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Introdução 

Entre as características que compõem o perfil social de adolescentes autores 

de ato infracional encontra-se um alto índice de evasão escolar, que remete a dois 

espaços distintos: a sala de aula e a cela1 (alojamento), espaços que refletem políticas 

públicas de Educação e de Socioeducação, respectivamente. Os fenômenos evasão 

escolar e envolvimento com a prática de delito permitem visualizar uma rota social 

marginal, um dos possíveis caminhos – nem único e nem determinante – relacionados 

ao processo de escolarização inconcluso. Ao tratar desta inter-relação de fenômenos, 

metaforizados aqui como uma rota, vale ressaltar que não se pode considerar a evasão 

escolar e envolvimentos com a prática de delitos em uma relação linear de causa-efeito, 

pois nem todo adolescente que passa pelo processo de evasão escolar necessariamente 

chegará a praticar infrações. Por outro lado, quando se focaliza os adolescentes que já 

cometeram alguma infração percebe-se que os índices de evasão escolar e a defasagem 

em sua escolarização são bastante significativos. 

Ao investigar as percepções que adolescentes egressos de instituições que 

executam a medida sócio-educativa de internação têm sobre a privação da liberdade 

Volpi (2001) levantou também dados sobre a escolarização deste público, constatando 

que dos 228 adolescentes entrevistados no território nacional 61% estavam evadidos da 

escola. No ano de 2008 a II Vara da Infância e Juventude de Curitiba verificou que 92% 

dos adolescentes em conflito com a lei, na capital paranaense e região metropolitana, 

estavam fora da escola. Dos 2.272 adolescentes que passaram pela Delegacia do 

Adolescente, em Curitiba, entre os meses de janeiro e outubro de 2008 e que receberam 

uma medida sócio-educativa mais branda pelo fato de terem praticado delito de 

gravidade menor, 44,3% (1.008 jovens) não freqüentavam a escola (CIRANDA, 2008). 

Em estudo realizado sobre vulnerabilidades social e violências na vida de 

jovens de 15 a 24 anos Castro e Abromavay (2002) apontam que grande parte dos 

jovens investigados estava excluída do mercado de trabalho e a questão da escolaridade 

foi citada como obstáculo para se conseguir emprego. Além disso, a falta de 
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experiência, discriminação por residirem em comunidades periféricas, preconceito racial 

e em vários casos o envolvimento do jovem com a violência e a criminalidade (registro 

de antecedentes criminais) foram citados como obstáculos. Citou-se também uma 

espécie de apartheid ocupacional digital – dificuldade de acesso aos avanços 

tecnológicos. As autoras mencionam “efeitos do desemprego e do afastamento da escola 

no condicionamento de desencantos, na baixa auto-estima e na insegurança que, por sua 

vez, seriam possíveis desencadeadores de envolvimentos com violências e drogas” 

(CASTRO; ABROMAVAY, 2002, p. 154).  

Cardia, Adorno e Poleto (2003) realizaram estudo na Região Metropolitana 

de São Paulo, enfocando o crescimento das taxas de violência, em particular as de 

homicídios e suas relações com o escasso acesso aos direitos econômicos e sociais para 

longos setores da população. Eles afirmam que “escassez de empregos e baixa renda 

andam lado a lado com baixa escolaridade” (p.58). Outro estudo que faz relação entre 

escolarização e violência foi realizado por Gallo e Williams (2005), que apresenta uma 

revisão de fatores de risco associados à prática infracional por adolescentes. Esta 

revisão abrangeu publicações científicas de 1997 a 2003. Dentre os fatores de risco 

elencados problemas escolares também foram citados. As dificuldades de aprendizagem 

e a baixa escolaridade foram apontadas como situações que se associam fortemente a 

outros fatores que geram problemas na escola e por conseqüência podem levar a evasão. 

O desenvolvimento humano é resultado da interação entre diversos fatores, quer de 

risco quer de proteção, presentes no meio social. Jovens inseridos em contextos nos 

quais as escolas se mostram em más condições de conservação com professores 

desmotivados que não sabem lidar com suas dificuldades apresentadas na 

aprendizagem, e que não possuem opção de lazer, têm maior probabilidade de 

envolvimento em atos infracionais (GALLO; WILLIAMS, 2005). 

