uma mulher e um homem que 
ela vai deixar sair? O homem. E a mulher vai ficar em 
casa e quem colocou isso? Foi as mulheres, foram as 
mulheres. Por exemplo, se tem um homem que tem 
dinheiro a mãe já vai lá e fala olha fica com aquele que 
tem dinheiro porque ele vai poder te sustentar e ajudar 
a gente. 

Kf: é, o homem tem mais liberdade. Uma vez uma 
menina perguntou se eu tinha namorado ai eu disse que 
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sim, ai ela perguntou quantos anos ele tinha ai eu disse 
40 ai ela falou ah, mas ele tem dinheiro pelo menos. 

Lf: Tipo, eu penso que a gente tem que parar de ficar 
pensando em uma vida por causa do outro sabe, agradar 
o outro e tal. Acho que a gente tem que se agradar. 

Kf: Sem conta que parece que o homem acha que a 
mulher tem que tá o tempo todo arrumada e cheirosa 
sabe, aí quando a gente sai um pouco desarrumada 
pronto, já é sapatão. Agora que eu to me vestindo melhor 
também, mas antes eu andava igual a um machinho, me 
chamavam até de sapatão. 

Duas das estudantes começam uma conversa sobre uma aula de 
sociologia que tiveram na escola em que o professor disse “a culpa de 
existir o machismo é das mulheres”, as meninas, que concordam com 
a frase do professor, argumentam que a mãe é quem deixa os filhos 
homens terem mais “liberdade”, que para elas, significa sair, conhecer 
lugares novos, aproveitar seu tempo livre. Completam ainda, que as 
próprias mães instruem suas filhas a “se tem um homem que tem 
dinheiro a mãe já vai lá e fala olha fica com aquele que tem dinheiro”. 

A fala das estudantes nos leva a refletir que mesmo que elas se 
preocupem com os discursos que são colocados por algumas mulheres 
e achem que isso deva mudar, ainda assim, pensam que a culpa desses 
discursos são das mulheres. Isso reflete o modo como muitas vezes os 
espaços de formação, como a escola, reforçam as ideias equivocadas 
sobre as origens desses discursos que tiram as mulheres do espaço de 
vítima, e colocam-nas em espaços de culpa pela discriminação, opressão 
e violência sofrida por elas. Desse modo, deixam de criar espaços para 
a construção do conhecimento sobre as origens desses discursos, e 
como superá-los, passando a invalidar a luta de movimentos sociais 
que visam amenizar ou erradicá-lo. 

Sobre o tópico, para o grupo de meninos, foi sobre como é ser 
homem e suas experiências. Os estudantes relatam que:
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Rm: eu acho que ser homem é mais fácil que ser 
mulher sabe, porque querendo ou não a mulher é muito 
descriminada sabe por não ser capaz de fazer algo do 
jeito que o homem é capaz sabe. Eu tenho certeza que 
se tiver uma vaga de trabalho aqui pra fazer tal coisa e 
vier um homem e uma mulher, o homem leva a vaga 
sabe, só por ser homem. Eu não vejo dificuldade em 
ser homem, mas também não acho que tudo seja bom. 
Tem muita coisa ruim também, ser tachado de algo, por 
ter que trabalhar e levar dinheiro pra casa sendo que 
os dois podem fazer isso. Mas isso só vai mudar com 
o tempo, só o tempo pra fazer isso mudar e sair dessa 
coisa monótona.

Pm: eu acho que ser homem, hoje em dia, não que eu 
concorde sabe mas é que é uma ideia né o que é ser 
homem, que eu acho que é tu brincar, tu tem que gostar 
de mulher, tu tem que gostar de brigar, tu não pode 
ser emotivo, e eu me sinto muito pressionado com isso 
sabe e eu tenho que seguir esses padrões sabe, eu não 
sigo. Por isso que eu não me envolvo com a maioria das 
pessoas assim, porque elas veem esse ideal de homem e 
eu não sigo, eu tento ser o que eu sou. 

Mm: Olha eu vejo a sociedade tem uma ideia de homem 
que é muito supérflua, desnecessária, tipo, como se o 
homem fosse uma pessoa mais forte que a mulher. Tipo, 
o homem tem que sustentar a casa, homem tem que 
trabalhar e isso é desnecessário. Tipo, eu sei que tem 
coisas que eu faço tipo, quando eu saio com uma mulher 
eu gosto de pagar, mas é porque eu gosto, mas eu acho 
bonito quando os dois se ajudam sabe. Acho que é 
porque uma parte dessa ideia já entrou em mim sabe.

Dm: ah gente vamo combinar que o patriarcalismo ta 
aí enraizado sabe há uma ideia de que o homem tem 
que ser assim, só ele pode tudo e a mulher tem que ser 
submissa. E aí tem os valores cristãos também.

Em: tipo, é isso que tu falou sabe pelo menos o que 
eu vejo assim, o machismo tá diminuindo, mas é muito 
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difícil ser homem porque tu tenta ser diferente mas 
é difícil porque o machismo já tá tão enraizado que 
quando a gente tenta ser diferente a gente é zoado ou 
excluído, deixado de lado.

Para os participantes, ser homem não é difícil, mas existe um 
ideal de homem a ser seguido, um padrão, uma expectativa social. Para 
Rm “ser homem é mais fácil que ser mulher, a mulher é descriminada 
por não ser capaz de fazer algo do jeito que o homem é capaz”, quer 
dizer, para o estudante reconhece que só o fato de ser homem já o coloca 
em um espaço privilegiado, em um campo com maiores possibilidades, 
enquanto que a mulher, apenas por ser mulher, já é descriminada e 
colocada em um espaço de incapacidade, que acaba limitando suas 
possibilidades. O estudante diz ainda “não vejo dificuldade em ser 
homem, mas também não acho que tudo seja bom”, isto é, mesmo 
admitindo que para ele não haja dificuldade em ser homem, o mesmo 
também reconhece que se sente desconfortável enquanto homem, 
quando se vê diante dos estereótipos colocados para ele, como exemplo, 
a figura do homem enquanto provedor financeiro. 

Outro participante, Pm, diz “eu me sinto muito pressionado, 
por ter que seguir esses padrões”, ou seja, o estudante reconhece os 
estereótipos mas admite se sentir pressionado diante deles, por ter que 
se encaixar dentro desses padrões, o que lhe causa incômodo já que o 
mesmo não se reconhece diante destes, é o que fica ainda mais claro 
quando o estudante diz “eu não sigo, eu tento ser o que eu sou”, desse 
modo, o estudante admite que os estereótipos existem, porém, ele não 
se reconhece dentro daquilo que é colocado sobre como um homem 
deve ser, então ele apenas tenta ser o que deseja. Para Mm “a sociedade 
tem uma ideia de homem que é supérflua”, isto é, para o jovem o modo 
como a sociedade vê o homem é desnecessária, como os estereótipos 
que colocam o homem como o mais forte, o que precisa trabalhar e 
prover o sustento da casa. Quando o estudante diz “quando saio com 
uma mulher, gosto de pagar, mas eu acho bonito quando os dois se 
ajudam”, desse modo, o estudante não se reconhece como um homem 
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que se encaixa no que a sociedade espera que ele faça, mas que age do 
modo que lhe agrada, e ainda, que admira o modo como ambos podem 
agir como quiserem, e exercer a mesma função, o que demonstra que 
o estudante nega ideias machistas que colocam a mulher em uma 
posição de menor poder aquisitivo ou de dependência, o que também 
é demonstrado quando ele diz “acho que é porque parte dessa ideia já 
entrou em mim”, que pode significar uma superação dessas ideias. 

Outro estudante, Dm, faz uma observação sobre a fala dos 
outros estudantes “o patriarcalismo tá aí enraizado”, que diz respeito 
a valores que colocam o homem em uma posição de autoridade, de 
supremacia nas relações sociais, e continua “há uma ideia de que o 
homem tem que ser assim, só ele pode tudo e a mulher tem que ser 
submissa”, ou seja, revela os estereótipos de gênero, reconhecidos pelo 
jovem, que coloca a mulher em posição de submissão e o homem como 
alguém que detém o poder. Associando os estereótipos a religião, o 
estudante reflete “tem os valores cristãos também”, se referindo aos 
valores cristãos que colocam o homem como dominante, como dono da 
verdade, como aquele que tem o poder sobre a mulher. Então, Em diz 
“o machismo ta diminuindo”, reconhecendo que mesmo com valores 
antigos ainda enraizados, é possível observar algumas mudanças, como 
na fala dos estudantes que não se reconhecem machistas, porém, ele 
continua “mas é muito difícil ser homem porque quando a gente tenta 
ser diferente, a gente é excluído”, ou seja, mesmo reconhecendo a 
diminuição dos valores citados anteriormente, ele admite a dificuldade 
em tentar não ser machista, não se encaixar nos estereótipos, pois isso 
acaba trazendo consequências, como o fato de ser excluído dos grupos 
a que pertence. Desse modo, mesmo que o estudante reconheça os 
padrões que regem os modos de ser e de se relacionar, de homens e 
mulheres, ele, enquanto homem se coloca em oposição a isto, porém 
admite que o por fazer isso, acaba sendo excluído ou deixado de lado 
por outros homens de seu grupo social. 

A narrativa dos estudantes releva que eles não se reconhecem 
dentro do machismo, que segundo eles ainda está enraizado na 
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sociedade por conta de valores patriarcais. Além disso, percebe-se que 
os meninos se reconhecem em posição de privilégio, apenas por serem 
homens, e que por conta disso, julgam que ser homem é mais fácil do 
que ser mulher. Porém, os jovens reconhecem que por serem homens, 
também carregam padrões e expectativas sociais que insistem em 
ditar modos de ser, de agir, de se comportar, se vestir, se movimentar, 
se posicionar, e que por conta destes, são colocados em espaços de 
destaque e de grandes possibilidades, entretanto, isso gera desconforto 
e pressão nos estudantes que por vezes não se reconhecem dentro dos 
padrões e expectativas sociais postas a eles, que até tentam não segui-
los, mas sabem que por se portarem diferentes podem ser julgados 
pelos outros e excluídos.  

A narrativa dos jovens confirma o peso que os estereótipos de 
gênero que são carregados por mulheres e homens, que é o que dita 
modos de ser e de agir. Como a ideia de que homens devem ser sempre 
fortes, autônomos, trabalhadores, entre outras características que muitas 
vezes não condizem com a personalidade de cada um, mas que precisam 
ser seguidas caso queiram ocupar espaços, funções, e estar em grupos, se 
contrários, são excluídos de seus grupos. Entre outros estereótipos que são 
colocados por dois dos estudantes que continuam a discussão:

Pm: de certa forma, também é difícil ser mulher. Porque 
como eu disse a gente tem que seguir certos padrões pra 
ser aceito e não ser zoado por coisa besta tipo não pode 
usar rosa, não pode brincar de boneca, não pode isso ou 
aquilo se não automaticamente tu já é posto de fora. 
Então é difícil sabe, mas é claro que nem se compara a 
ser mulher. Poxa, eu tenho mãe, tenho irmã sabe.

Em: Só que no fundo no fundo isso ainda existe. Na 
minha casa, não tem essa de ter atitude machista em 
casa porque minhas irmãs cortam na hora. Lá é tudo 
dividido as tarefas de casa, não tem essa só de mulher 
cuidando da casa sabe. Mesmo que eu conviva com 
essa ideia machista em outros lugares como na escola, 
no futebol, enfim, em casa não tem sabe, é bem 



268

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

diferente. Ao meu ver, eu já mudei bastante. É aquilo 
que o determinismo prega se tu vive naquele meio 
provavelmente você vai seguir aquilo, daquele jeito, o 
meio vai te influenciar. 

Nas narrativas, os estudantes reconhecem alguns dos 
estereótipos como Pm que diz “é difícil ser mulher”, para ele, por mais 
que enquanto homem, eles precisem seguir alguns padrões para serem 
aceitos como “tipo não pode usar rosa, não pode brincar de boneca, 
não pode isso ou aquilo se não automaticamente tu já é posto de fora” 
e se refere a esses como “coisa besta”, que popularmente se refere a algo 
pouco relevante, que não tem tanta importância, o mesmo considera 
que mesmo com tudo, ainda não se pode comparar à discriminação 
sofrida pelas mulheres. Outro participante diz “na minha casa não tem 
essa de atitude machista, minhas irmãs cortam na hora”, que releva a 
posição das mulheres, que moram da casa do estudante, que assumem 
uma luta contra atitudes que possam ser discriminatórias em relação 
a elas, como ele reflete em outra fala quando diz “lá é tudo dividido, 
não tem essa de só mulher cuidado da casa”, ou seja, a organização das 
tarefas domésticas, feita pelas irmãs do estudante, divide de maneira 
igualitária as tarefas entre as mulheres e os homens da casa. Então 
ele conclui “por mais que eu conviva com ideia machista em outros 
lugares, em casa não tem”, que demonstra a importância da posição 
assumida pelas irmãs para a mudança de pensamento dos irmãos e 
emancipação de valores machistas, e assim, para a posição assumida 
pelo estudante durante suas narrativas. Os estudantes continuam:

Em: olha eu espero que mude essa questão do 
machismo mas eu acho que a mulher é diferente 
do homem sabe, mas eu acho que não tem que ter 
isso de o homem faz isso e a mulher faz aquilo. Mas 
fisicamente a gente é diferente, então o homem tem 
mais capacidade pra realizar uma tarefa que exija 
força física. Não porque um pode e outro não, mas é 
porque é diferente.
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Pm: eu acho que tem uma diferença biologicamente 
falando sabe entre homens e mulheres. 

