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RESUMO 

 

         Neste trabalho apresento uma reflexão sobre “rituais de passagem” tendo como 

pano de fundo a relação entre juventude e escola. Trata-se de uma discussão que faz 

parte de minha pesquisa de doutorado (em andamento) a qual versa sobre os sentidos de 

transição no ensino médio para jovens de uma escola pública de ensino  

profissionalizante e uma escola pública de ensino regular, localizadas na cidade de 

Fortaleza-Ceará.  No campo da sociologia da juventude Pais (2009) e Marques (2003) 

acentuam que na passagem para a chamada idade adulta predominam determinados 

marcadores como a obtenção do primeiro emprego, o casamento e o nascimento do 

primeiro filho. Esses são ritos que, no entanto, não se apresentam de modo preciso na 

contemporaneidade. Um dos principais espaços de socialização e sociabilidade juvenil, 

e campo no qual se é legitimado ritos de passagem é a escola, embora atualmente se 

reconheça a existência de uma chamada “desinstitucionalização do social” (DUBET, 

2007). Nesta investigação, procuro perceber os sentidos atribuídos pelos sujeitos as 

transições experimentadas no ensino médio no sentido de saber até onde elas 

representam uma continuidade dos estudos ou o ingresso no mercado de trabalho. Como 

são construídas as trajetórias escolares dos jovens de classes populares diante da 

experimentação de diferentes processos de transição? A partir de aproximações com o 

campo empírico, por meio de observação participante, grupos focais, enquete e 

entrevistas individuais, venho colhendo dados visando estabelecer um quadro 

comparativo referente aos jovens inseridos nestas duas modalidades do ensino médio 

(profissional e regular) como também compreender a relação existente entre suas 

experiências escolares e as expectativas de projetos de vida/futuro. 

 

Palavras- chave: Juventudes, escola, rituais de transição, projetos de vida. 
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   INTRODUÇÃO  

 

             Neste trabalho intento trazer uma reflexão sobre “rituais de passagem” tendo 

como pano de fundo a relação entre a juventude e a escola  de ensino médio.  A  

imagem de juventude como um processo de diferentes transições é uma idéia partilhada 

por autores cujo olhar se volta a distintas questões relacionadas à sociologia da 

juventude. Pais (2009) e Marques (2003), por exemplo, acentuam que na passagem para 

a chamada idade adulta continua a predominar uma valorização de determinados 

marcadores como a obtenção do primeiro emprego, o casamento e o nascimento do 

primeiro filho, embora tais “ritos de passagem”, nas sociedades contemporâneas, não se 

apresentem de modo preciso. Para parte significativa de jovens das sociedades 

modernas, e aqui me refiro aos jovens advindos de classes populares,  a transição 

fundamental é aquela que se processa com a saída do sistema educativo e a entrada no 

mercado de trabalho (MARQUES, 2003).   

             Um dos principais espaços de socialização e sociabilidade juvenil, e campo no 

qual se é legitimado tal rito de passagem é a escola, embora atualmente se reconheça a 

existência de uma crise das instituições modernas ou uma “desinstitucionalização do 

social” (DUBET, 2007). Tem-se, assim, que as tensões e os desafios existentes na 

relação atual da juventude com a escola são expressões de mutações profundas, que vêm 

ocorrendo na sociedade ocidental, sobretudo, por meio de uma heterogeneidade de 

espaços de socialização (antes ocupados pela família, a escola e o trabalho) afetando 

diretamente as instituições, os processos de socialização das novas gerações, e 

interferindo na produção social e subjetivação dos indivíduos. (DAYRELL, 2007).  

            Importa aqui perceber os sentidos atribuídos pelos sujeitos as transições 

experimentadas no ensino médio no sentido de saber até onde elas representam uma 

possibilidade de continuidade dos estudos ou o ingresso no mercado de trabalho. Nesta 

perspectiva, o texto traz uma discussão sócio-antropológica sobre os rituais de 

passagem, considerando contribuições teóricas de autores como Goffman (2011), Pais 

(2009), Gennep (2011) e Peirano (2001). Também situa a condição juvenil como uma 

construção histórica, pondo em evidência interpretações sobre o “ser jovem” em duas 

principais correntes sociológicas, quais sejam: a corrente geracional e a corrente 
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classista. Por fim, apresenta um estudo exploratório realizado em duas escolas públicas 

da cidade de Fortaleza, visando captar as visões dos sujeitos sobre a escola de ensino 

médio e sua relação com as expectativas de projeto de vida/futuro.  

 

1. Juventudes e rituais de transição no ensino médio 

             Como definir um ritual? Como ele se expressa no cotidiano? As transições dos 

jovens para a vida adulta podem ser entendidas como rituais? Em que medida rituais são 

observados na esfera pública da escola
2
? São algumas perguntas que emergem na 

medida me detenho em leituras de autores como Goffman (2011) acerca dos rituais de 

interação. De início, é preciso pensar tais rituais em seus contextos de referência, os 

quais não se resumem a esfera pública, mas também podem ser observados na esfera 

privada, ou seja, na casa, por meio do cumprimento de uma rotina, inscrita numa 

regularidade e continuidade. Nesta perspectiva, o ritual se apresenta como modelo de 

ordenamento do social na medida em que  

 

(...) as sociedades, em qualquer lugar, se quiserem ser 

sociedades, precisam mobilizar seus membros como 

participantes autorreguladores em encontros sociais. Uma forma 

de mobilizar o indivíduo para esse propósito é através do ritual; 

ele é ensinado a ser perceptivo, a ter sentimentos ligados ao eu e 

um eu expresso pela fachada, a ter orgulho, honra e dignidade, a 

ter consideração, tato e uma certa quantidade de aprumo. 