Outro estudo envolvendo esta temática foi realizado por esses mesmos 

autores, com informações coletadas de prontuários de atendimento de 123 adolescentes 

submetidos à medida sócio-educativa em meio aberto em uma cidade no interior de São 

Paulo. Os resultados demonstrados na análise indicam que o fato do adolescente não 

freqüentar a escola foi associado ao numero crescente de reincidências na prática do 

delito, ao uso de entorpecentes e, também ao emprego de armas (GALLO; WILLIAMS, 

2008). Ao analisarem os dados de medidas sócio-educativas impostos e grau de 

escolaridade dos adolescentes, os autores concluíram que “os participantes com 

escolaridade mais baixa (1ª a 4ª séries) cumpriam, em sua maioria, uma medida mais 



 

 

severa (Liberdade Assistida) enquanto os participantes com um nível educacional maior 

(5ª a 8ª séries) cumpriam medidas mais brandas (Prestação de Serviço a Comunidade). 

Ao discutirem as dificuldades enfrentadas pela escola, acrescentam que por vezes o 

comportamento desses adolescentes leva a escola a adotar medidas disciplinares 

coercitivas, que facilitam a evasão escolar. 

A violência crescente dentro ou fora da escola tem levado a inquietações e 

levantado questionamentos por parte de pesquisadores que procuram desvelar esta 

problemática. Maciel (2005) ao testemunhar em sua trajetória profissional como 

educadora a evasão escolar e o crescimento vertiginoso da violência e suas 

manifestações dentro da escola realizou uma pesquisa em São Paulo, trabalhando 

também as inter-relações destes fenômenos fazendo a escuta das memórias da 

escolarização e reconstituindo as trajetórias de vida de 22 adolescentes e jovens, 

oriundos do processo evasão/expulsão do Ensino Fundamental. A faixa etária deste 

grupo variava, na época em que foi realizada a pesquisa, entre 14 e 22 anos. Destes, 17 

estavam em Penitenciárias, 2 em Unidades Sócio-Educativas e 3 permaneciam ociosos 

no entorno da escola. A partir de sua vivência e dos resultados do estudo empreitado a 

autora assume que a escola exclui e tem responsabilidade na gênese da violência. 

Segundo Cury (2002), a educação como direito parte do reconhecimento de 

que o saber sistemático é mais do que uma importante herança cultural, pois permite ao 

cidadão torna-se capaz de se apossar de padrões cognitivos e formativos pelos quais tem 

maiores possibilidades de participar dos destinos de sua sociedade e colaborar na sua 

transformação. O acesso à educação é também um meio de abertura que dá ao indivíduo 

uma chave de autoconstrução e de se reconhecer como capaz de opções. O direito à 

educação, nesta medida, é uma oportunidade de crescimento cidadão, um caminho de 

opções diferenciadas e uma chave de crescente estima de si. Não se pode ignorar que o 

avanço da educação escolar além do ensino primário foi fruto de lutas conduzidas por 

uma concepção democrática de sociedade em que se postula ou a igualdade de 

oportunidades, ou mesmo a igualdade de condições sociais (CURY, 2002). 

Arroyo é também um dos educadores que tem buscado resposta à 

problemática da evasão escolar. Para ele as defasagens e a evasão escolar acontecem 

pela contradição entre as lógicas temporais tão diferentes e distantes que ocorrem dentro 

e fora da escola, e aponta que diante das formas de sociabilidade a que as crianças e 

adolescentes brasileiros são submetidos “[...] criar um clima de convívio nas escolas se 



 

 

torna um dever da gestão e da docência” (ARROYO, 2004, p. 27). Cabe aqui considerar 

a gestão para além da própria escola, levando em consideração a mobilização necessária 

junto aos Conselhos e Setores em que se articulam as políticas públicas voltadas ao 

público infanto-juvenil. 

O acesso e a permanência, com sucesso, em uma instituição educativa 

significam, além do aprendizado de conteúdos formais, a aquisição de sociabilidade e o 

exercício da cidadania. As condições para a construção de uma sociedade democrática 

com justiça social dependem da universalização de uma educação básica de qualidade 

que seja garantida a todas as crianças e adolescentes. Ao discutir as políticas públicas e 

o direito à educação, Moreira (2007) afirma que o direito a educação é um direito 

fundamental e prioritário, devendo focalizado tanto no aspecto quantitativo (número de 

vagas suficiente, por exemplo) quanto no aspecto qualitativo (professores qualificados, 

currículos adequados, etc.). 