Em então diz “mas eu acho que a mulher é diferente do 
homem”, se referindo à diferença biológica, ele continua dizendo que 
“fisicamente a gente é diferente, então o homem tem mais capacidade 
pra realizar uma tarefa que exija força física” então Pm diz “acho que 
tem diferença, biologicamente falando”. Para os estudantes, homens e 
mulheres são diferentes, biologicamente, e por conta dessas diferenças, 
homens e mulheres acabam sendo colocados em posições diferentes e 
ainda, dita capacidades para um e para outro, como a força física dos 
homens ou ainda, a delicadeza das mulheres, como inatas.  

De modo geral, meninas e meninos reconhecem os estereótipos 
existentes nas relações de gênero, entretanto, o modo como ambos se 
reconhecem dentro deles, é diferente. Percebe-se na fala das meninas 
que além dos estereótipos de gênero, há outros modos que são usados 
para ditar os modos de ser e de agir das mulheres que perpassam 
classe social, sexo, raça/etnia, orientação sexual, entre outros pontos 
observados pelas participantes, que ditam os espaços em que elas 
podem estar, o modo como devem se comportar, se vestir, e outros, o 
que também ocorre com os meninos, entretanto, o modo como eles se 
reconhecem os estereótipos em relação aos meninos, é diferente. 

E como se para eles, não os impedisse de ocupar espaços, de 
se vestir, de se comportar, de agir, é como se eles tivessem o poder 
de escolha. O que caracteriza bem o espaço de privilégio masculino 
na sociedade, sendo esta marcada, desde o início de sua construção, 
pela dominação masculina. Além disso, em ambos os casos, meninos 
e meninas, quase não ocupam espaços favoráveis à formação de um 
conhecimento que o leve a emancipação desses padrões e valores, ou 
seja, não há espaços para discussão, reflexão ou construção de novas 
possibilidades de configurações de ser jovem enquanto mulheres e 
homens, o que dificulta que tais ideias possam ser diminuídas e muito 
menos erradicadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação aqui realizada compreende o gênero como uma 
importante dimensão de análise na relação da juventude e da escola, 
no que confere as construções históricas e sociais das diferenças entre 
homens e mulheres, e a partir dessas, a imposição de padrões, ou 
seja, de estereótipos de gênero, que determinam comportamentos e 
configura o que é adequado, e inadequado, para mulheres e homens 
perante a sociedade e nas relações mantidas por eles. 

Diante disso, refletimos sobre qual a percepção das e dos 
estudantes, concluintes do ensino médio de duas escolas públicas, 
sobre os estereótipos presentes nas relações de gênero mantidas por 
elas e eles na escola.

Objetivamos com isso, compreender a visão das e dos estudantes 
sobre os estereótipos e as relações de gênero na escola, de modo, a 
identificar a compreensão dos jovens sobre si e sobre o outro e, a partir 
daí, analisar a percepção das e dos estudantes sobre as suas demandas 
na escola. Portanto, reconhecemos que os objetivos desta investigação 
foram alcançados, visto que, através das narrativas dos participantes, 
identificamos de que forma eles reconheciam a si e ao outro nas 
relações de gênero, além de reconheces os estereótipos que permeiam 
essas relações e, ainda, como esses e essas jovens se posicionam diante 
destas. Além disso, através das narrativas desses jovens, foi possível 
identificar suas percepções sobre a escola diante das suas demandas e 
de forma as relações de gênero ocorrem neste espaço.

Com isso, a pesquisa demonstrou através das narrativas desses 
estudantes, que eles compreendem a juventude como uma fase da 
vida, de preparação, de aprendizado, de amadurecimento para a fase 
adulta e, ainda, de dedicação os estudos e, também, como uma fase de 
liberdade, onde é possível estar em espaços, se divertir, fazer amizades 
e se relacionar. 

Sobre a relação com o sexo oposto, percebe-se uma relação 
de amizade gerada pela afinidade de interesses, entretanto, também é 
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possível observar que o sexo também aparece como um determinante 
do modo como estes de relacionam. Sobre as atividades exercidas 
pelos participantes, de modo geral, o estudo aparece como a principal 
atividade exercida por esses jovens. Sobre ser jovem mulher e jovem 
homem diante da sociedade, a narrativa dos participantes confirma o 
peso dos estereótipos que cotidianamente permeiam a relação deles 
que além de ditar comportamentos adequados e inadequados para 
homens e mulheres, também ditam os grupos sociais que podem ou 
não pertencer. 

A investigação aqui realizada revela que, a juventude enquanto 
categoria analítica se relaciona diretamente com o gênero, visto que 
seja, na escola, ou fora dela, como na família, este passa a ser um 
aspecto de grande relevância no que diz respeito à identidade desses 
jovens, sua sexualidade, e ainda, a visão dele sobre si e sobre o outro, 
e modo como estes se relacionam enquanto sujeitos nessa sociedade. 
Revelando ainda, que por mais que em diversos momentos e espaços 
esses jovens reconheçam os estereótipos que regem as relações de 
gênero, os mesmo assumem um lugar de resistência diante deles. 

Entretanto, é importante colocar que por mais que essas e 
esses jovens estejam em um processo de superação e emancipação de 
valores antigos que regem a sociedade, como os cristãos, o machismo 
e o patriarcalismo, isso não tem se dado devido à escola, mas a outros 
espaços e principalmente, a rede de informações que esses jovens são 
cotidianamente colocados. Já que durante as discussões realizadas, a 
escola é colocada muito mais como um espaço de sociabilidade, onde 
os alunos constroem seus círculos de amizade e seus grupos sociais, 
e um espaço de preparação para o vestibular, e se ausenta como 
espaço de promoção para discussões, debates, de construção de novos 
conhecimentos e que pouco fomentam a superação e emancipação, ou 
diminuição, dos valores citados anteriormente. 

O que nos põe como questão, o papel da escola na sociedade 
atual, já que senão um espaço de construção de novos conhecimentos, 
que precisa acompanhar as mudanças sociais, se torna um espaço de 
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reprodução de valores arcaicos, que não reconhece a pluralidade dos 
sujeitos nela presente, e os desconsidera, os invalida. Desse modo, esses 
valores continuam perpassando gerações e ainda, se materializando em 
outros âmbitos como a família, e no mundo do trabalho. 

Se não na escola, onde esses e essas jovens encontram espaços 
que possibilitam essas discussões e até mesmo, a construção de novas 
reflexões sobre os estereótipos e as relações de gênero?

As redes de comunicação, como redes sociais, e ainda, os 
círculos de amizade, continuam se mostrando um dos principais 
meios de discussão, debates e troca de informações que possibilitam 
a reflexão, e a construção de novos pensamentos, modos de agir e se 
comportar, que tentam fugir dos estereótipos, entretanto, nem sempre 
essas redes funciona como apoio, já que a fala de alguns dos estudantes 
indicou que às vezes, esses estudantes são excluídos de seus grupos, se 
tentam agir diferente daquilo que se espera deles, enquanto homens, 
que demonstra que a heterossexualidade masculina por vezes se 
torna tóxica, e pressiona esses jovens a serem quem eles não são, para 
pertencer a grupos, caso contrário, podem ser excluídos. 

Portanto, por mais que os estudantes destaquem em suas 
falas a possibilidade de uma construção de novos modos de ser, agir, 
se comportar, vestir e se relacionar, sem que estes sejam ditados por 
estereótipos, isso não se deve a escola, e tão pouco a família, mas a 
outros espaços e as relações estabelecidas neles. O que nos leva a 
questionar o papel da escola, em uma sociedade que cada vez mais 
se mostra plural, no que diz respeito a gênero, sexualidade, cor, classe 
social, movimentos sociais, posições políticas, entre outros? 

Já que está não se mostra como um espaço de emancipação, 
mas de reforço de construções históricas e sociais que por séculos, 
continuam limitando os sujeitos e suas possibilidades de ser. 
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SAINDO DO ARMÁRIO: AS RELAÇÕES
DIALÓGICAS DE JOVENS SURDOS GAYS

André Luiz Moraes Simões
José Anchieta de Oliveira Bentes

Resumo: Este artigo trabalha com duas peculiaridades identitárias: a surdez e a 
homossexualidade, as quais resultam de uma construção dialética, que vão além 
da heteronormatividade da sociedade. O pressuposto de que a identidade é uma 
construção dialógica é o ponto de partida desta análise, em que estão inseridos 
fatores como o biológico e o meio cultural, colocados nas instâncias do cotidiano 
da identidade social e do gênero de cada jovem. Em função desse desígnio, tem-se 
como objetivo, compreender como jovens surdos homossexuais se situam em um 
cotidiano que se faz normativo. O principal instrumento é a entrevista narrativa 
individual realizada com um surdo homossexual da cidade de Belém do Pará, no 
ano de 2016. A partir destes, estabeleceu-se como categorias analíticas a monofonia 
heterossexual-normativa e polifonia fundada na alteridade da diferença, ambos 
encetando com o posicionamento de estar ou de sair do armário. Os resultados 
apontam para uma identidade multifacetada que se transforma de acordo com a 
relação, o diálogo e o local que o sujeito se insere, regulando o seu comportamento, 
junto com os dispositivos heteronormativos que impõem o armário.

Palavras-chave: Sair do Armário; Surdos gays; heteronormatividade; Estudo Queer.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo geral compreender como 
jovens surdos homossexuais se situam em um cotidiano que se faz 
normativo, o que implica em posições entre “estar” ou “sair do armário” 
de um jovem surdo homossexual, e como objetivo específico analisar 
o regime de controle e liberação da sexualidade a partir das categorias: 
monofonia heterossexual normativa e a polifonia. Trata-se de uma 



278

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

pesquisa sobre a identidade e alteridade que este jovem construiu no 
decorrer de sua vida, o que nos levará a apreender por meio do discurso 
a impressão que o mesmo tem da sociedade e das múltiplas vozes que 
nela habitam e a forma como essas vozes são construídas. Por essa 
razão, nossa análise vai focar na saída ou permanência no armário 
desse jovem surdo homossexual.

Ao falar da sexualidade e da surdez consideramos que devido 
a toda uma formação identitária, o jovem acaba cada vez mais 
sendo segregado, visto que el@32 não se enquadra na percepção de 
normalidade, fazendo com que busque constantemente estar de 
acordo com esses parâmetros. Ressaltamos também toda a opressão 
monofônica, que cada um vive, sendo obrigado a viver à sombra de uma 
matriz heterossexual, tendo sua trajetória ligada a um perfil normativo.

O perfil deste sujeito possui duas peculiaridades distintas, a 
homossexualidade e a surdez. Dentro desse viés entende-se que existe 
um outro fator histórico que nos lembra de como são tratados os 
sujeitos “queers33”, que devido a todo um processo histórico e empírico, 
acabam sempre ficando a sombra da heterossexualidade, mesmo 
quando entra em destaque o funcionamento de corpos performáticos 
que não são nem de homens nem de mulheres. Nesse viés entendemos 
que é importante ouvir essa voz que é oprimida por meio de uma 
monofonia heterossexual, midiática e cultural, e a forma como em seu 
discurso podem vir a se destacar diversas vozes que irão destoar da 
voz monofônica social, pois os acondicionamentos heteronormativas 
tendem a naturalizar, impor, sancionar e legitimar uma única sequência 
sexo-gênero-sexualidade, que está centrada na heterossexualidade e 
rigorosamente regulada pelas normas de gênero, as quais agem como 

32  Utilizaremos a partir daqui o ‘@’ para indicar uma linguagem neutra de gênero, e com 
isso superar possíveis binarismo gramaticais, como os impostos pelos gêneros masculino e 
feminino. Tal atitude implica, no nosso modo de entender, uma comunicação mais inclusiva, 
respeitosa e abrangente.
33  Compreendemos que Bulter (2003) não utiliza a expressão queer como uma organização 
normativa de identidade, assim como, também, que teoria queer em sua postulação não 
propõem um modelo a partir do queer, não obstante usamos a expressão devido a dupla 
peculiaridade em confronto com a normatividade heterossexual ouvinte.
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estruturadoras de relações sociais e produtoras de subjetividades 
(BUTLER, 2003).

A teoria queer é aqui abordada porque suas temáticas servirão 
como ponto primordial para se repensar e se (des)construir as ideias 
dicotômicas e estereotipadas de masculino e feminino.

No campo metodológico e por considerar a importância da 
voz d@ surd@ homossexual, esta investigação faz uso da entrevista 
narrativa. Jovchelovich e Bauer (2002), considera que a entrevista 
narrativa proporciona a identificação de experiências vivenciadas e que 
serão melhor apreendidas, permitindo assim que a voz dest@s sejam 
destacadas, pois o objetivo não é apenas reconstruir a história de vida 
do informante, mas compreender os contextos em que essas biografias 
foram construídas e os fatores que produzem mudanças e motivam as 
ações dos informantes.

DISPOSITIVO DE REGULARIZAÇÃO SEXUAL: 
O ARMÁRIO

A homossexualidade passou a ser abarcada de forma mais 
ampla e menos patológica e principalmente fora do discurso religioso 
a partir do século XIX, sendo que antes era somente compreendia 
como um desejo pecaminoso e indesejado que ultrapassava regras 
sociais. Para ser melhor compreendida é categorizada como uma 
anormalidade, que leva o destino da pessoa “desviada” ao segredo e a 
segregação diante do eixo dominante. Por outro lado, algumas pessoas 
se expõem ousadamente a todas formas de violência, por contestar a 
sexualidade legítima para uma sociedade que não aceita o diferente. A 
igreja, a ciência, o contexto sócio cultural, que depende do lugar em 
que cada um está inserido e a justiça atribuem à essas pessoas “não 
normais” diversos sentidos. Não em uma tentativa de compreensão 
e sim com uma intenção de categorizar e rotular, fortificando o 
pensamento conservador, que está no meio discursivo e linguístico de 
cada um na concepção do que é diferente. A identidade e a diferença 



280

Juventude e Educação no Pará: 
Projetos de Vida, Trajetórias e Gênero |

pertencem à mesma categoria das construções sociais de identificação, 
que implicam a exclusão e a concepção do outro. Para a concepção 
pós-estururalista a diferença é essencialmente um processo linguístico 
e discursivo. A diferença não pode ser concebida “fora dos processos 
linguístico e discursivo. A diferença não é uma característica natural: 
ela é discursivamente produzida” (SILVA, 2002, p. 87).