(GOFFMAN, 2011, p. 49) 

 

 

               Orgulho, honra e dignidade são para o autor alguns elementos do 

comportamento humano a serem considerados quando optamos por observar, enquanto 

participantes, o jogo de interações sociais, como algo implicitamente relacionado a uma 

natureza humana universal, construída a partir de regras morais. O mundo social é aqui 

entendido como um mundo ordenado de ações e interações, ou seja, um mundo de 

regras, que se acentuam na medida em que os indivíduos encontram-se e interagem face 

                                                           
2
 Conforme Diógenes (2014) os significados de público e privado, de maneira geral, estão relacionados às 

formas de uso e comportamento nos espaços das cidades modernas, na denominada esfera pública. Estas 

duas esferas da vida social são, via de regra, interpretadas de forma dicotômica. Sobre essa discussão ver 

autores como Hannah Arendt, A condição humana (1987); Richard Sennet. O declínio do homem público 

(1998); e Zygmunt Bauman, Em busca da política (2000). 
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a face, e visam preservar uma imagem de si, uma “fachada”. No entanto, complementa 

o autor:  

 

 A capacidade geral de ser limitado por regras morais pode 

muito bem pertencer ao indivíduo, mas o conjunto particular de 

regras que o transforma num ser humano é derivado de 

requerimentos estabelecidos na organização ritual de encontros 

sociais. (GOFFMAN, 2011, p. 49). 

 

             

           Em Goffman o elemento coercitivo e exterior das regras morais  sobrepõe-se à 

ação do indivíduo, o que nos remete a noção de fato social presente no pensamento de 

Durkheim. Assim, para se manter um encontro ou empreendimento como um sistema 

viável de interação organizado por meio de rituais, as variações do comportamento 

humano (ter orgulho ou honra, obedecer regras, etc.) devem ser mantidas dentro de 

certos limites e contrabalançadas por modificações relativas a regras e entendimentos. 

Isso por que 

 

 (...) a natureza humana de um conjunto particular de pessoas 

pode ser especialmente projetada para o tipo especial de 

empreendimento em que elas participam, mas ainda assim todas 

essas pessoas precisam ter dentro delas algo do equilíbrio de 

características necessárias para um participante utilizável em 

qualquer sistema organizado ritualmente de atividade social. 

(GOFFMAN, 2011, p.50)   

 

            Acerca dos ritos e dos rituais a antropologia nos traz importantes contribuições 

para o seu entendimento.  Gennep (2011), por exemplo, em obra clássica sobre os ritos 

de passagem irá dizer que é o próprio fato de viver que exige passagens sucessivas de 

uma situação social a outra, de tal modo que a vida individual do ser humano consiste 

numa sucessão de etapas como nascimento, puberdade social, casamento, paternidade, 

progressão de classe, especialização de ocupação, morte. A cada uma dessas etapas 

estão relacionadas cerimônias cujo objetivo é similar, ou seja, fazer passar o indivíduo 

de uma situação determinada à outra situação igualmente determinada. A própria 

modificação do indivíduo só é possível, argumenta Gennep, porque ele traz consigo 

diferentes e sucessivas etapas passadas, experimentadas no limiar de fronteiras.  
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Daí a semelhança geral das cerimônias do nascimento, da 

infância, da puberdade social, noivado, casamento, gravidez, 

paternidade, iniciação nas sociedades religiosas e funerais. 

Além do mais, nem o indivíduo nem a sociedade são 

independentes da natureza, do universo, o qual também está 

submetido a ritmos que afetam a vida humana. Também no 

universo há etapas e momentos de passagem, marchas para 

adiante e estágios de relativa parada, de suspensão (...). 

(GENNEP, 2011, p. 24). 

 

 

            Em Peirano (2001) os ritos, enquanto sistemas de comunicação simbólicos 

construídos por meio da cultura significam não apenas uma ação que corresponde a um 

sistema de idéias, mas também são socialmente eficazes. Tal eficácia deriva do seu 

caráter performativo, ou em outras palavras, do compartilhamento de alguns traços 

formais e padronizados variáveis, que são fundados em construções ideológicas 

particulares.   

   

           Desta forma, diz a autora: “o vínculo entre forma e conteúdo torna-se essencial à 

eficácia e as considerações culturais integram-se, implicadas, na forma que o ritual 

assume.” (PEIRANO, 2001). Em face destas definições sócio-antropológicas, retomo a 

perguntas apresentadas inicialmente, visando um diálogo investigativo: As transições 

dos jovens para a vida adulta podem ser entendidas como rituais? Como os rituais 

podem ser observados na esfera pública da escola?  