Ao se colocar esses espaços – sala de aula e cela – como sendo 

representativos de políticas públicas de Educação e Socioeducação em um plano 

horizontal de análise percebe-se a necessidade de discuti-los, desvelando as 

contradições que os envolvem. Dessa maneira, observa-se que falhas de investimentos 

na sala de aula – entendida dentro do universo de políticas viabilizadoras de um 

processo de socialização que coloque a criança e o adolescente em condição 

humanamente digna – vão por vezes sendo ocupadas por investimentos em celas. A esse 

respeito Moraes (2006, p. 11) fala em uma “policialização da sociedade”, e 

“considerando os dados relativos aos homicídios e encarceramento dos jovens pobres, 

negros e de regiões periféricas” aponta como “políticas públicas disponíveis e aplicadas 

a esta população: repressão, prisão e extermínio”. Para Schilling (2004, p. 24) “quando 

não mais sabemos formular projetos comuns que nos orientam para nossa vida em 

comum, construímos mais prisões.” Cabe destacar, portanto, que “a educação é uma 

componente que só faz sentido quando associada às outras componentes das políticas 

sociais que podem realizar a inclusão social: políticas de saúde, de habitação, de 

solidariedade e proteção social etc.” (SARMENTO, 2002, p. 279). 

Dentro desse contexto o objetivo da presente pesquisa foi realizar escuta 

sobre o espaço físico escolar, na condição de espaço vivido no passado por dez 

adolescentes do sexo masculino, internos no Centro de Socioeducação de uma cidade 

paranaense que tiveram a experiência de evasão escolar. A partir das vivências relatadas, 



 

 

identificaram-se os fatores que colaboraram para a ruptura com a escola, assim como os 

aspectos positivos e negativos dos processos de socialização vivenciados. 

 

Método 

Os procedimentos metodológicos para a investigação apoiaram-se nos 

conceitos da percepção do espaço e espaço vivido (CLAVAL, 1983; MELLO, 1990) e 

utilizou-se como instrumento de pesquisa imagens fotográficas. A Geografia da 

Percepção é também chamada de Geografia Humanística e está situada dentro das 

vertentes da Geografia Cultural. Seu surgimento dentro do campo teórico da Geografia 

veio de uma preocupação em promover o resgate da importância do homem no estudo 

geográfico, pois este havia se transformado apenas em mais um dado numérico. Assim 

“esta corrente introduz em seus procedimentos metodológicos investigações sobre a 

maneira como as pessoas sentem o espaço em que vivem e como se relacionam com 

ele” (KOZEL; FILIZOLA, 1996, p. 15). A proposta de trabalhar a percepção do espaço 

por intermédio das falas dos participantes desta pesquisa utilizou principalmente os 

relatos das vivências derivadas de seus espaços vividos. O Projeto de Pesquisa passou 

por prévia avaliação dos gestores responsáveis da Secretaria da Criança e da Juventude 

e também foi submetido a uma Comissão de Ética em Pesquisa de uma universidade 

estadual paranaense. Recebeu parecer favorável das duas instâncias acima citadas. Foi 

também encaminhado para a Secretaria Estadual da Educação no município para 

solicitar autorização para fotografar as escolas. 

Para a preparação das entrevistas individualizadas com os sujeitos foram 

lidos relatórios informativos que apresentavam informações sobre dados de escolaridade 

dos sujeitos que estavam cumprindo a medida sócio-educativa de internação (provisória 

ou sentenciados). Só foram elencados como possíveis entrevistados os adolescentes que 

passaram pelo processo de evasão escolar e que estudaram em escolas do município ao 

qual pertence o Centro de Socioeducação. Os dados de identificação dos adolescentes 

pela ressalva legal foram omitidos e o nome das escolas e suas respectivas fotografias 

por questões de ética não foram publicados. Os adolescentes participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Para o complemento das 

informações coletadas de modo a descrever mais precisamente o perfil dos adolescentes 

entrevistados foi elaborado um roteiro contendo 12 perguntas abertas referentes a 

fatores com possibilidades de influência em suas trajetórias de escolarização. Estes 

fatores de possíveis influências foram selecionados a partir de um estudo denominado 



 

 

Universalização do Ensino Fundamental, uma etapa concluída? Estudo sobre 

crianças/adolescentes (7 a 14 anos) fora da escola, segundo dados da Pesquisa sobre 

Padrões de Vida (LACERDA, 2000). 

Duas das escolas abordadas nesta investigação situam-se mais próximas ao 

centro da cidade e as oito restantes ficam em bairros mais distantes. O perfil levantado 

sobre as condições sócio-econômicas dos sujeitos participantes da pesquisa permite 

afirmar que estes são oriundos das chamadas áreas de exclusão de dentro do município. 