A homossexualidade possui uma luta interna e externa, todas 
pela busca do seu sentido moral, que é distorcido e reestipulado a partir 
do lugar em que o discurso é produzido. Por ser uma questão social 
relevante e pertinente em todas as sociedades devido a reformulação 
do conceito de gênero e da visão unilateral, que persiste com a 
categorização, cujo caráter desviante, a anormalidade e a inferioridade 
do homossexual é ressaltada, outros, por sua vez, proclamam a sua 
normalidade e naturalidade, porém em todos os lados o “desvio” é 
colocado como um diferencial do habitual. 

Com o passar dos anos grupos pequenos, movimentos 
feministas, passaram a questionar o comportamento de aceitação 
plenamente heterossexista. A heterossexualidade passa por um 
momento em que deixa de ser vista, pelo menos por alguns setores, 
como uma condição uniforme e universal e passa ser compreendida 
como atravessada por dimensões de classe, raça, nacionalidade e gênero. 
A ação política empreendida por militantes e apoiadores torna-se 
mais visível e assume um caráter libertador. Suas críticas voltam-se 
contra a heterossexualização da sociedade. A agenda da luta também 
se pluraliza: para alguns o alvo é a integração social – a integração 
numa sociedade múltipla, talvez andrógina e polimorfa; para outros – 
especialmente para as feministas lésbicas – o caminho é a separação, a 
construção de uma comunidade e de uma cultura própria. Intelectuais, 
espalhados em algumas instituições internacionais, mostram sua 
afinidade com o movimento e publicam ensaios em jornais e revistas e 
revelam sua estreita ligação com os grupos militantes.

Nesse contexto histórico de em que a homossexualidade e 
a heterossexualidade configuram-se por meio de uma dicotomia. 
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Surge, então uma outra condição, a legitimação hierárquica de cada 
designação, de cada manifestação sexual, em que a heterossexualidade 
se dá por meio da opressão monofônica, ou melhor, da supressão da 
homossexualidade enquanto possibilidade de orientação da sexualidade 
humana, devido a normalização e anormalização do comportamento 
masculino e feminino que são os discursos sobre o que é certo e sobre 
o que é errado. Com base nesses discursos e na reedição de interesses, 
a heterossexualidade passa a ser considerada o caminho natural da 
sociedade heteronormativa.

Desde que nasce a criança é moldada para um perfil de homem 
ou de mulher, pautado no binarismo de gênero, o que leva a um 
comportamento com o que é reforçado nos meios sociais, políticos e 
religiosos. Cabe ressalta que, 

tanto as religiões cristãs, como a medicina ocidental 
tem visto o sexo como um impulso básico que requer 
autocontrole e controles sociais, que é diferente em 
homens e mulheres e cuja manifestação socialmente 
correta são as relações sociais entre homens e mulheres 
adultos, no matrimônio (SZASZ, 2004, p. 37).

Dentro desse contexto, a cultura é construída por meio de 
fatores discriminatórios – estabelecendo como se comportar, como 
agir, qual o papel assumir – que por sua vez moldam o que tende a ser 
um modelo, um padrão. Sendo assim, estes fatores têm em destaque 
no comportamento do homem e da mulher: os homens são educados 
para uma vida menos delicada, para trabalhos não domésticos, uma 
vida viril, que exige força física. Por exemplo, nas sociedades o homem 
precisa ser viril, enquanto que a mulher é preparada para ser uma boa 
esposa, para casar, cuidar da casa e dos filhos. Esses comportamentos 
constituem o que estudiosos chamam de perfil heterossexual, o que 
pressupõe:

uma rejeição do determinismo biológico implícito no 
uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”. O 
termo gênero enfatizava igualmente o aspecto relacional 
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das definições normativas da feminilidade. Aquelas 
que estavam preocupadas pelo fato de que a produção 
de estudos sobre mulheres de maneira demasiado 
estreita e separada utilizaram o termo “gênero” para 
introduzir uma noção relacional em nosso vocabulário 
analítico. Segundo esta visão, as mulheres e os homens 
eram definidos em termos recíprocos e não se poderia 
compreender qualquer um dos sexos por meio de um 
estudo inteiramente separado (SCOTT, 1995, p. 72).

Esses dispositivos midiáticos, culturais, religiosos e ideológicos 
de regulação do sexo acabam por aprisionar as pessoas em uma condição 
arbitrária, o que implicará diretamente na estruturação dos corpos e da 
identidade, que por sua vez segue na manutenção da relação indivisível 
entre gênero e sexo que foi validado por um discurso biológico ou 
científico durante muito tempo. Essa condição em que o dispositivo 
ideológico trabalha com intuito de condicionar as pessoas a terem 
atitudes discriminatórias serão abarcadas pelo instrumento analítico 
que Foucault (1985) vem chamar de dispositivo da sexualidade, que é 
uma prática de captura e de normatização dos corpos que visa delineá-
los e contê-los na sua totalidade. Nos termos desse autor:

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que 
se pode manter entre esses elementos (FOUCAULT, 
1985, p. 70). 

Dessa forma a criança incute o que é “certo” e o que é “errado”. 
Neste sentido eles apreendem o que é “ser homem” e o que é “ser 
mulher”. Quando uma criança tem um comportamento dito feminino, 
com excesso de educação e delicadeza, já é recriminada por destoar 
do perfil masculino. Perfil este que é culturalmente pré-agregado em 
sua personalidade, como a destreza, a dureza e a valentia, o que se 
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diferencia desse estigma foge da normalidade do que é ser homem. 
Por outro lado, as moças, geralmente são condicionadas a um perfil 
refinado, o oposto dos rapazes. As que se opõem a este modelo são 
condicionadas à margem da normatividade. Assim como os meninos 
são recriminados, por vezes até brutalmente corrigidos, as meninas 
também passam por esse processo de segregação devido a orientação 
sexual ou só por ter uma preferência por comportamentos interpretados 
como masculinos. Nos termos que a norma

não precisa dizer de si, ela é a identidade suposta, 
presumida; e isso a torna, de algum modo, praticamente 
invisível [ou óbvia]. Será, pois, a identidade que foge à 
norma, que se diferencia do padrão, que se torna marcada. 
Ela escapa ou contraria aquilo que é esperado, ela se desvia 
do modelo (LOURO apud SANTOS, 2007, p. 68).

Após estas considerações existe um questionamento que envolve 
a nossa ideia de perfil sexual, que nos remete a entender o que é o 
sexo, e como a sociedade foi normatizada a partir de um falocentrismo 
singular e excludente, no qual o gênero não se desenvolve livremente 
fazendo que o adolescente venha a se esconder e a se retrair. Isso é 
decorrente de uma sociedade com pensamentos e comportamentos 
pré-estruturados, que acabam sendo colocados de uma forma concreta, 
sem deixar o sujeito livre para que seja construído de acordo com suas 
experiências e recepções culturais, nos termos que

o corpo também está diretamente mergulhado num 
campo político; as relações de poder têm alcance imediato 
sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o suplicam, 
sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, 
exigem-lhe sinais. [...] Trata-se de alguma maneira de 
uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos 
e instituições, mas cujo campo de validade se coloca de 
algum modo entre esses grandes funcionamentos e os 
próprios corpos com sua materialidade e suas forças 
(FOUCAULT, 2002, p. 25-26).
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Com o passar dos anos os conceitos de “ser homem” e “ser 
mulher” são aprimorados, para que assim possa atingir todas as 
pessoas. Não obstante o que realmente muda é sua função social e 
uma maior flexibilidade no comportamento. Cabe ressaltar que quem 
promove essa melhora conceitual são os próprios movimentos contra 
a heteronormativade, juntamente com a luta pela emancipação das 
mulheres em relação aos homens, e, em consonância com teóricos que 
discutem esses temas. É claro que essas mudanças são decorrentes de 
avanços nos fatores históricos culturais, ou seja, são reconstruções de 
sentidos e valores. Percebe-se essas reconstruções, na reformulação do 
comportamento, em que a mulher passou a ter permissão, após as lutas 
e busca de igualdade que ainda persistem, para outras ações, enquanto 
que o homem deixa de ser o único responsável de sustentar a casa, 
passando a ajudar nos afazeres domésticos. Nesse sentido, 

falar da “sexualidade” como uma experiência historicamente 
singular suporia [...] os três eixos que a constituem: a 
formação dos saberes que a ela se referem, os sistemas de 
poder que regulam sua prática e as formas pelas quais os 
indivíduos podem e devem se reconhecer como sujeitos 
da sexualidade. [...] Parecia agora que seria preciso 
empreender um terceiro deslocamento a fim de analisar o 
que é designado como “sujeito”; convinha pesquisar quais 
são as formas e as modalidades da relação consigo através 
das quais o indivíduo se constitui e se reconhece como 
sujeito (FOUCAULT, 1998, p. 10-11).

Por outro lado, o masculino só pode ser entendido em relação 
ao feminino e em uma cultura específica. Todavia, ao mesmo tempo 
em que os conceitos de feminilidade são construídos a partir da 
masculinidade. Em outras palavras, as pessoas são constantemente 
vigiadas pelo dominador, que aprisiona o comportamento feminino 
dentro do dispositivo social, que é compreendido aqui como armário, 
pois existe uma imutável ameaça ao conceito do que é ser homem. 
Por essa razão se faz necessário a presença de uma masculinidade 
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hegemônica para criar uma série de regras e restrições para um efetivo 
pertencimento a esse grupo. Desse modo, ela pode se destacar pelo 
gosto e prática de esportes, pela oposição às características femininas, 
pela naturalização da violência e uso da força, pela homofobia e 
constante horror à prenúncio da homossexualidade, que é reforçado 
por uma matriz religiosa, midiática e social, pois a moral cristã desta 
forma, desqualifica a possibilidade do relacionamento entre pessoas do 
mesmo sexo, já que este não propicia a reprodução. Vejamos:

Creio que o cristianismo encontrou um meio de 
instaurar um tipo de poder que controlava os indivíduos 
através de sua sexualidade, concebida como coisa da 
qual era preciso desconfiar, alguma coisa que sempre 
introduzia no indivíduo possibilidades de tentação e 
queda [...]uma tentação que corria o risco de levar o 
indivíduo a ultrapassar as limitações impostas pela moral 
corrente: o casamento, a monogamia, a sexualidade para 
reprodução e a limitação e desqualificação do prazer 
(FOUCAULT, 2004, p. 65).

Porém apesar dessa nova construção social o homem ainda é 
visto dentro do corpo e dotado de um falo, enquanto que a mulher 
ainda é vista como um ser reprodução e de criação. Como compreender 
a construção identitária do que foge desse estigma sexual? A matriz 
heterossexual designa “a grade de inteligibilidade cultural por meio 
da qual os corpos, gêneros e desejos são naturalizados” (BUTLER, 
2005, p. 29) o que realmente cabe ao corpo feminino e ao masculino? 
A autora responde:

Quando o status construído do gênero é teorizado como 
radicalmente independente do sexo, o próprio gênero 
se torna um artifício flutuante, com a consequência de 
que homem e masculino podem, com igual facilidade, 
significar tanto um corpo feminino como um masculino 
e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como 
feminino (BUTLER, 2003, p. 24).



Nesse sentido, Robert Mcruer (2006), criador da “Teoria Crip”, 
aponta que um dos principais focos desta teoria é a problematização 
de como a noção de deficiência não só produz corpos deficientes, mas 
também é fundamental para a construção de corpos não-deficientes. 
Inspirando-se na crítica teórica queer – sobre como a criação da 
homossexualidade como objeto de saber, acaba por naturalizar e retirar 
o caráter histórico da própria heterossexualidade (BUTLER, 2003). A 
teoria crip consisti em impugnar o caráter não histórico e natural de 
corpos ‘normais’ que se produzem em oposição constitutiva a corpos 
‘desviantes’. Este modelo busca criar espaços para a multiplicidade de 
discursos acerca de sujeitos gays, lésbicas, transgêneros, transexuais, 
bissexuais, pansexuais e assexuados, que tenham algum outro fator 
“desviante”. Nessa direção, as teorias queer e crip desconstroem com 
a ideia de sujeitos padronizados e mostra como os traços identitários 
estão inter-relacionados às práticas cotidianas, institucionais e culturais 
a partir dos múltiplos discursos e atravessamentos.

Apesar das mudanças de pensamento, é muito comum 
hoje nas escolas, nas casas, nos ambientes não formais existirem 
comportamentos que são ditos “modelos” de homem ou de mulher, 
que via de regra seguem um viés heterossexual.

Essas atitudes certas vão desde a escolha do brinquedo, até 
preceitos do tipo “menino não chora”, “menina cuida da cozinha” e 
outras maneiras de nortear o comportamento da criança para garantir 
que no futuro esteja moldada de acordo com a moral e ética social, os 
bons modos de agir, mas principalmente de ser uma pessoa “normal 
e saudável”, de estar de acordo com o padrão ou perfil heterossexual. 
Na realidade, o desenvolvimento de performances sociais, discursos e 
comportamentos midiáticos, sustentam por meio do discurso a noção 
de que existe um sexo existencial, uma verdadeira masculinidade ou 
feminilidade.

Em contrapartida, existem diversas formas de personalidades 
que são delineadas não só por uma construção social intrínseca, 
do gênero masculino e feminino, assim como também por uma 
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construção da matéria, o corpo. No entanto antes de falar do corpo 
e de sua remodelação diante de uma sociedade normativa, iremos 
primeiro tratar de teoria queer, procurando entender que parâmetro ela 
traz para discursão de gênero, principalmente por compreendermos 
que a sociedade um forte de dispositivo de controle e de criação de 
parâmetros normativos.