 

           Segundo Marques (2003, p.141) a imagem de juventude como um processo de 

diferentes transições, e não como um estado social, é uma idéia compartilhada por 

sociólogos cujo olhar se volta a interpretação de diferentes questões relacionadas à 

condição juvenil. Pais (2009), por exemplo, acentua que na passagem para a chamada 

idade adulta predomina uma valorização de determinados acontecimentos como a 

inserção no mercado de trabalho, através do primeiro emprego, o casamento e o 

nascimento do primeiro filho, embora concorde o autor que tais “ritos de passagem”, 

nas sociedades contemporâneas, não se apresentem de modo preciso. Para Pais  (2009) a 

condição juvenil na atualidade é perpassada por uma “situação de impasse” 

experimentada por muitos jovens em relação ao futuro.  Isto porque é um contexto de 

precariedade que tende a pautar suas trajetórias de vida, permitindo uma suposta 
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passagem simbólica da juventude para a idade adulta, onde poucos efetivamente reúnem 

condições de independência econômica estável.
3
 

            Nesta perspectiva, pode-se dizer que as transições para a vida adulta passam por 

algumas etapas, hoje não necessariamente lineares, tais como: 1) constituição de uma 

identidade social e de um universo de crenças e de valores; 2) orientação e inserção 

profissional; 3) criação da própria entidade familiar e residencial; e 4) autonomização 

pessoal.  (MARQUES, 2003, p.142)  

              Vale ressaltar, concordando com argumentos da autora que, para parte 

significativa de jovens das sociedades modernas, sobretudo os jovens das classes 

populares, a transição fundamental é aquela que se processa com a saída do sistema 

educativo e a entrada no mercado de trabalho. Neste sentido, estas transições, se 

entendidas como rituais de passagem para a vida adulta, ganham eficácia na medida em 

que são reconhecidas pela sociedade como formas de integração e autonomia do jovem 

em relação ao mundo adulto.  

           Um dos principais espaços de socialização juvenil e lugar onde se é legitimado 

tal rito de passagem é a escola. Nesta pesquisa intento trazer uma discussão deste campo 

a partir de autores como Bourdieu. Considerando e de acordo  que a sociologia 

bourdieusiana não se faz distante das práticas do atores sociais, intento aqui um diálogo 

teoria/empiria, trazendo uma descrição inicial, com base em estudo exploratório, do 

campo e interlocutores desta pesquisa de doutorado, que são os jovens de duas escolas 

urbanas, uma de ensino profissionalizante e uma de ensino regular, localizadas na 

cidade de Fortaleza- Ce.          

 

2. Imagens sobre o “ser jovem” em diferentes correntes sociológicas 

           Antes de iniciar uma discussão que tem como base o universo empírico da 

pesquisa, considero importante fazer uma incursão sobre as idéias recorrentes sobre “o 

ser jovem” numa perspectiva histórica. Uma das explicações principais sobre o que é ser 

jovem referem-se, via de regra,  ao enquadramento de indivíduos em faixas de idade. Se 

                                                           
3
 Sobre isso ver: PAIS, Machado. A juventude como fase da vida: dos ritos de passagem aos ritos de 

impasse. Revista Saúde Soc. São Paulo, v.18, nº3, p.371-387, 2009. 
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entendida apenas por um critério etário, a juventude é comumente associada à idade de 

15 a 24/29 anos, sendo esta uma representação baseada na chamada corrente 

geracional,
4
 na qual a juventude é interpretada como um momento de transição no ciclo 

da vida. Aqui, os indivíduos processam sua integração social conforme a aquisição de 

elementos de sua cultura e da assimilação de papéis adultos.  

              Nessa perspectiva de análise, a juventude é entendida como uma categoria 

social, sendo, portanto, a delimitação de indivíduos em grupos etários homogêneos o 

principal eixo de abordagem. Eisenstadt
5
 (apud ABRAMO, 1994), nesse sentido, afirma 

que cada sociedade define as etapas do ciclo da vida, crescimento e envelhecimento, 

porém, atribuem-lhes significados diferentes. Nas sociedades “primitivas”, por 

exemplo, a passagem entre o universo infantil e o mundo adulto é fortemente 

institucionalizada e os grupos etários têm funções e lugares definidos no sistema social.  

 

           Diferentemente, nas sociedades modernas, com forte grau de diferenciação, 

acentuada divisão do trabalho, especialização econômica, segregação da família das 

outras esferas institucionais e o aprofundamento das orientações universais, intensifica-

se a descontinuidade entre o mundo das crianças e o mundo adulto, implicando um 

tempo longo de preparação que, comparado ao das sociedades primitivas, é menos 

institucionalizado e com papéis menos definidos. (ABRAMO, 1994, p.03). 

            As diferentes formas de inserção dos jovens, através de suas origens sociais e 

posição de classe, são determinantes para se saber de que jovem se fala. Assim, ao 

recorrer a História é possível perceber como se processaram as diferentes construções 

acerca da juventude, visando uma compreensão de como essas construções sociais se 

apresentam hoje.  

                                                           
4
 Segundo Pais (1990, p.152) esta corrente explicativa fundamenta-se nas teorias de socialização 

desenvolvidas pelo funcionalismo, a partir dos trabalhos de T. Parsons, S.N. Eisenstadt e J.S.Coleman, e 

nas teorias das gerações, representa por autores como K. Mannheim.   