Estes parâmetros colocam o sujeito homossexual a margem, 
por seus traços não está de acordo com os dispositivos normativos 
de regulação sexual, que determina o que deve ser correto ou errado. 
Neste sentido, começam a surgir na história movimentos que buscam 
uma emancipação, materializados em uma liberdade de poder sair 
da sombra da heterossexualidade, em que o indivíduo pode vir a se 
posicionar fora do armário social em que vive.

Com base no que já foi exposto, este trabalho tem como base 
a teoria queer, que ganhou desenvolvimento na sociedade nos anos 
de 1980 com Teresa de Lauretis em um seminário cujo título era 
QUEER. Porém a teoria se consolidou e ganhou espaço e notoriedade 
a partir da publicação de “Problemas de Gênero” (Gender Troubel), de 
Judith Butler, já na década 90.

Desse modo o movimento feminista avança no sentido de 
questionar qualquer tipo de essencialidade sexual marcada previamente 
nos corpos: o binarismo masculino versus feminino, a natural 
maternidade, o natural vigor masculino etc. Um dos posicionamentos 
que tem sido colocado em discussão é o gênero como “performance”.  
Butler (2003) lançou esta maneira de abordar o tema, ou seja, o gênero 
é fruto de determinado modo como uma cultura organiza em uma 
sociedade, não sendo reflexo de um sexo determinado biologicamente, 
mas este sendo o efeito da matriz de gênero. Nos termos de Richard 
Miskolci, um dos principais estudiosos brasileiros sobre a teoria queer 
o objetivo desse estudo é:

O foco queer na heteronormatividade não equivale a 
uma defesa de sujeitos não heterossexuais, pois ele é, 
antes de mais nada, definidor do empreendimento 
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desconstrutivista dessa corrente teórica com relação à 
ordem social e os pressupostos que embasam toda uma 
visão de mundo, práticas e até mesmo uma epistemologia. 
Em síntese, o estudo da sexualidade necessariamente 
implica explorar os meandros da heteronormatividade, 
tanto a homofobia materializada em mecanismos de 
interdição e controle das relações amorosas e sexuais 
entre pessoas do mesmo sexo, quanto a padronização 
heteronormativa dos homo orientados (MISKOLCI, 
2009, p 157).

A Teoria Queer não propõe um modelo “queer” de mundo. 
O queer pode ter uma tradução para o português com o vocábulo 
“estranho”. Designa aquelas pessoas que estão sendo construídas fora 
das normas. A Teoria Queer propõe o questionamento às epistemes 
normativas, colocando a visão binária de homem e mulher em xeque, 
elevando e racionalizando a ideia do desejo e da orientação sexual e 
desconstruindo com os valores normativos. A ideia de desconstruir 

é explicitar o jogo entre presença e ausência, e a 
suplementaridade é o efeito da interpretação porque 
oposições binárias como a de hetero/homossexualidade, 
são reatualizadas e reforçadas em todo ato de 
significação, de forma que estamos sempre dentro de 
uma lógica binária que, toda vez que tentamos quebrar, 
terminamos por reinscrever em suas próprias bases 
(MISKOLCI, 2009, p. 5).

Para a Teoria Queer é preciso olhar para esses conceitos e 
tentar perceber que não se tratam, de forma alguma de uma essência, 
ou mesmo, portanto, entende-se esses conceitos a partir de uma 
perspectiva pós-estruturalista. Isso porque,

com as críticas à heteronormatividade, teóricos e 
teóricas queer sugerem que é fundamental uma 
mudança efetiva que desestalibize e destrua a lógica 
binária de gênero e seus efeitos controladores: a 
exclusão, a hierarquia, a classificação, a dominação, a 
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segregação. Para empreender tal mudança, a teoria queer 
tem como construto metodológico a desconstrução e a 
contestação como métodos de análise e crítica sócio-
cultural (BORBA, 2009, p. 21).

A teoria queer pode ser melhor compreendida em cinco 
pensamentos principais que podem vir a nortear o que ela nos sugere:

1. As identidades são sempre múltiplas, compostas por 
um número infinito de “componentes de identidade” — 
classe, orientação sexual, gênero, idade, nacionalidade, 
etnia, etc. – que se podem articular de inúmeras formas. 
2. Qualquer identidade construída – como, de resto, 
todas são – é arbitrária, instável e excludente, uma vez 
que implica o silenciamento de outras experiências de 
vida. Na verdade, a afirmação de uma identidade, em 
vez de constituir um processo de libertação, obedece 
a imperativos estruturais de disciplina e regulação 
que visam confinar comportamentos individuais, 
marginalizando outras formas de apresentar o “eu”, o 
corpo, as ações e as relações entre as pessoas. [...]
3. Ao invés de defender o abandono total da identidade 
enquanto categoria política, a teoria queer propõe que 
reconheçamos o seu significado permanentemente 
aberto, fluído e passível de contestação, abordagem 
que visa encorajar o surgimento de diferenças e a 
construção de uma cultura onde a diversidade é 
acolhida. Portanto, o papel individual – como forma de 
capacitação – e coletivo – em termos políticos, jurídicos 
e de reconhecimento social – que a identidade pode 
desempenhar não é rejeitado.
4. A teoria queer postula que a teoria ou política de 
homossexualidade centrada no “homossexual” reforça 
a dicotomia hetero/homo, fortalecendo o atual regime 
sexual que estrutura e condiciona as relações sociais 
ocidentais. Neste sentido, a teoria queer visa desafiar 
tal regime sexual enquanto sistema de conhecimentos 
que coloca as categorias heterossexual e homossexual 
como pedras angulares das identidades sexuais. De fato, 
a teoria queer considera a hetero e a homossexualidade 
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como categorias de conhecimento, uma linguagem que 
estrutura aquilo que conhecemos sobre corpos, desejos, 
sexualidades e identidades. 
5. Por fim, a teoria queer apresenta-se enquanto 
proposta de teorização geral sobre a sexualização de 
corpos, desejos, ações, identidades, relações sociais, 
conhecimentos, cultura e instituições sociais (LEON, 
2009, p. 89).

Ao tomar como base Butler (2003) para contextualizar o 
personagem queer na sociedade narrativa, faz-se necessário o uso de 
conceitos e analises de Bakhtin (2000, 2003) em relação ao processo 
de alteridade, e do discurso polifônico e sua construção dialógica, 
visando: 

Uma pedagogia e um currículo queer se distinguiriam 
de programas multiculturais bem-intencionados, 
onde as diferenças (de gênero, sexuais ou étnicas) 
são toleradas ou são apreciadas como curiosidades 
exóticas. Uma pedagogia e um currículo queer estariam 
voltados para o processo de produção das diferenças 
e trabalhariam, centralmente, com a instabilidade e 
a precariedade de todas as identidades. Ao colocar 
em discussão as formas como o ‘outro’ é constituído, 
levariam a questionar as estreitas relações do eu com 
o outro. A diferença deixaria de estar lá fora, do outro 
lado, alheia ao sujeito, e seria compreendida como 
indispensável para a existência do próprio sujeito: 
ela estaria dentro, integrando e constituindo o eu. A 
diferença deixaria de estar ausente para estar presente: 
fazendo sentido, assombrando e desestabilizando o 
sujeito. Ao se dirigir para os processos que produzem 
as diferenças, o currículo passaria a exigir que se 
prestasse atenção ao jogo político aí implicado: em vez 
de meramente contemplar uma sociedade plural, seria 
imprescindível dar-se conta das disputas, dos conflitos 
e das negociações constitutivos das posições que os 
sujeitos ocupam (LOURO, 2001, p. 550).
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Neste sentido, ao entender a monofonia normativa, esta 
pesquisa procura a construção polifônica do discurso do marginalizado 
por meio das entrevistas narrativas. Tendo como objeto de estudo a 
discussão do armário o que implica na relação de um jovem surdo 
homossexual com a sua aceitação.

OPÇÕES METODOLÓGICAS

Essa pesquisa possui caráter qualitativo. Nesta abordagem nos 
colocamos a trabalhar com um universo de sentidos, que são abstraídos 
por meio das entrevistas narrativas, em que estarão destacadas as 
diversas vozes sociais. A abordagem qualitativa nos permite observar 
a realidade vivenciada por cada um desses jovens e interpretar a partir 
da sua narração o sentido da construído em sua fala. 

A entrevista narrativa, instrumento utilizado para colher os 
dados, está baseada nas orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002). 
Nesse tipo de entrevista, o sujeito relata sobre algum acontecimento 
importante de sua vida e do contexto social de origem e o de chegada. 
Assim, os procedimentos estão baseados no levantamento feito através 
dessa aplicação. Quanto as entrevistas narrativas, estas

são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos 
em todo lugar. Parece existir em todas as formas 
de vida humana uma necessidade de contar; contar 
histórias é uma forma elementar de comunicação 
humana e, independentemente do desempenho da 
linguagem estratificada, é uma capacidade universal 
( JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 91).

O gênero entrevista narrativa é definido por Jovchelovitch e 
Bauer (2002) como sendo uma entrevista com perguntas abertas e uma 
forma de encorajar os entrevistados. As perguntas abertas possibilitam 
ao entrevistado relatar seus pensamentos e opiniões. As autoras 
sugerem perguntas pensando nas pesquisas em geral, como: “Como ser 
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jovem?” ou “gostaria de comentar algo?”. Para esta análise as perguntas 
foram relacionadas ao âmbito social e cultural, com a finalidade de 
obter o posicionamento do entrevistado, visto as categorias de análise 
já citadas.

O método usado pelos autores citados foi desenvolvido pelo 
sociólogo alemão Fritz Schütze que afirma:

Mediante a recordação do passado, na narração 
autobiográfica de certas fases e episódios da vida ou 
ao narrar a história de vida como um todo, o narrador 
exprime uma ordem e estrutura de identidade básica 
para a sua vida que é vivida e experienciada até o 
momento e que se expande em direção ao futuro que 
está por vir. A expressão narrativa da própria vida lida 
não apenas com eventos externos que ocorrem com o 
indivíduo, mas também com as mudanças internas que 
a pessoa deve enfrentar ao experienciar, reagir a, moldar 
(e até parcialmente produzir) esses eventos externos. 
E reconhecendo, através da narração autobiográfica, 
como alguém se sentiu ao experienciar os eventos 
externos é um primeiro passo para o indivíduo 
equacionar a contínua construção e transformação de 
seus estados internos e sua importância para a estrutura 
da identidade da história de vida em desenvolvimento. 
(SCHÜTZE, 2007, p. 8-9).

As narrativas, dessa forma, são consideradas representações 
ou interpretações do mundo e, consequentemente, não estão abertas 
a comprovação e não podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, 
pois noticiam a verdade de um ponto de vista em assentado tempo, 
espaço e contexto em que o sujeito está localizado. Não se tem acesso 
direto às experiências dos outros, se lida com representações dessas 
experiências ao interpretá-las a partir da interação estabelecida.

Neste sentido, a análise Bakhtiniana do diálogo, nos ajudará 
a compreender como esses personagens do cotidiano se destacam na 
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realidade. Tendo como categorias de analises a percepção de Bakhtin 
(2003, 2006), de dialogismo, e sua dialeticidade,

qualquer coisa criada se cria sempre a partir de uma 
coisa que é dada (a língua, o fenômeno observado na 
realidade, o sentimento vivido, o próprio sujeito falante, 
o que é já concluído em sua visão do mundo, etc.). O 
dado se transfigura no criado (BAKHTIN, 2003, p. 
348)

Assim como o conceito de polifonia, monofonia e alteridade, em 
conjunto com o discurso e crítica de Butler (2003), em que tomaremos 
a conceito de falocêntrismo, para criticar a realidade imposta aos jovens 
queers, e o problema do gênero em si que é condicionado ao binarismo 
sexual, que também coloca em pauta a alteridade da diferença, 
porém de outra forma e para a instância social e não discursiva, aqui 
trabalharemos com a primeira motivada nos pensamentos de Bakhtin. 
Concebemos os enunciados como base da análise uma vez que realizam 
na interação verbal, como afirma Bakhtin,

A verdadeira substância da língua não é constituída 
por um sistema abstrato de formas lingüísticas nem 
pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
da interação verbal, realizada através da enunciação ou 
das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 2006, p. 
123).

O princípio dialógico funda a alteridade como constituinte do 
ser humano e de seus discursos. Reconhecer a dialogia é encarar a 
diferença, uma vez que é a palavra do outro que nos traz o mundo 
exterior, nos termos que
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Nossa fala, isto é, nossos enunciados [...] estão 
repletos de palavras dos outros. [Elas] introduzem 
sua própria expressividade, seu tom valorativo, que 
assimilamos, reestruturamos, modificamos [...]. Em 
todo o enunciado, contanto que o examinemos com 
apuro, [...] descobriremos as palavras do outro ocultas 
ou semi-ocultas, e com graus diferentes de alteridade 
(BAKHTIN, 2003, p. .314/318).

Com intuito de abstrair das falas tais questionamentos, 
elaboramos o seguinte roteiro de entrevista, posto no quadro 1:

Quadro 1: roteiro de entrevista
TEMAS PERGUNTAS OBJETIVOS

Introdução – Iden-
tidade 

Como é ser jovem sur-
do?

Apreender nas vozes do discurso o 
que é ser jovem.

Alteridade Como é ser jovem surdo 
Gay?

Analisar a constituição da identidade 
como construto social.

Família como eixo 
Normativo 

Como sua família rea-
giu ao saber de você?

Analisar o processo de aceitação den-
tro da Família

O olhar subjetivo Como você se enxerga 
na sociedade?

O próprio olhar sobre analisar de uma 
perspectiva dialógica.

Formação e Futuro Como você pensa no 
seu futuro? Analisar a visão de futuro

Relação e interação 
na sociedade 

Como é viver em uma 
sociedade heteronorma-

tiva?

Colocar a visão crítica do entrevista-
do sobre o meio em que ele vive

Alteridade
Como é sua relação com 
outros jovens ouvintes 

gays?

Analisar a relação de reconhecimento 
com o outro 

Alteridade Como é sua relação com 
jovens surdos gays?

Analisar a relação de reconhecimento 
com o semelhante 

Fonte: elaboração dos autores (2016)
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ANÁLISE SOBRE SAIR E ESTAR DENTRO DO ARMÁRIO

Os discursos buscam naturalizar tanto os dons femininos – a 
emoção, o gosto de cuidar da casa, o sonho de ser mãe – como a força 
do masculino – a razão. Suas constantes repetições e performances 
passam a criar a ideia de que existe uma essência. Em outras palavras, 
por meio das repetições são criadas, por exemplo, as expectativas 
comportamentais do homem e da mulher: a maneira de se portar e de 
sentar, entre outras. Não se pode esquecer que os termos masculino/
feminino e homem/mulher detêm uma história, cujos significados 
foram social e culturalmente construídos.

As práticas reguladoras instituem a heterossexualização do 
desejo, e os discursos buscam produzir atributos do macho/fêmea, 
tentando mostrar que a heterossexualidade é natural, sendo, deste 
modo, norma em nossa cultura, costume de vida e relacionamentos. 
Apesar disso, a perspectiva crítica, principalmente das feministas, 
busca mostrar que a heterossexualidade não é simples ou genérica; ela 
é erigida social, cultural e historicamente.

Os corpos são significados pela cultura e, continuamente, 
por ela alterados. Talvez devêssemos nos perguntar, 
antes de tudo, como determinada característica passou 
a ser reconhecida (passou a ser significada) como uma 
“marca” definidora da identidade; perguntar, também, 
quais os significados que, nesse momento e nessa 
cultura, estão sendo atribuídos a tal marca ou a tal 
aparência. Pode ocorrer, além disso, que os desejos e 
as necessidades que alguém experimenta estejam em 
discordância com a aparência de seu corpo (LOURO, 
1999, p. 11).

Os jovens acabam sendo identificados, caracterizados, 
denominados, fora dos padrões da heterossexualidade. Para isso, 
partimos do intento de criticar a heteronarmativadade, por ser uma 
forma de estabelecer regras e padrões, iniciando com uma breve 
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teorização, sobre os estudos de gênero, estudo queer, construção 
dialógica, polifonia e monofonia dentro do discurso e o conceito de 
sociedade heteronormativa, que é compreendida como, 

[...] a reprodução de práticas e códigos heterossexuais, 
sustentada pelo casamento monogâmico, amor 
romântico, fidelidade conjugal, constituição de 
família (esquema pai-mãe-filho(a)(s)). Na esteira das 
implicações da aludida palavra, tem-se o heterossexismo 
compulsório, sendo que, por esse último termo, entende-
se o imperativo inquestionado e inquestionável por parte 
de todos os membros da sociedade com o intuito de 
reforçar ou dar legitimidade às práticas heterossexuais 
(FOSTER, 2001, p. 19).

A heteronormativdade tem como pressuposto que as 
demandas de convívio social estão a partir da heterossexualidade. Esta 
é compreendida como o natural e assim fundamenta todo um padrão 
de sociedade. Entende-se, 

Por heteronormatividade entendemos aquelas 
instituições, estruturas de compreensão e 
orientações práticas que não apenas fazem com 
que a heterossexualidade pareça coerente – ou seja, 
organizada como sexualidade – mas também que seja 
privilegiada. Sua coerência é sempre provisional e seu 
privilégio pode adotar várias formas (que às vezes são 
contraditórias): passa desapercebida como linguagem 
básica sobre aspectos sociais e pessoais; é percebida 
como um estado natural; também se projeta como um 
objetivo ideal ou moral (BERLANT; WARNER, 2002, 
p.230).

Esses pressupostos socioculturais são frutos de um sistema 
normativo da sexualidade humana, que está trincada na visão binária 
de gênero, e leva as pessoas que não estão em harmonia com o que é 
estabelecido a se conter e permanecer a margem do perfil heterossexual, 
que leva mais do nunca o jovem homossexual a se retrair. Muito mais 
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inconveniente que a estagnação é quando o indivíduo se conforma 
com a naturalidade do comportamento hegemônico heterossexual de 
leva-lo ao armário.

Y: como é viver em uma sociedade heteronormativa?
L: eu acho normal... porque como muitos falam é uma 
mistura de todas as raças culturas 

Por meio da repetição comportamental os corpos acabam por 
ser condicionados a normatização, e assim, a formação identitária é 
construída em cada um, por meio de uma identidade dita universal.

Na medida em que o conceito afirma o caráter social 
do feminino e do masculino, obriga aquelas/es que 
o empregam a levar em consideração as distintas 
sociedades e os distintos momentos históricos de que 
estão tratando. Afasta-se (ou se tem a intenção de 
afastar) proposições essencialistas sobre os gêneros; 
a ótica está dirigida para um processo, para uma 
construção, e não para algo que exista a priori. O 
conceito passa a exigir que se pense de modo plural, 
acentuando que os projetos e as representações sobre 
mulheres e homens são diversos. Observa-se que as 
concepções de gênero diferem não apenas entre as 
sociedades ou os momentos históricos, mas no interior 
de uma dada sociedade, ao se considerar os diversos 
grupos (étnicos, religiosos, raciais, de classe) que a 
constituem (LOURO, 1997, p. 23)

Em termos, “a essência ou a identidade que pretendem expressar 
são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos 
e outros meios discursivos” (BUTLER, 2005, p. 21). Assim dá-se a 
“construção performativa do corpo”, sendo que este, mesmo dentro do 
padrão heterossexual possui seus limites, ou seja

atos e gestos, desejos falados e praticados, criam 
a ilusão de um núcleo duro de género, interior e 
organizador, uma ilusão perpetuada discursivamente 
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com o propósito da regulação da sexualidade 
dentro do quadro obrigatório da heterossexualidade 
reprodutiva. […] Tal como noutros rituais, a ação do 
género requer uma performance que é repetida. […] 
Existem dimensões temporais e coletivas nestas ações, 
e o seu carácter público não é irrelevante; com efeito, a 
performance é efetivada com o objetivo estratégico de 
manter o género dentro da sua moldura binária. […] 
Esta formulação afasta a concepção de género de um 
modelo de identidade substancial, levando-a para um 
outro que exige uma concepção de género enquanto 
temporalidade social construída (BUTLER, 2003, p. 
136)

Entre cada condição é estabelecido fronteiras, que determina 
o processo de exclusão e realocação do espaço social de cada um. Os 
confins entre seus limites acabam por tornar invisível a manifestação 
do outro. A língua por sua vez também pode provocar uma quebra na 
normatividade ou auxiliar no processo de interação e reconhecimento 
do outro. Como podemos ver no turno de fala seguinte:

Y: como é sua relação com outros jovens?
L: depende... algumas pessoas escrevem no papel e me 
dão, eu ensino libras para outras pessoas. Tem outras 
pessoas ouvintes que não tem comunicação e eles... e eu 
acabo ensinando libras e divulgando para ele... depende 
de pessoa. 

Aqui percebe-se que ocorre um processo mutuo de alteridade, 
em que um reconhecido a partir do respeito e reconhecimento do 
outro, isso é claro, sem colocar a orientação sexual do entrevistado, por 
outro lado o jovem consegue se situar nas relações e instâncias sociais, 
mesmo com sua orientação, como podemos ver a seguir, que coloca em 
destaque o seu posicionamento social e identitário.

L: sim, o meu convívio com eles é normal eles me 
respeitam por eu ser gay, por eu ser surdo tenho alguns 
amigos bissexuais ... é normal nossa relação eles me 
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ajudam eu ajudo eles, algumas pessoas que vem e 
começam a brigar e eles me defendem por eu ser surdo 
e gay, então eles acabam me defendendo por isso. 

Privilegia-se uma orientação sexual com o objetivo de 
normatização do poder. Este, portanto, necessita do outro para se 
legitimar, para que assim, a norma, que é personificada com os fatores 
históricos, possa manobrar os seus mecanismos, dispositivos, de 
controle da sociedade. Um precisa do outro para existir, o anormal não 
existiria sem oposição da normalidade, e esta não se estabeleceria sem 
o outro para recriminar e invisibilizar.

[...] A heterossexualidade se define implicitamente 
constituindo-se como a negação da homossexualidade. 
A heterossexualidade se define a si mesma sem 
problematizar-se, se eleva como um termo não 
marcado e privilegiado, denegrindo e problematizando 
a homossexualidade (HALPERIN, 2004, p. 37).

A heteronormatividade é um conjunto de prescrições, que 
ocorre por meio do dispositivo do armário, que vem a legitimar os 
processos sociais de regulação, controle, modelagem da personalidade, 
mas que pode colocar o indivíduo a sair do armário, como podemos 
ver a seguir:

L: Bom... os meus amigos já me falaram que preconceito 
é quando uma pessoa não gosta de gay ou dos trejeitos 
dele, é um grupo que segrega o outro. então ele vê uma 
pessoa gay – credo, não !, sai! - Vai para teu canto ... 
A família, amigos, quando eles também fazem essa 
segregação, mas também há uma quebra do preconceito, 
quando a família aceita, quando os amigos aceitam... 
entendeu? As outras pessoas gays ficam, sim, tristes por 
essa segregação, aí depois as outras, os homofóbicos 
se arrependem as vezes, e acabam tendo um certo 
relacionamento e tem um certo vinculo de amizade. 
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Essa estruturação não marca somente aqueles que se relacionam 
com pessoas do mesmo sexo, ela demarcar tanto os que estão no padrão, 
para assim serem normatizados, quanto os que não estão dentro deste 
modelo. 

Aqui, uma forma de sexualidade é generalizada e 
naturalizada e funciona como referência para todo o 
campo e para todos os sujeitos. A heterossexualidade 
é concebida como “natural” e também como universal e 
normal. Aparentemente supõe-se que todos os sujeitos 
tenham uma inclinação inata para eleger como objeto 
de seu desejo, como parceiro de seus afetos e de seus 
jogos sexuais alguém do sexo oposto (LOURO, 1999, 
p. 13)

Essa influência é notada nas formas de definição que existem 
nas culturas sexuais não hegemônicas, por exemplo a dicotomia gay, 
do ativo versus passivo, na qual tem como base a postura normativa 
hegemônica sobre as relações sexuais, em que ocorre a definição papéis, 
posições, comportamentos para cada um.

O “sujeito” masculino é uma construção fictícia, 
produzida pela lei que proíbe o incesto e impõe um 
deslocamento infinito do desejo heterossexualizante. 
O feminino nunca é a marca do sujeito; o feminino 
não pode ser o “atributo” de um gênero. Ao invés 
disso, o feminino é a significação da falta, significada 
pelo Simbólico, um conjunto de regras linguísticas 
diferenciais que efetivamente cria a diferença sexual 
(BUTLER, 2003, p. 52).

A diferença influencia diretamente na relação do outro, o 
anormal com o dito normal é sempre colocado em paralelo, onde o 
diferente é ridicularizado por sua identidade e por isso condicionado a 
permanecer no armário e não se assumir plenamente, como podemos 
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destacar na fala seguinte:

L: os dois juntos, por ser gay e por ser surdo. É bem 
pior o preconceito por eu ser gay e surdo, as pessoas 
da escola começam a rir e eu fazendo gestos e tal, eles 
ficam me provocando e ficava meio que sem... “voando” 
fazendo coisas.... Não entedia nada.

Sendo assim a heteronormatividade, não deve ser entendida 
somente para os que são legítimos e normalizados, não obstante é uma 
construção contemporânea para denominar o dispositivo histórico 
da sexualidade, em que está inserido o “armário social normativo”, 
com o objetivo de forma a todos para serem heterossexuais, que é 
considerado um modelo supostamente coerente, saudável, “natural”, 
devido a agregação biológica, e padrão de ser, o que irá atingir aos 
outros dispositivos de orientação sexual, levando ideologias de essência 
heterossexual para o universo homossexual. A influência legitima desse 
pressuposto fica claro na fala de um dos entrevistados.

L: Bom, eu tinha oito anos, aí eu falei e eles ficaram 
calados, me brigaram, não me aceitaram. Aí depois foi 
passando o tempo ... aí foi passando o tempo, aí quando 
foi dezoito anos, falei de novo, aí a minha mãe não quis, 
ficou muito preocupada, não me aceitou. Aí depois, 
quando falei que no futuro eu ia sair de casa, ficar 
sozinho para eu poder me assumir normalmente. Ela 
me expulsou de casa. Eu disse desculpa, é o jeito que eu 
sou e eu vou sair, ela ficou triste. Aí depois eu realmente 
me assumi, sai de casa, me senti livre. Hoje eu me 
respeito também, sou uma pessoa normal, um homem 
gay normal, e quando as pessoas me perguntam, eu falo, 
sim, sou gay. 

Portanto entendemos que a o caráter da normalidade com fim 
compulsório a heteronormatividade carece ser problematizado, pois 
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isso influência no âmbito da noção de cultura, cuja perspectiva teórica 
coloca o que se opõem a essa compulsão, é compreendida como luta 
para uma igualdade e aceitação, uma busca pela legitimação do que é 
dito anormal, pois a significação é estabelecida pelo olhar do outro, 
pelo majoritário em que o discurso é entendido como monofônico, 
impossibilitando a relação de alteridade entre a diversidade de gênero. 
Nesse embate cultural está implicado a relação de reconhecimento e 
aceitação do gênero a partir de um menos concreto, que nos

[...] remete a todas as formas de construção social, 
cultural e linguísticas implicadas com processos que 
diferenciam mulheres de homens, incluindo aqueles 
processos que produzem seus corpos, distinguindo-os 
e nomeando-os como corpos dotados de sexo, gênero e 
sexualidade (MEYER, 2004, p. 15).