5
 S. N. Eisenstadt, ao utilizar contribuições de Talcott Parsons e sua sociologia estrutural- funcionalista, e 

ao pesquisar grupos etários juvenis, comparou-os a partir das sociedades modernas e tradicionais. Ver 

artigo Grupos informais e organizações juvenis nas sociedades modernas. Textos Básicos de Ciências 

Sociais, Vol.IV, 1968. Coleção Sociologia da Juventude. 
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          A concepção da juventude como categoria social, por exemplo, é destacada em 

autores como Àries, em História Social da Criança e da Família (1981, p.10), ao 

registrar que a juventude, como fase socialmente distinta, processou-se a partir do 

desenvolvimento da sociedade moderna ocidental, com a progressiva instituição de um 

espaço específico de preparação do jovem para a vida adulta. Anteriormente ao século 

XVII, na Europa ocidental, o processo de socialização da criança se dava por meio de 

uma aprendizagem junto aos adultos, não apenas na família, mas num espaço coletivo 

mais amplo.  

              Àries destaca, no entanto, que na transição da sociedade tradicional para a 

moderna, a juventude referia-se a segmentos sociais que podiam manter seus filhos 

afastados da vida produtiva e social, a fim de permitir sua preparação para o futuro, ou 

seja, esta condição era possível apenas aos filhos da burguesia e setores da aristocracia. 

Estabelecia-se, nesse sentido, uma dicotomia, na qual, de um lado, ficava a população 

escolarizada, e de outro, aqueles que entravam diretamente na vida adulta muito cedo. 

(ÀRIES, 1981, p.192). 

            O autor caracteriza, então, a condição social dos jovens artesãos e camponeses 

da seguinte forma: aos sete anos vestiam-se como adultos, sendo considerados aptos a 

assumirem seus papéis sexuais e a trabalhar como criados pessoais ou aprendizes em 

oficinas. Portanto, a fase da juventude não representava uma preparação para a vida 

adulta, nem um desenvolvimento do intelecto, assim como era concebida para os filhos 

da burguesia e da nobreza.  

            Com o advento da industrialização na Europa, caracterizado por um forte 

distanciamento das classes sociais e por uma utilização mais intensiva da tecnologia no 

processo produtivo, é possível às famílias de maior poder aquisitivo manter afastados 

seus jovens do mundo do trabalho, já que havia um excedente de recursos de posse 

dessas famílias. Um caminho então seria o prolongamento dos estudos dos jovens 

oriundos dessas famílias. É dessa forma que surge a escolarização serial e regular.  

             No século XVII “a escola única foi substituída por um sistema de ensino duplo, 

em que cada ramo correspondia não a uma idade, mas a uma condição social: o liceu ou 

colégio para os burgueses. (o secundário) e a escola para o povo (o primário). O 
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secundário é um ensino mais longo. O primário durante muito tempo foi um ensino 

curto. (ÀRIES, 1981, p.193). 

            Até o século XVIII, no entanto, a escolarização era monopólio do sexo 

masculino, “as meninas de todas as classes eram preparadas para se comportarem muito 

cedo como adultas.” (idem, 1981). O casamento era, assim, um dos principais destinos 

das jovens mulheres, e, mesmo quando ocupadas nas fábricas, encontravam-se quase 

sempre restritas ao universo doméstico. 

            No início da era moderna, com a sociedade industrial dividida em classes, é que 

se desenvolve, em grande medida, a dramaturgia da juventude como portadora de 

esperanças e ameaças sociais latentes. (Shindler, 1996, p.267). Isto porque, nos 

primórdios da modernidade, havia um relacionamento flexível do mundo adulto com 

relação aos mais jovens, “tal relação baseava-se não só num conceito de ordem 

hierarquicamente bem estruturado (...) mas também pela idéia essencial, orientada para 

um modelo social quase familiar, de um crescimento gradual no interior das relações 

sociais.” (SHINDLER, 1996, p.268).  

 

2.1. A juventude como invenção moderna 

              É no transcorrer das transformações socioeconômicas, culturais e políticas, que 

marcaram a era industrial capitalista do século XIX, que o conceito de juventude 

adquire uma nova dimensão social no mundo ocidental, passando o jovem a ser objeto 

de interesse não apenas da família e da igreja, mas uma questão de cunho social, de 

competência do Estado. 

A juventude é construída, do século XIX ao início do século 

XX, através de instituições preocupadas com a proteção dos 

indivíduos ainda não maduros e diagnosticados em suas 

fragilidades, ou através de instituições interessadas na 

potencialização das capacidades desses indivíduos, entre as 

quais as instituições escolares, as ciências modernas, o direito, o 

Estado e o mundo do trabalho industrial. (GROPPO, 2000, 

p.77). 
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          É também como fenômeno da sociedade moderna que a juventude passa a ser 

considerada um problema social e objeto de estudos sociológicos. Conforme sublinha 

Abramo (1994), a juventude torna-se preocupação e tema de estudos na medida em que 

os chamados delinqüentes, excêntricos e contestadores começam a problematizar o 

processo de transmissão das normas sociais, revelando comportamentos discordantes 

dos padrões de socialização de suas sociedades.  

           Na modernidade, acrescenta Abramo (1994) há uma segmentação dos espaços de 

elaboração das identidades e das relações solidárias necessárias à transição de uma faixa 

etária para outra. A preparação de tal rito de transição é delegada, sobretudo, à 

instituição escolar, que tem a função de socialização das novas gerações e da 

transmissão de conhecimentos e valores para o desempenho da vida futura, incluindo 

aqui a vida profissional.  

          Em sendo a juventude uma invenção moderna ela é, portanto, tecida em um 

terreno de constantes transformações. (DIÓGENES, 1998, p.93). Neste sentido, 

qualquer busca de registro e conceituação de sua condição e de seus modos de atuação 

deve ter como referenciais suas práticas, movimentos e esferas de sociabilidade. Nesta 

pesquisa, entendo a escola, instituição também surgida na modernidade, como uma 

esfera pública de socialização e sociabilidade juvenil, na qual seus sujeitos, a 

constituírem-se como protagonistas, atribuem significados as suas ações cotidianas e 

projetos de vida.  

            A perspectiva de análise sobre a juventude, que neste trabalho de pesquisa terá 

maior ênfase, é a que a define como uma construção sócio-cultural. Para autores como 

Levi e Schimitt, tem-se que a juventude, assim como outros momentos da vida, é uma 

construção social e cultural, ressaltando que nenhum limite fisiológico basta para 

identificar analiticamente uma fase da vida que pode se explicar melhor pela 

determinação cultural das sociedades humanas, segundo o modo pelo qual tratam de 

identificar, de atribuir ordem e sentido a algo que parece tipicamente transitório. (LEVI 

E SCHIMITT, 1996, p.8). 
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             Tal perspectiva de entendimento da juventude difere da chamada corrente 

geracional, aproximando-se da corrente classista,
6
 cuja ênfase de análise é a classe 

social, e não somente o grupo etário. Na corrente geracional  a idade, como elemento 

classificatório, funciona diferentemente do enquadramento em uma classe social, da 

diferença de definição sexual, da classificação étnica, entre outros. Assim, na ótica desta 

corrente, a noção de transição, predominante da condição juvenil, parece ser uma visão 

reducionista, não dando conta de explicar a diversidade que esse conceito congrega, 

podendo-se então argumentar que condição juvenil é socialmente variável.  

          Cabe, aqui, citar Bourdieu (1983, p.02) que, ao atribuir maior ênfase ao caráter de 

reprodução das relações sociais, chama atenção para o fato de que falar dos jovens 

como se fosse uma unidade social, um grupo constituído, como os mesmos interesses, e 

relacionar esses interesses somente a uma idade definida biologicamente constitui uma 

manipulação evidente, portanto, defende o autor, é preciso estar atento aos diferentes 

universos sociais que permitem pensar a condição juvenil.   

         Dialogando com Lahire (2006) a juventude, longe de ser apenas uma palavra, 

pode ser entendida como uma “condição de existência e de coexistência sob uma tripla 

imposição”, qual seja, a imposição da escola, a dos pais e a do grupo de pares, que 

assemelham- se por viver uma situação transitória comum, mas experimentada de forma 

diferente segundo o meio social e cultural de origem, a situação escolar e o sexo. 

(LAHIRE, 2006, p. 425).  

 

 

 

 

                                                           
6
 Como bem destaca Pais (2003) estas são as duas principais correntes teóricas da sociologia da 

juventude. Na corrente geracional é enfatizado um caráter unitário da juventude, na medida em que ela é 

entendida como fase de vida. Segundo esta corrente admite-se a existência de uma cultura juvenil que, de 

certa maneira, se oporia à cultura das gerações adultas. Tal oposição poderá assumir diferentes tipos de 

descontinuidades intergeracionais, ora falando-se de uma socialização contínua, ora de rupturas, 

conflitos ou crises intergeracionais. Já na chamada corrente classista, na qual se é enfatizada a questão 

da classe social, a transição dos jovens para a vida adulta é pautada por desigualdades sociais, seja quanto 

a divisão sexual do trabalho, seja, principalmente, quanto à condição social. Nesta corrente, explica Pais, 

as culturas juvenis são sempre culturas de classes, entendidas como produto de relações antagônicas. São 

culturas juvenis apresentadas como “culturas de resistências”, ou seja, culturas negociadas a partir de um 

contexto cultural determinado por relações de classe. (PAIS, 2003, p. 61).  
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3.  Explorando o campo de pesquisa: a escola pública de ensino médio cearense 

 

                 Em se tratando, propriamente, de uma pesquisa que tem como lócus duas 

escolas urbanas de ensino médio, uma escola de ensino profissionalizante e uma escola 

de ensino regular, vale situar que é a partir da década de 1990, no Brasil, e em 

específico no Ceará, que há uma maior democratização desse nível de ensino, através de 

políticas de expansão e oferta do ensino médio aos jovens de classes populares. Até bem 

pouco tempo, em nossa sociedade, o direito a educação básica era privilégio de uma 

minoria. O próprio ensino médio voltava-se para jovens pertencentes às classes médias. 