Neste Sentido, o gênero, é entendido como um organizador 
cultural, e está em articulação com a sexualidade, o que leva a modular 
a forma heteronormativa de como mulheres e homens “precisam” se 
comportar e na forma como os corpos serão apresentados no âmbito 
social, essas duas instâncias influenciam nas relações interpessoais e na 
forma como ela se constitui, mas dentro dessa visão é gerada um outro 
produto que pode ser identificado na fala do entrevistado.

L: Bom... os meus amigos já me falaram que preconceito 
é quando uma pessoa não gosta de gay ou dos trejeitos 
dele, é um grupo que segrega o outro. então ele vê uma 
pessoa gay – credo, não !, sai! - Vai para teu canto ... 
A família, amigos, quando eles também fazem essa 
segregação, mas também há uma quebra do preconceito, 
quando a família aceita, quando os amigos aceitam... 
entendeu? As outras pessoas gays ficam, sim, tristes por 
essa segregação, aí depois as outras, os homofóbicos 
se arrependem as vezes, e acabam tendo um certo 
relacionamento e tem um certo vinculo de amizade.
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Portanto a heteronormatividade visa regular e normatizar 
modos de ser e de viver os desejos corporais, pois:

Num mundo de fluxo aparentemente constante, onde 
os pontos fixos estão se movendo ou se dissolvendo, 
seguramos o que nos parece mais tangível, a verdade 
de nossas necessidades e desejos corporais. [...] O 
corpo é visto como a corte de julgamento final sobre 
o que somos ou o que podemos nos tornar. Por que 
outra razão estamos tão preocupados em saber se os 
desejos sexuais, sejam hetero ou homossexuais, são 
inatos ou adquiridos? Por que outra razão estamos tão 
preocupados em saber se o comportamento generificado 
corresponde aos atributos físicos? Apenas porque tudo 
o mais é tão incerto que precisamos do julgamento que, 
aparentemente, nossos corpos pronunciam (WEEKS, 
1995, p. 90-91).

De acordo com o que está socialmente estabelecido para as 
pessoas, numa perspectiva biologicista há duas possibilidades de 
colocação das pessoas quanto à anatomia sexual humana, ou seja, 
feminino/fêmea ou masculino/macho, por meio do discurso como 
pode ter sido obeservado.

Em cada época, em cada círculo social, em cada 
micromundo familiar, de amigos e conhecidos, de 
colegas, em que o homem cresce e vive, sempre existem 
enunciados investidos de autoridade que dão o tom, 
como as obras da arte, ciência, jornalismo político, 
nas quais as pessoas se baseiam, as quais elas citam, 
imitam, seguem.(...)Eis porque a experiência discursiva 
individual de qualquer pessoa se forma e se desenvolve 
em uma interação constante e contínua com os 
enunciados individuais dos outros (BAKHTIN, 2003, 
p. 294).
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A partir das falas construímos o quadro 2, de análise, que coloca 
o posicionamento do jovem de acordo com as categorias de análise, 
onde colocamos o turno de fala de cada momento da entrevista, junto 
com o posicionamento de estar ou sair do armário.

Quadro 2: sumarização dos posicionamentos

T.F. TEMA POSICIONAMENTO CATEGORIAS

1-5 Apresentação - -

6-10 Paralelo entre passado e 
presente Estar no armário Monofonia 

Heteronormativa
11-12 Sair de casa Sair do Armário Polifonia 
13-16 Planos para o futuro Sair do Armário Polifonia
17-20 Discussão do preconceito Sair do Armário Polifonia

21-23 Posição sobre sociedade 
heteronormativa Estar no armário Monofonia 

Heteronormativa
24-35 Alteridade Sair do Armário Polifonia
36-37 Despedida - -

Fonte: elaboração própria dos autores (2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se que @ entrevistad@ está o tempo inteiro em 
transição, não permitindo que sua identidade esteja plenamente 
de acordo com sua orientação sexual, pelo seu discurso, é possível 
apreender que nem sempre ele está de acordo com a voz hegemônica, 
estando assim em dissonância com o contexto em que está inserido.

Após análise percebe-se que @ jovem se situa tanto fora 
quanto dentro do armário. Este por sua vez quando está situado em 
contextos de conflito de pensamentos, consegue livremente se instalar 
na instância e se relacionar com os outros, por outro lado quando 
o entrevistado se depara coma monofonia heteronormativa, el@ é 
colocado para dentro de uma prisão social.
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Concluindo, afirmo que é possível fazer diferente e passar a 
repensar no que é realmente normal em sociedade que se destacam 
inúmeras peculiaridades, por sua vez estas diferenças acabam por 
viabilizar o aprisionamento do corpo, do gênero, do sexo, obrigando as 
pessoas a se colocar no armário e sair em seus momentos de liberdade 
e de confiança social.

Cabe tentar ampliar as discussões e o cabedal de conhecimentos 
entre todos inseridos nesse contexto Queer versus heteronormativo, 
para provocar mudanças nas relações sociais. Para tanto, pelo desejo 
de tentar fazer mais, de buscar novas perspectivas, de provocar a 
valorização, quebra de paradigmas e reconhecimento de personalidades 
que são possíveis de serem vividas, e principalmente de conviver com e 
para o outro, sem que ninguém se sinta preso por regras socioculturais. 
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HOMOFOBIA E DOCÊNCIA: VISUALIZANDO 
SUA INVISIBILIDADE

Jardinélio Reis da Silva
Danielle Rocha Bittencourt

Resumo: Neste manuscrito evidencia-se o resultado da pesquisa buscou responder: 
o que os programas de pós-graduação em educação têm pesquisado sobre homofobia 
na docência? Em qual região se encontra maior envolvimento com essa temática 
que violenta interrompe vidas? Desta forma, objetivando mapear as pesquisas 
sobre homofobia nos programas de pós-graduação em educação. Teve metodologia 
qualitativa, de abordagem bibliográfica. A fonte foram teses e dissertações dos 
Programas de Pós-Graduação em Educação, entre os anos de 2014 a 2018, disponíveis 
no site de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Dos 
resultados, percebeu-se uma produção de conhecimento sobre homofobia e docência 
insipiente e que não versam sobre a homofobia na docência considerando como 
sujeitos professores gays e professoras lésbicas.

Palavras-chaves
Homofobia e docência.  Homofobia na pós-graduação.  Homofobia e educação. 

INTRODUÇÃO

A homofobia na sociedade atual está cada vez mais explicita. 
As pessoas já não se importam de serem taxadas de homofóbicas. 
Muitas vezes até se vangloriam por tal título. A violência contra 
pessoas homossexuais chegou ao ponto de políticos, em todas as 
esferas de governo, assumirem tal postura. No Brasil, vez ou outra 
ocorre discussão e discursos que incentivam ao ódio e a violência 
contra pessoas homossexuais.  As ruas, seguindo o exemplo, refletem tal 
postura, comprovada pelo relatório do Grupo Gay da Bahia que registra 
o aumento do índice de assassinato de pessoas não heterossexuais ou 
que enquadrem nos padrões da heternormatividade.
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Os/as homofóbicos/as são pessoas que inferem a homofobia. 
Eles/elas não são pessoas desconhecidas e distantes. Muitas vezes 
elas estão na vizinhança, dormem na mesma casa ou até mesmo na 
mesma cama que o homossexual. Há ainda casos de homossexuais 
homofóbicos por não se aceitar enquanto pessoa homossexual ou 
por não concordar o/a outro/a possa ter uma identidade diferente de 
seu sexo biológico. São pessoas que nem mesmo se identificam ou 
se reconhecem como homofóbicas. Nesse sentido, Borillo (2016) 
enfatiza que a homofobia diz respeito à atitude de hostilidade para 
com as pessoas homossexuais, sendo mais do que uma simples rejeição 
irracional e sim uma manifestação que considera o outro como 
contrário, inferior ou anormal.

Pode-se dizer que a homofobia está impregnada na mente e 
nas atitudes das pessoas que há todo momento reproduzem atitudes 
homofóbicas sem ver, nem perceber o preconceito que seu discurso 
produz. E quando advertidas, dizem que era só brincadeira. E o/a 
agredido/a sempre irá perdoar porque não quer perder as amizades, 
fazer intrigas na família, ou mesmo não quer ocasionar tumulto, então 
deixa passar aquela humilhação, agressão, homofobia.

Prado (2016) define “A homofobia como termo para designar 
uma forma de preconceito e aversão às homossexualidades em geral 
tem se lançado na sociedade brasileira com alguma força política, 
conceitual e analítica nos últimos anos” (p. 7).

Destaca-se que no dia treze de junho deste ano de dois mil 
e dezenove, o superior tribunal federal aprovou a criminalização da 
homofobia. Hoje, a discriminação por orientação sexual e identidade 
de gênero é crime. Por oito votos a três, os ministros determinaram 
que essa violência seja punida pela lei do racismo (7716/89), que até 
então previa crimes de discriminação por “raça, cor, etnia, religião e 
procedência nacional”, agora acrescenta a homofobia.

No entanto, ainda se vive no Brasil um momento de retrocesso 
de direitos, que usa a população LGBTQI+ como bode expiatório. Nesse 
contexto, é de se esperar que a escola e a academia ponham em pauta essa 
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discussão visando o combate a homofobia dentro e fora de seus muros. 
Sabedores da importância da Educação em desmistificar preconceitos, 
busca-se saber então: o que os programas de pós-graduação em educação 
têm pesquisado sobre homofobia? Em qual região se encontra maior 
envolvimento com essa temática que violenta interrompe vidas? Tendo, por 
tanto, o objetivo de mapear as pesquisas sobre homofobia nos programas 
de pós-graduação em educação.

Este manuscrito é parte de uma pesquisa de mestrado que 
teve como tema a homofobia vivida por professores gays e professoras 
lésbicas dentro de ambientes escolares. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, como definem Gatti e André (2010), pois faz uma análise 
qualitativa dos dados pesquisados. Resulta de um levantamento de teses 
e dissertações disponíveis na Plataforma Sucupira da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) vinculado 
ao Ministério da Educação do Brasil.

HOMOFOBIA EM TESES E DISSERTAÇÕES

Diante dos limites de uma investigação de mestrado em 
educação nos propomos a localizar o que está sendo produzido em 
teses e dissertações na educação sobre “homofobia e docência” nos 
programas de pós-graduação das universidades brasileiras. Para tal, foi 
realizado um levantamento sobre a temática em teses e dissertações 
disponíveis no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - CAPES. 

A plataforma escolhida deve-se a confiabilidade de ser um 
órgão pertence ao Ministério da Educação (MEC) que tem papel 
fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu 
em todos os estados da Federação que entre suas linhas de trabalho está 
o acesso e a divulgação da produção científica (mestrado e doutorado). 

Quando encontramos temas relacionados o site da CAPES 
nos direcionou para Plataforma Sucupira34 onde foi possível analisar 

34  É uma plataforma on-line para coletar informações, realizar análises e avaliações e ser a 
base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). De acordo com a CAPES, 
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resumos expandidos dos trabalhos. Ao perceber a proximidade com o 
objeto aqui estudado foi feito download dos trabalhos completos para 
uma melhor análise.

Os critérios adotados para a pesquisa no site da CAPES assim 
tiveram os seguintes delineamentos: 1) área de conhecimento: educação; 
2) área de concentração: educação; 3) nome do programa: educação; 
4) recorte temporal foi o decênio de 2008 a 2018; 5) palavras-chaves 
utilizadas: “homofobia e docência”, “homossexualidade e docência”, 
“professor gay”, “professora lésbica”, “homofobia”, “homossexualidade”.

Antes de partirmos para os resultados da pesquisa, quer-se 
fazer uma ressalva quanto às palavras pesquisadas. Por não se encontrar 
produção acadêmica com o termo exato “homofobia e docência”, 
ampliou-se para as demais palavras-chaves na ordem acima com a 
intenção de encontrar temas e resumos que retratassem a temática 
pesquisada em todo ou em parte. Medida que possibilitou a chegar aos 
resultados encontrados entre os anos de 2008 e 2018, como demonstra 
o quadro.

a Plataforma deve disponibilizar em tempo real e com muito mais transparência as infor-
mações, processos e procedimentos que a CAPES realiza no SNPG para toda a comunidade 
acadêmica. Igualmente, a Plataforma propiciará a parte gerencial-operacional de todos os 
processos e permitirá maior participação das pró-reitorias e coordenadores de programas 
de pós-graduação.
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QUADRO 1: PRODUÇÃO POR ANO

PALAVRA DE 
BUSCA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TO-
TAL

Homofobia e 
docência

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Homossexuali-
dade e docência

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Homofobia 0 0 0 0 0 5 10 5 8 6 1 35

Homossexuali-
dade

0 0 0 0 0 2 5 7 6 1 1 22

Professor gay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Professora 
lésbica

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Total por ano 0 1 0 0 0 7 15 13 14 8 3 61

Fonte: CAPES, 2019

Podemos verificar neste quadro que no período de 10 anos 
foram produzidas 61 pesquisas sobre as temáticas em questão de 
acordo com as palavras-chaves pesquisadas. Porém, após fazer um 
cruzamento entre os títulos dos trabalhos em cada categoria de 
busca, percebeu-se a repetição de 5 títulos por conta da palavra-chave 
pesquisada, diminuindo para 56 os trabalhos selecionados. 