Era, portanto, um caminho „natural‟, para quem pretendia continuar os estudos 

universitários. Com a obrigatoriedade, gratuidade e expansão do número de matrículas 

deste nível de ensino, o ensino médio passou a ser considerado como uma “etapa final 

da educação básica”, visando preparar o jovem para o “mercado de trabalho” e o 

“exercício da cidadania” (LDB, 1996).  

            Neste contexto sócio-político e cultural observa-se uma nova configuração da 

realidade da escola pública, decorrente da recente expansão das oportunidades 

escolares, o que não implica uma qualidade no ensino, mas que levanta novas questões 

visando à compreensão das trajetórias escolares dos jovens, um segmento que vivencia 

cotidianamente os efeitos das desigualdades sociais reproduzidos no interior da escola.   

Tal como nos lembra Bourdieu (2005)  

(...) a estrutura das oportunidades objetivas de ascensão social e, 

mais precisamente, das oportunidades de ascensão pela escola 

condicionam as atitudes frente à escola e à ascensão pela escola 

– atitudes que contribuem, por uma parte determinante, para 

definir as oportunidades de se chegar à escola, de aderir a seus 

valores ou a suas normas e de nela ter êxito; de realizar, 

portanto, uma ascensão social – e isso por intermédio de 

esperanças subjetivas (partilhadas por todos os indivíduos 

definidos pelo mesmo futuro objetivo e reforçadas pelos apelos 

à ordem do grupo, que não são senão as oportunidades objetivas 

intuitivamente apreendidas e progressivamente interiorizadas. 

(In: NOGUEIRA, CATANI, 2005, p. 49)          
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3.1. Percursos de pesquisa: notas sobre a escola de ensino médio profissionalizante                

           A partir de oficina de intervenção, intitulada “Ensino Médio: Educação e 

Trabalho”
7
, com uma turma de 45 alunos de uma escola de ensino profissionalizante de 

Fortaleza pude obter alguns depoimentos de jovens alunos do 1º ano (curso de logística) 

acerca do sentido da escola/estudo  e  do ensino médio, neste caso específico o 

profissionalizante. Tratava-se aqui também de apreender, num primeiro momento, as 

articulações existentes entre seus projetos de vida e a experiência escolar, visando 

conhecer quais as expectativas de futuro são explicitadas por jovens alunos, então recém 

ingressos no ensino médio, diante da relação escola e trabalho. Através de uma 

discussão mobilizada por meio de dois vídeos, utilizados como recurso didático-

metodológico, foram registradas falas e escritos como  

A escola dificulta muito a minha vida porque tenho bem 

menos tempo pra tudo, [as escolas profissionalizantes 

funcionam em tempo integral] mas o estudo é essencial 

para a vida de qualquer pessoa e eu acho que esse é o 

único motivo de eu ainda permanecer na escola, até 

porque meus pais não permitem eu não estudar, porque 

eles querem o melhor pra mim (...) Pra qualquer 

trabalho hoje você tem que ter estudo e eu quero algo 

muito grande para o meu futuro, um emprego que 

trabalhe pouco mais que receba muito. Pretendo me 

formar em administração, mas não sei em qual área 

ainda, sei que para isso é preciso estudar muito e dar 

tudo de si e é isso que pretendo fazer. (estudante do 1º 

ano do ensino médio de uma escola profissionalizante)  

 

          O depoimento acima, embora reflexo de um discurso institucional, corrobora 

argumentos como o de Dayrell (2009) quando afirma que o universo escolar apresenta-

se para muitos jovens por uma ambigüidade caracterizada pela valorização do estudo 

como uma promessa de futuro. Uma forma de garantir um mínimo de credencial para se 

pleitear um lugar no mercado de trabalho, ou mesmo na universidade, e ao mesmo 

tempo parecem suprir uma possível falta de sentido que estes jovens encontram no 

presente.  

                                                           
7
 Trata-se de uma oficina realizada no dia 08/08/2014 na Escola de Ensino Profissionalizante Paulo VI e 

ministrada por alunos de licenciatura em Ciências Sociais da UECE como atividade da disciplina Estágio 

Supervisionado III, a qual orientei como professora substituta da referida universidade.  
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           Com efeito, as dificuldades de inserção que muitos jovens, hoje, experimentam, 

desafiam e mobilizam cada vez mais a “profissionalização da criatividade” e a 

“criativização da profissão” em meio a um agir da obliqüidade.  (PAIS, 2012, p. 148). 

Isso vale principalmente para os jovens que desenvolvem uma atitude estratégica frente 

à aprendizagem, ao combinarem o capital cultural adquirido pela escolarização formal, 

com a aquisição de conhecimentos e habilidades adquiridos por via informal, a partir de 

redes de sociabilidade, por exemplo. 