Verificou-se ainda que as produções ocorreram nos anos de 
2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Vianna e Unbehaum 
(2016), em seu texto sobre Gênero e Educação: fortalecendo uma agenda 
para políticas educacionais, localizam o interesse nessas produções no 
período acima pelo incentivo dado pelo governo Lula que através da 
criação de várias secretarias especiais como a Secretaria Especial de 
Direitos Humanos (SEDH) e Secretaria Especial de Política para 

Número de produção de teses e dissertações por ano
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Mulheres (SPM) que possibilitou a “execução de políticas a partir da 
interseccionalidade de gênero, raça, sexualidade, classe social entre 
outras dimensões das desigualdades” (p. 85). 

Outra observação que pode ser feita sobre essas produções 
estão localizadas particularmente nas instituições de ensino superior 
concentradas nas regiões sudeste e sul do Brasil. Apresentamos abaixo 
os quadros 2, 3, 4 e 5 de acordo com o tema pesquisado, apresentando 
as instituições e o quantitativo de produção de teses e dissertações 
destacando as regiões em que essas instituições estão localizadas.

QUADRO 2: PRODUÇÃO SOBRE HOMOFOBIA
INSTITUIÇÃO PRODUÇÃO REGIÃO
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul

1 Sul

Fundação Universidade de Passo Fundo 1 Sul
Universidade de Brasília 1 Centro-oeste
Universidade de São Paulo 1 Sudeste
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 12 Sudeste
Universidade Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho/
Pr.Prudente

5 Sudeste

Universidade Estadual de Maringá 3 Sudeste
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho ( Rio Claro ) 

1 Sudeste

Universidade Federal de Pelotas 1 Sul
Universidade Federal de Santa Maria 1 Sul
Universidade Federal do Pará 1 Norte
Universidade Federal do Rio de Janeiro 2 Sudeste
Universidade Federal do Rio Grande 2 Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 Sul
Universidade Metodista de Piracicaba 1 Sudeste
Universidade Tuiuti do Paraná 1 Sul

Fonte: CAPES, 2019
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De acordo com o quadro, a temática homofobia no período 
de 2008 a 2018 teve 35 produções entre teses e dissertações e, a 
maior concentração ficou na Região Sudeste, com destaque para a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro com 12 pesquisas. Das 
totalizações por região assim ficaram: Regiões Sul: 08 produções; 
Sudeste: 25 produções; Centro-Oeste: 01 produção; Norte: 01 
produção; Nordeste: 0 produção.

QUADRO 3: PRODUÇÃO SOBRE HOMOSSEXUALIDADE
INSTITUIÇÃO PRODUÇÃO REGIÃO
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul

2 Sul

Fundação Universidade de Passo Fundo 1 Sul
Universidade de Brasília 1 Centro-oeste
Universidade de São Paulo 2 Sudeste
Universidade do Estado de Santa Catarina 1 Sul
Universidade Federal de Santa Maria 1 Sul
 Universidade Federal de São Carlos 5 Sudeste
Universidade Federal de Uberlândia 1 Sudeste
Universidade Federal do Maranhão 1 Nordeste
Universidade Federal do Pará 1 Norte
Universidade Federal do Rio de Janeiro 1 Sudeste
Universidade Federal do Rio Grande 2 Sul
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1 Sul
Universidade Metodista de Piracicaba 1 Sudeste
Universidade Metodista de São Paulo 1 Sudeste

Fonte: CAPES, 2019

De acordo com o quadro, a temática homossexualidade no 
período de 2008 a 2018 teve 22 produções entre teses e dissertações 
e, a maior concentração ficou na Região Sudeste novamente com 
destaque para a Universidade Federal de São Carlos que apresentou 
5 produções. Das totalizações por região assim ficaram: Regiões Sul: 
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08 produções; Sudeste: 11 produções; Centro-Oeste: 01 produção; 
Norte: 01 produção; Nordeste: 01 produção.

QUADRO 4: PRODUÇÃO SOBRE PROFESSOR GAY
INSTITUIÇÃO PRODUÇÃO REGIÃO
Fundação Universidade Federal de Sergipe 1 Nordeste
Universidade Federal do Paraná 1 Sul
Fonte: CAPES, 2019

Ao especificar um dos sujeitos da pesquisa, tivemos um resultado 
bem mais reduzido. Apenas duas produções foram encontradas com 
a palavra-chave “professor gay”, uma pesquisa foi localizada na região 
Nordeste e outra no Sul do Brasil.

QUADRO 5: PRODUÇÕES SOBRE PROFESSORA LÉSBICA
INSTITUIÇÃO PRODUÇÃO REGIÃO
Universidade de São Paulo 1 Sudeste
Universidade Federal de Uberlândia 1 Sudeste

Fonte: CAPES, 2019
Quando especificado os outros sujeitos da pesquisa tivemos um 

resultado também mais reduzido. Localizamos apenas duas produções 
com a palavra-chave “professora lésbica”, ambas as pesquisas foram 
localizadas na Região Sudeste.

Ao término dessa análise sobre as temáticas que abrange o 
objeto de pesquisa desta dissertação, questionou-se sobre a pouca 
produção na Região Norte e se quis saber se havia uma equivalência 
entre produção e oferta de programas. Partindo dessa curiosidade, 
entrou-se na Plataforma Sucupira e buscou-se o quantitativo de 
programas de pós-graduação. Verificou-se a vigência de 12 Programas 
de Pós-Graduação em Educação na Região Norte35. Esse quantitativo 
chama-nos atenção nesse quadro para pouca produção feita no 
35   BRASIL, Plataforma Sucupira. Coleta CAPES – Dados cadastrais do programa. Disponível 
em:  https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaProgra-
ma.jsf> acesso em 14/12/2018.
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período pesquisado. Tendo em vista o que Vianna e Unbehaum (2016) 
ressaltaram sobre os incentivos do governo Lula e Dilma, questiona-
se se o Norte não foi abrangido por essas políticas ou essa falta de 
produção e interesse é apenas mais uma reflexo da comunidade 
intelectual de invisibilidade de pessoas homossexuais 

Essa é a realidade dos homossexuais na sociedade 
brasileira: a invisibilidade, que é causada pela rejeição 
desses indivíduos, pelo não pertencimento, seja no seio 
da família, na escola, ou na própria sociedade. Esta 
invisibilidade se inicia na não aceitação por parte da 
família e continua na sociedade através do desamparo, 
desprezo, indiferença e por fim a estigmatização. 
(BRANDÃO; MIRANDA, 2012)

As autoras destacam que a invisibilidade é causada por rejeição 
que perpassa as várias instâncias da sociedade e dura toda a vida 
do indivíduo homossexual. Indiferente a sua condição e violências 
sofridas, fica, pois a reflexão sobre a necessidade de descortinar e dar 
visibilidade a esses sujeitos na área da educação em nossa região.

A Universidade Federal do Pará teve dois trabalhos 
desenvolvidos no campo de gênero e sexualidade na área da educação, 
um com a temática da homossexualidade e outro com a temática da 
homofobia.

O que traz a temática de homofobia é a tese de doutorado 
de Sandra Karina Barbosa Mendes. Defendida em 24/06/2016 com 
o título “‘Diferentes, porém, iguais’ – o acontecimento do combate 
à homofobia no Projeto Saúde e Prevenção na escola (SPE)”, no 
programa Educação, sob a orientação de Genilton Odilon Rego 
da Rocha, a pesquisadora toma como objeto de análise as práticas 
discursivas e subjetividades forjadas no combate à homofobia no 
projeto Saúde e Prevenção na Escola. Tomando como principal 
material empírico a coleção de fascículos produzida pelo projeto SPE, 
e alguns documentos secundários da política de combate à homofobia.

O trabalho que traz a temática de homossexualidade foi 
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dissertação de Silvane Lopes Chaves defendida em 30/06/2015 sob 
o título “Sobre corpos insolentes: corpo trans, um ensaio estético 
da diferença sexual em educação” no programa Educação, sob a 
orientação de Gilcilene Dias da Costa. A pesquisadora discute a 
noção de diferença sexual como dimensão fronteiriça e indeterminada 
da sexualidade e problematiza o paradigma da inclusão como suposto 
acolhimento da diferença na educação.

Podemos perceber que tratam da homossexualidade na área da 
educação, mas não estão diretamente relacionadas ao objeto proposto 
nessa pesquisa que é “homofobia e docência”. Destaca-se que dos 56 
resumos expandidos pesquisados na Plataforma Sucupira - CAPES 
com as palavras-chaves supracitadas, apenas 6 resultados se aproximam 
do objeto aqui pesquisado. Vejamos no quadro.

QUADRO 6: PRODUÇÕES QUE SE APROXIMAM

TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO PROGRAMA TIPO ANO

A diversidade entra 
na escola: histórias 
de professores e 
professoras que 
transitam pelas 
fronteiras da 
sexualidade e do 
gênero

ALMEIDA, 
Neil Franco 
Pereira de

Universidade 
Federal de 
Uberlândia

Educação 
(anterior a plataforma 

sucupira)

Dissertação 2009

Lésbicas e 
professoras: modos 
de viver o gênero na 
docência

Maciel, 
Patricia 
Daniela

Universidade 
Federal de 

Pelotas

Educação 
(42003016014P2)

Tese 2014

Contribuições de 
disciplinas de gênero 
e sexualidades na 
formação docente 
inicial e continuada 
no enfrentamento da 
homofobia na escola

SANTOS, 
Luciano 

Pereira dos.

Universidade 
Federal de 

Pelotas

Educação 
(42003016014P2)

Dissertação 2016
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Reconhecimento 
e reflexividade da 
alteridade gay na sala 
de aula

SILVA, 
Darkson 

Kleber Alves 
da.

Fundação 
Universidade 

Federal de 
Sergipe

Educação 
(27001016003p5)

Dissertação 2017

Professoras lésbicas 
na educação básica de 
São Paulo: rupturas 
e construção de 
visibilidades

FREITAS, 
Tatiana 

Carvalho de.

Universidade de 
São Paulo

Educação 
(33002010001P6)

Tese 2018

A produção 
de narrativas 
audiovisuais sobre e 
contra a homofobia 
em processos 
de formação e 
autoformação para a 
docência

REIS, 
Vinicius Leite.

Universidade do 
Estado do Rio 

de Janeiro

Educação 
(31004016006P5)

Dissertação 2018

Fonte: CAPES, 2019

Esse quadro de produções se aproximam da temática 
homofobia e docência por ora, tratarem da docência homossexual 
ou ora tratarem de processos de homofobia na educação que envolva 
docentes homossexuais na realização da pesquisa sendo 4 dissertações 
e 2 teses. Portanto, é pertinente a análise deles neste trabalho.

O pesquisador Neil Franco Pereira de Almeida defendeu 
em 2009, na Universidade Federal de Uberlândia, a dissertação de 
mestrado com o título “A diversidade entra na escola: histórias de 
professores e professoras que transitam pelas fronteiras da sexualidade 
e do gênero”. O objetivo da pesquisa foi compreender e problematizar 
aspectos da constituição identitária de professores e professoras que 
transitam pelas fronteiras das sexualidades e do gênero. Sua pesquisa 
foi embasada principalmente nas reflexões elaboradas pela teoria 
queer. Como procedimento metodológico ele se utilizou de entrevista, 
questionário e análise documental. Neil chegou a conclusão que o/a 
professor/a gay, travesti e lésbica ao exercer a profissão docente não 
se desvincula das marcas da sexualidade e do gênero inscritas em seu 
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corpo, mesmo que não as anuncie. Outra conclusão do pesquisado foi 
verificar que o fato de serem docentes não amenizou a exposição à 
agressão, direta ou indireta, verbal ou não-verbal, manifestadas por 
alunos/as e/ou colegas de profissão em virtude de suas identidades 
sexuais e de gênero. E que sua presença na escola provoca discussão 
da diversidade como tema real e imediato desmoronando a histórica 
crença de que a sexualidade e o profissionalismo sejam fatores 
correlacionados e inerentes à docência.

 Patricia Daniela Maciel, em 2014, na Universidade 
Federal de Pelotas, defendeu a tese “Lésbicas e professoras: modos 
de viver o gênero na docência”e teve como  objetivo investigar como, 
a partir dos discursos de gênero e dos dispositivos de sexualidade, as 
professoras foram subjetivadas ao ponto de produzirem alguns modos 
particulares de viver à docência. Para esta análise foram usados como 
pressupostos teóricos os Estudos Feministas e Pós-Estruturalistas, 
principalmente os textos de Judith Butler e Michel Foucault. A 
análise foi feita a partir de entrevistas semi-estruturadas com sete 
professoras, sob dois critérios: a) terem atuado na educação básica; 
b) terem assumido a lesbianidade em algum momento das suas vidas. 
O aporte teórico-metodológico utilizado na produção das narrativas 
foca-se nos estudos analíticos da experiência. A autora concluiu que 
nem todas as professoras lésbicas tencionam ou problematizam o 
gênero nas escolas, mas que todas ao experienciar o gênero produzem 
alguns conhecimentos éticos sobre si, alguns saberes próprios e/
ou particulares, com os quais elas, em alguns momentos, atuam nas 
escolas.

O pesquisador Darkson Kleber Alves da Silva defendeu sua 
dissertação em 2017, na Fundação Universidade Federal de Sergipe, 
com o título “Reconhecimento e reflexividade da alteridade gay na sala 
de aula”. Nela objetivou analisar os processos de comunicação ocorridos 
por tipo de contato e modos de interação entre professor gay e alunos 
gays no contexto escolar. Fundamentou sua pesquisa na perspectiva 
construcionista de análise social nas abordagens autobiográficas 
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e na etnografia interpretativa. Utilizou a metodologia qualitativa 
tendo como instrumento de pesquisa, tanto o uso do relato oral de 
vida pessoal e profissional de professor, quanto a entrevista intensiva 
semidirigida e o diário de campo. Os resultados da pesquisa indicam a 
existência da visibilidade, reconhecimento e reflexividade da alteridade 
gay em contextos pedagógicos escolares por parte de professores gays 
em decorrência do processo de comunicação simbólica intencional 
entre os envolvidos. Concluiu que os fenômenos de reconhecimento e 
reflexividade do professor gay são inseparáveis da emancipação pessoal 
e coletiva dos atores sociais ainda invisibilizados no sistema escolar no 
que se refere à diversidade, significação social, silenciamento, opressão 
e (in) visibilidade da alteridade gay em sala de aula.