             O estudo exploratório realizado na Escola de Ensino Profissionalizante Paulo 

VI permitiu o registro de depoimentos e frases soltas do tipo: “o ensino médio é uma 

fase que está mais próxima de terminar a escola”, “estou na escola porque quero 

entrar na universidade”, “quando terminam o ensino médio acabam se acomodando”, 

“o trabalho supre nossas necessidades”, “a base de tudo é a pessoa querer”, “a escola 

dificulta minha vida porque tenho bem menos tempo pra tudo”. Tais falas sinalizam 

que,  para jovens estudantes de ensino profissionalizante, há uma mudança significativa 

em suas rotinas de vida, já que é um tipo de escola que funciona em tempo integral. E 

embora vise preparar para o mercado de trabalho, por meio da oferta de cursos 

profissionalizantes, também busca despertar o desejo de ingressar na universidade, 

como se supõe ser nas escolas de ensino regular.  

            

 3.2. Mirando a escola de ensino médio regular 

           Pontuarei, aqui, algumas percepções dos jovens, obtidas por meio de grupos 

focais,
8
 relativas à elaboração de seus projetos de futuro, tendo claro que a visão desses 

sujeitos sobre a dimensão temporal do futuro parece não se construir a margem ou 

isenta de um processo de socialização experimentado por meio de instituições como a 

escola e a família. Isso foi o que pude constatar em suas falas.   Embora se fale, hoje, de 

                                                           
8
 Realizados na escola de ensino médio regular Presidente Humberto Castelo Branco com uma turma de 

jovens de 1º e 3º ano em outubro e novembro de 2014. Optei por partir desta técnica de metodologia 

qualitativa
   

por conter em si uma dinâmica que permite uma maior interação entre os participantes da 

pesquisa, na medida em que estes falam e reagem àquilo que as outras pessoas do grupo dizem. Como nos 

adverte Gaskel “os sentidos ou representações que emergem são mais influenciados pela natureza social 

da interação do grupo em vez de se fundamentarem na perspectiva individual.” (GASKELL, 2008,p. 77). 

Também levei em conta que o grupo focal se aplicaria bem em se tratando de uma pesquisa que tem como 

lócus a escola e a sala de aula, onde já existe um conhecimento prévio de seus atores. 
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uma crise das instituições modernas, refletida numa “desinstitucionalização do social”, 

ou seja, na mutação de uma modalidade de ação institucional consagrada pela 

modernidade, que transforma a própria natureza da ação socializadora das instituições, 

particularmente da escola (DUBET, 2007) é pertinente refletir até que ponto tal 

fenômeno apresenta-se como universal. Em outras palavras, e concordando com o 

questionamento de Pais (2003): “Em que medida se terá perdido, se é que se perdeu, a 

influência dos tradicionais contextos de socialização, como a família, a escola, a 

comunidade, nos processos de aculturização a que os jovens se encontram sujeitos?” 

(PAIS, 2003, p. 110).  

          Para alguns jovens interlocutores desta pesquisa essas instituições tradicionais 

parecem continuar exercendo influência no traçado de suas trajetórias de vida, 

observadas a partir do desejo de “retribuir aos pais” através de uma ascensão social 

pelos estudos e “constituir família”, tal como expresso na fala de uma jovem. Também 

em suas falas é destacada a influência da socialização experimentada em contextos mais 

informais, como o grupo de amigos nos espaços intersticiais. Vejamos os depoimentos.   

Eu queria entrar na universidade, é tava pensando em sei lá 

tentar faculdade de direito, e conseguir um digamos sei lá um 

bom cargo pra área do direito (...). Eu quero ter um bom cargo 

pra retribuir aos meus pais e quero ter o meu marido, meus 

filhos. (jovem aluna do 1º ano de escola de ensino regular). 

Você vem de um grupo social diferente e quando você entra na 

escola, a escola é um universo novo, você vai ter contato com 

outros grupos e esses outros grupos vão influenciar na sua 

concepção como indivíduo e isso é quem vai interferir (...). 

(jovem aluno de 1º ano de escola de ensino regular 

  

             Interessante problematizar ainda a própria noção de “projeto”, no sentido de 

compreender do que se trata tal conceito. Nesta pesquisa, parto da perspectiva de que o 

conceito de projeto não está separado da própria noção de transição, uma vez que nossa 

experiência social contemporânea é caracterizada por processos de mutação e transições 

contínuas.  Assim, mais do que pensar a noção de projeto atrelada a um “projeto de 

futuro” ou “projeto de vida”, importa ter em vista que os projetos tecidos pelos jovens, 

hoje, podem estar muito mais associados a uma “presentificação da existência”, a 

experiências cotidianas, a práticas culturais, hábitos, valores. Na tentativa de uma 
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ampliação do meu olhar enquanto pesquisadora  busco também compreender: O que é 

um “projeto mutante”? O que é um projeto para jovens “sem projeto”? Em outras 

palavras, o que é um “projeto em transições”?  

           Sobre a noção de projeto, Velho (1994) irá nos dizer que os projetos individuais 

tendem a interagir com outros projetos a partir do que chama campo de possibilidades. 

Os indivíduos, em princípio, podem ser portadores de projetos distintos e até mesmo 

contraditórios, sendo sua pertinência e relevância definidos contextualmente. Em se 

tratando de projetos juvenis, tal constatação pode acontecer de forma mais dramática na 

medida em que os projetos individuais podem envolver uma ruptura de valores 

apreendidos por meio de referentes de socialização como a família.  