A pesquisadora Tatiana Carvalho de Freitas defendeu sua 
tese em 2018, na Universidade de São Paulo. O título de sua pesquisa 
foi “Professoras lésbicas na educação básica de São Paulo: rupturas e 
construção de visibilidades”. A tese de Carvalho teve como objetivo 
compreender os distintos significados do que é ser uma professora 
lésbica no ambiente escolar. Sua metodologia pautou-se na abordagem 
qualitativa de perspectiva sociológica, a técnica de coleta utilizada foi 
roteiro semiestruturado. Concluiu a pesquisadora que as professoras 
lésbicas buscam uma visibilidade pedagógica ou uma tentativa 
consciente de construir uma possibilidade de existência legítima no 
ambiente escolar.

O pesquisador Vinicius Leite Reis defendeu sua dissertação 
em 2018. O título de sua pesquisa foi “A produção de narrativas 
audiovisuais sobre e contra a homofobia em processos de formação 
e autoformação para a docência”. Teve como objetivo entender e 
intervir em alguns dos processos discursivos, verbais e não verbais, 
em especial os audiovisuais, que produzem e significam nas/com as 
diversas redes educativas uma diferença relacionada às normas de 
gênero e à regulação das sexualidades, e que desqualifica e inferioriza 
determinados sujeitos, modos de viver os prazeres e as potências dos 
corpos e de experienciar o mundo. Destaca o autor que esse estudo 



se insere em meio a uma audiovisualização das culturas por meio das 
mídias tradicionais ou redes sociais na internet. Após a análise dos 
dados coletados e criados, sugere que com a produção de audiovisuais 
as estudantes pudessem vivenciar uma experiência que, não fosse pelo 
deslocamento de seus corpos para performar um outro modo de vida. 
Conclui o autor que nesse caminhar, seu processo de formação para 
a docência está entrelaçado com a formação das futuras professoras e 
que é necessário audiovisualizar a ciência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos trabalhos pôde-se identificar três aspectos: 
1) A produção de conhecimento sobre homofobia e docência, 
principalmente nos programas de pós-graduação em educação no 
Norte é insipiente; b) as produções existentes utilizam métodos de 
abordagem qualitativa com enfoques e técnicas de coleta e análise 
diversas; 3) não versam sobre a homofobia na docência considerando 
como sujeitos professores gays e professoras lésbicas.

 Pensar a pessoa homossexual em ambiente escolar e 
entendendo que a escola tem fundamental importância na vida de 
todo e qualquer indivíduo, pois é local que prepara para a vida e para 
o trabalho e, entendendo ainda que esse é um ambiente hostil para os 
indivíduos que assumem sua orientação sexual ou identidade de gênero 
que foge da norma padrão, leva-nos a refletir sobre algumas políticas 
educacionais que visem garantir a permanência desse indivíduo na 
escola. Para que esse indivíduo permaneça estudando é necessário 
mais que ações individuais, mas políticas públicas para garantir um 
direito que é constitucional.
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POSFACIO

É com imensa alegria e satisfação que escrevemos esse Posfácio 
sobre o livro Juventude e Educação no Pará: Projetos de Vida, Trajetórias 
e Gênero... Este livro compreende uma coletânea de textos elaborados 
por jovens pesquisadores que problematizam suas narrativas de forma 
crítica dentro do campo de estudo sobre Juventude e Protagonismo 
Juvenil. Trata-se de uma obra de grande importância para a sociedade 
brasileira, pois por meio de um trabalho de fôlego, em equipe, 
recuperou-se a importância do debate sobre as juventudes e seus mais 
variados aspectos, dando visibilidade a esses sujeitos históricos. 

Os leitores perceberam que os autores dos textos estabelecem 
múltiplos diálogos por meio de diferentes linguagens e infecções com 
a história, educação, sociologia e principalmente com os distintos 
cotidianos dos jovens amazônicos. 

A leitura dos textos é muito agradável e rica de informações, 
sempre bem documentadas, com uma bibliografia abundante. Os 
artigos foram desenvolvidos por pesquisadores e pesquisadoras, em 
sua maioria jovens, oriundos dos diferentes campos do conhecimento, 
o que enriqueceu grandemente as análises e interpretações sobre esses 
sujeitos.

As preocupações dos pesquisadores e pesquisadoras que 
participaram do desenvolvimento dos trabalhos mostra a riqueza das 
experiências demonstradas nas diversas temáticas dos capítulos deste 
livro. Logo, os textos foram classificados em três seções temáticas, para 
fácil agrupamento dos artigos e uma agradável leitura.

Na primeira seção, intitulada Jovens, Ensino Médio e Projetos 
de Vida ficou evidente que no primeiro texto o jovem boavistense se 
preocupa com o futuro e faz da escola o caminho para obter um amanhã 
mais favorável. Apesar das dificuldades enfrentadas diariamente, seja 
por acordar cedo, por não ter salas equipadas e/ou por professores, 
muitas vezes, demonstrando desinteresse, esses estudantes continuam 
a frequentar a escola, fazem planos e acreditam na mudança de vida a 
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partir da escolarização.
Já o debate feito acerca dos projetos de vida dos jovens 

ribeirinhos da Vila de Maiauatá mostra que os sujeitos jovens são 
privados de espaços e tempos de socialização e perdem sua vez e voz 
diante de decisões que lhes convém. Para os jovens ribeirinhos, o 
silenciamento se torna mais intenso e suas aspirações para o futuro são 
concebidas como “utópicas” devido as intempéries da vida ribeirinha.

Com o terceiro texto desta seção percebemos que os/as jovens, 
nas suas relações de sociabilidades desenvolvidas com amigos e 
professores, construíram saberes e imagens de si que auxiliaram na 
elaboração de uma identidade e destino profissionais. Outras, todavia, 
consideram as ações escolares pouco eficazes em gerar estímulos, não 
encontrando proximidades entre seus projetos de vida e as vivências 
nessa etapa, demandando propostas educativas que, além de conteúdos 
e habilidades disciplinares, dialoguem com suas demandas juvenis de 
orientação, acesso a informações e espaço de discussão e participação 
coletiva.

O último texto da seção faz o debate sobre o Protagonismo 
juvenil e Ensino Médio mediados por um projeto de extensão 
visando potencializar a atuação cidadã na produção de ambientes 
mais favoráveis à formação escolar e ao mais pleno desenvolvimento e 
afirmação dos jovens da escola pública.

A segunda seção, com o título Jovens, Ensino Superior e 
Formação de Professores, teve como artigo de abertura o debate a 
respeito do que levou estudantes de licenciaturas em fase de conclusão 
de curso à optarem por uma profissão socialmente desvalorizada nos 
dias atuais no momento da escolha do vestibular e sobre os motivos 
que contribuíram para que chegassem à fase de conclusão do curso. 
Logo, o ingresso na Universidade Pública é fonte de esperança para 
uma possível mudança social para diversos estudantes que sonham 
com a tão almejada aprovação, porém esta não foi a única razão que 
conduziu os estudantes a trilharem o caminho da formação inicial de 
professores.
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O segundo artigo desta seção trouxe à tona o debate a respeito 
da mercantilização do ensino superior privado, compreendida como 
parte de um processo econômico e viabilizada especialmente pela 
globalização. Portanto, a pesquisa contribuiu para a divulgação e 
exploração de uma categoria de estudo muito pouco explorada e 
estudada na região amazônica. Com isso, configurou-se como uma 
abertura de possibilidades de novos estudos e problematizações 
referentes à questão da determinada temática.

O último texto da seção identificou os motivos que levam 
estudantes homens a cursar Pedagogia dentro de Instituições de Ensino 
Superior Particulares. Para os estudantes entrevistados, as Instituições 
de Ensino Particulares se revelaram como uma oportunidade para 
adentrar no Ensino Superior, sendo influenciados por fatores sociais, 
econômicos e culturais, e o ingresso na Pedagogia são referentes a 
acessibilidade do curso, a identificação com o trabalho educacional e a 
mudança na realidade social.

Na última seção, com a denominação Jovens, Sexualidade e 
Gênero, o primeiro capítulo mostrou-nos os sentidos e significados 
que perpassam o sexismo dentro do ambiente escolar e a desigualdade 
entre meninas e meninos evidenciados por meio das falas das/dos 
jovens, apontando modelos de orientação que foram denominados de: 
diferença, estereótipo e constrangimento.

Já o capítulo seguinte, mostra que por mais que reconheçam os 
estereótipos que diariamente e, em diversos espaços, são colocados aos 
jovens estudantes, por vezes os mesmos se colocam em um lugar de 
resistência diante de processos de estigmatização.

O penúltimo artigo desta seção com a temática sobre as 
relações dialógicas de em jovem surdos e homossexual mostrando 
que uma identidade multifacetada se transforma de acordo com a 
relação, o diálogo e o local que o sujeito se insere, regulando o seu 
comportamento, junto com os dispositivos heteronormativos que 
impõem o armário como possibilidade de controle e vida.

Com o último artigo da seção e do livro percebemos que a 
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produção de conhecimento sobre homofobia e docência é insipiente 
e que não versam sobre a homofobia na docência considerando como 
sujeitos os professores gays e as professoras lésbicas num processo de 
invisibilização e silenciamento acerca dos sujeitos, suas identidades e 
orientações sexuais.

Depois da apreciação dos textos, reafirmamos que a Juventude 
atua em um meio social concreto, estabelecendo trocas, relações de 
aprendizagens na vida cotidiana, mudando o mundo e a si mesmo. Nos 
diferentes grupos sociais, os indivíduos se identificam pelas formas 
próprias de vivenciar e interpretar as relações e contradições, entre si 
e com a sociedade, o que produz uma cultura própria (DAYRELL, 
2003).

Assim, a obra ratifica seu comprometimento com uma educação 
de modo geral, colocando em questão debates contemporâneos acerca 
desse grupo geracional, em que os temas levantados no livro colocaram 
em evidência elementos que perpassam a vida dessxs sujeitxs. Logo, essa 
obra não pretende esgotar os estudos e análises sobre as juventudes, 
em especial as juventudes amazônicas, ao contrário, lança desafios 
e motivações para outras produções no campo da pesquisa sobre 
Juventude, principalmente no cenário amazônico, região com poucas 
pesquisas acerca dessa temática. 

Por fim, o conjunto desses textos nos permite refletir sobre as 
mudanças tão incisivas do tempo presente, sobre as condições políticas, 
sociais da juventude no Brasil e principalmente na Amazônia, região 
em que a juventude vivencia realidades precárias, seja no campo 
ou na cidade. Desemprego, violência, sucateamento das escolas 
e serviços públicos, falta de espaço para lazer e sociabilidades. Nas 
áreas ribeirinhas, como foi explicitado em dois trabalhos neste livro, 
as dificuldades são ainda maiores aos jovens que precisam abandonar 
às escolas constantemente para ajudar as famílias no sustento da casa, 
além de terem suas vidas atreladas à dependência da terra, das águas e 
das florestas. 

Leopoldo Nogueira Santana Júnior
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A área de educação demanda a 
intensificação de estudos sobre os 
sujeitos que seguem invisibilizados 
nas instituições educacionais. As 
políticas educacionais são elabora-
das sem a participação daqueles a 
quem elas se destinam. Nos últimos 
anos alterações na vida educacional 
dos jovens redirecionando a forma-
ção e o futuro dos jovens brasileiros, 
tem se realizado com velocidade e 
profundas modificações. Os estu-
dos aqui reunidos partem da noção 
de que os e as jovens têm perten-
cimentos, inscrições e singularida-
des que os tornam materialmente 
plurais. Tem opiniões e posiciona-
mentos. Avaliam a vida que levam, a 
escola que estudam, os professores, 
a formação que recebem. Tem pro-
posições e expectativas.   



A juventude ainda que tenha, 
historicamente, relevância política 
e social, não tem assumido posição 
de destaque nos estudos na área de 
educação.  É com a perspectiva de 
preencher uma lacuna que os auto-
res aceitam o desafio de apresentar 
resultados de pesquisas que toma-
ram a posição de escuta e sistema-
tização de interesses, projetos e tra-
jetórias de jovens paraenses, sejam 
estudantes do Ensino Médio, do 
Ensino Superior ou ouvidos a par-
tir do recorte de gênero. Os artigos 
rompem com a matriz adultocên-
trica que supõe a juventude como 
futuro, considerando-a como pas-
sagem para o adulto que será e não 
para o que é hoje como jovem. As-
sim nega que a juventude seja uma 
abstração conceitual para se pôr em 
busca dos seus modos de ser jovem, 
das suas experiências, do caráter re-
lacional e criativo de sua existência.



O interesse por estudos que deem visibilidade a juven-
tude no campo da Educação tem crescido nos últimos anos. 
Este livro reúne estudos realizados no âmbito do Grupo 
de Pesquisa Juventude, Educação e Sociabilidades – JEDS 
que considera a juventude como um grupo geracional, for-
mado por pessoas que tem uma existência histórica e ma-
terial que as torna singular em sua biografia. Os capítulos 
reúnem pesquisas qualitativas sobre juventude e educação 
evidenciando projetos de vida, trajetórias e relações de gê-
nero e sexualidade de modo a dar visibilidade aos jovens, 
suas opiniões e posicionamentos. O livro destina-se a es-
tudantes e professores da área de Educação, pesquisadores 
da juventude assim como outros interessados no estudo de 
jovens paraenses.