             Complementa o autor dizendo que as trajetórias individuais passam a ter maior 

consistência através do delineamento mais ou menos elaborado de projetos com 

objetivos específicos. Sua viabilidade e realização irão depender do jogo de interação 

com outros projetos individuais ou coletivos, da natureza e da dinâmica do campo de 

possibilidades, ou seja, de seu contexto sócio-histórico-cultural concreto, e ainda se suas 

condições objetivas de realização.    

          Nesse sentido, afirma Dayrell (1996): “todos os alunos têm, de uma forma ou de 

outra, uma razão para estar na escola, e elaboram isto de uma forma mais ampla ou mais 

restrita, no contexto de um plano de futuro.” (DAYRELL, 1996, p. 144). Acrescenta 

ainda que uma outra característica do projeto é a sua dinamicidade, podendo este ser 

reelaborado continuamente, tal como percebemos nos depoimentos de dois jovens em 

relação a suas experiências escolares e de trabalho 

Eu acordava 6:30 aí tinha que dar aula 8:00h. Aí 9:00 às 10:00 

eu pegava a parte física na mesma academia que eu dava aula, 

chegava em casa as 12:00 e ia pro colégio. Do colégio eu ia 

direto pra academia treinar, a que eu dava aula, chegava da 

academia ia pra outra academia treinar até meia noite, quando 

chegava em casa era só pra dormir. Passei dois meses nisso e vi 

que não tinha futuro (...)” (estudante de 3º ano do ensino médio 

regular) 

Eu trabalhava numa lanchonete, eu tava estudando a tarde 

quando chegava da escola eu trabalhava. Era pesado por que eu 

saía da escola cinco e quarenta, horário de pico, pra pegar dois 

ônibus, chegar em casa só tomar banho e ir por trabalho ficar 

até a meia noite, atendendo pessoa e tal. Era muito cansativo aí 

eu pedi pra sair. Eu tive que escolher entre a escola e o trabalho, 
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fiquei na escola mesmo. (estudante de 3º ano do ensino médio 

regular). 

 

            Estes dois depoimentos nos permitem pensar o estudo e o trabalho como duas 

dimensões essenciais, dentre outras existentes,
9
 na composição da condição juvenil, 

sobretudo, dos jovens de classes populares. Alguns deles, antes mesmo da conclusão do 

ensino médio, veem-se diante da necessidade de conciliação dessas duas esferas (escola 

e mundo do trabalho), tendo no mais das vezes que decidir entre permanecer na escola 

ou abandoná-la. Deve-se ter em conta, portanto, que para além da categoria aluno os 

jovens que estão na escola são sujeitos sócios- culturais detentores de uma história de 

vida singular, experiências, saberes, cultura, e também de um projeto, seja ele mais 

amplo ou mais restrito, consciente ou não, no entanto, existente e fruto das experiências 

vivenciadas dentro do campo de possibilidades de cada um. Nesse sentido, o próprio 

fato de permanecer na escola aparece como parte do projeto dos alunos do ensino 

médio.   

 

4. Considerações finais 

              As questões relativas à juventude e a escola apresentadas no decorrer do texto 

visaram uma compreensão inicial acerca dos sentidos de transição no ensino médio 

para os sujeitos jovens. Esta é uma etapa de ensino demarcadora de um ritual de 

passagem, que não é experimentada de modo homogêneo pelos jovens. No caso dos 

jovens advindos das classes populares a finalização do ensino médio pode representar 

uma passagem „direta‟ para mercado de trabalho. Já para outros jovens a possibilidade 

de continuidade nos estudos a partir do ingresso na universidade, embora a própria 

escolha de uma profissão revele-se um tanto incerta.  Estas são questões a serem 

melhores aprofundadas no decorrer da pesquisa, a qual busca acompanhar a trajetória 

de vida e escolarização de quatro jovens alunos do ensino médio.  

                                                           
9
 Dayrell (2010) no texto A Juventude no contexto do ensino de sociologia: questões e desafios, discute as 

múltiplas dimensões da condição juvenil. Além da relação do jovem com a escola e o  mundo  do 

trabalho,  cita ainda dimensões importantes  como as culturas juvenis, a sociabilidade, o espaço e o tempo 

e a transição para a vida adulta.  
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               Longe de se chegar a conclusões, a pretensão deste trabalho foi o de pôr em 

destaque algumas questões que vem sendo construídas no processo investigativo, 

visando um diálogo entre teoria e empiria.  Considero, assim, o própria  construção da 

pesquisa científica um elemento essencial na produção do conhecimento, que no mais 

das vezes, como nos diz Bourdieu não se faz isento de dificuldades, ou mesmo de 

readequações de temas, que vão se modificando de acordo com as circunstâncias do 

campo e da própria trajetória do pesquisador. Em se tratando de pesquisa “Nada é mais 

universal e universalizável do que as dificuldades”. (BOURDIEU, 2007, p. 18) 

         A própria relação de pesquisa deve ser considerada uma etapa epistemológica de 

suma relevância. Na medida em que o conhecimento objetivo, a aqui acrescentaria 

também o conhecimento subjetivo, de um determinado grupo se dá no quadro da relação 

estabelecida entre o pesquisador e seus interlocutores privilegiados, convém que a 

pesquisa ganhe maior significância.        
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