As fotografias produzidas das escolas foram minuciosas apresentando vários ângulos 

dos mesmos espaços (salas de aula, secretaria, sala dos professores, sala da equipe 

pedagógica, laboratórios, biblioteca, corredores e halls de entrada, quadra poliesportiva, 

pátios internos e externos, muros, estacionamento, fachadas, ruas frontais e laterais). 

Em algumas das escolas situadas em lugares altos foi possível registrar uma imagem 

panorâmica da comunidade ao redor. O acervo total de fotografias foi contabilizado em 

cerca de 400 fotos que foram impressas em tamanho 10 cm X 10 cm. Com este acervo 

pronto as entrevistas transcorreram no período de duas semanas, sendo previamente 

agendados os horários de realização das mesmas, no Centro de Socioeducação. Cada 

entrevista teve a duração de uma média de 30 minutos totalizando assim cerca de 6 

horas de transcrições das falas dos sujeitos. 

Inicialmente foi elaborado um roteiro de apresentação da proposta da 

pesquisa para os sujeitos que depois de esclarecidos assinavam o TCLE. No início de 

cada entrevista era entregue o conjunto de fotografias e solicitado ao entrevistado que 

após a visualização de todas as fotos, separasse de um lado as imagens que recordava e 

do outro lado as que não se recordava. Somente dois dos adolescentes tiveram 

dificuldades para reconhecer as imagens apresentadas: um pelo motivo de que a escola 

sofreu uma enorme reforma e outro porque (passou) estudou pouco tempo na escola 

apresentada não conhecendo suficientemente o lugar. 

Samain (2006, p. 56) ao falar sobre os atos de observação e suas diferenças 

de posturas frente a filmes e fotografia comenta que “assiste-se ao um filme, 'mergulha-

se' numa fotografia. De um lado, um olhar horizontal, do outro, um olhar vertical, 

abissal.” E foi realmente esta a situação verificada no momento da entregava das 

fotografias aos adolescentes. No planejamento prévio para agilização do processo de 

entrevistas esperava-se que os adolescentes olhassem rapidamente para as fotos e 

fossem fazendo a classificação solicitada, mas a maioria deles realmente mergulhava 

nas imagens e já manifestavam um verdadeiro bombardeio de impressões (perguntas, 



 

 

lembranças, relatos de sentimentos) sobre as imagens que visualizavam. Samain (2006, 

p. 56) ainda comenta que diante de filmes “somos viajantes e navegadores e que diante 

da fotografia tornamo-nos analistas e arqueólogos”. Frente a filmes o mundo é pensado 

em sua continuidade, no seu fluxo, na sua dinâmica, frente à fotografia pensa-se o 

mundo na sua descontinuidade, na sua fragmentação, no seu recorte. 

A análise dos resultados da pesquisa seguiu três caminhos: a) levantamento 

do perfil socioeconômico dos sujeitos da pesquisa e a busca da compreensão da 

influência destes fatores nas suas trajetórias dentro da escola; b) diálogo dos resultados 

da pesquisa com a literatura revisada; c) classificação dos relatos das entrevistas com 

fotografias em conjuntos baseados em princípios de análise de conteúdo sugeridos por 

Franco (2005) em que são agrupados os relatos (dados da pesquisa) por analogias que 

indicam temáticas pertinentes à discussão. Estas temáticas não foram definidas a priori, 

pois emergiram da fala dos sujeitos da pesquisa. As falas dos sujeitos foram transcritas e 

discutidas à luz da literatura pertinente. 

 

Apresentação dos Resultados e Discussão 

A seguir são apresentados quadros com perfis dos participantes da pesquisa no 

que se refere a seus processos de escolarização e aspectos sócio-econômicos. 

Quadro 1 – SUJEITO 1 (S1) / 17 anos (cumprindo medida de Internação) 

 

 

Escolarização 

Não freqüentou Educação Infantil, começou a estudar com 
07 anos, teve acesso a escola dentro do município (por ser 
longe da residência utilizava ônibus escolar fornecido pela 
Prefeitura) neste período de escolarização mudou de 
endereço residencial 2 vezes, reprovou (2 vezes) o 3ª ano das 
séries iniciais.  

 

 

 

Dados sócio-econômicos 

Principal responsável pela renda familiar – Padrasto 
(Pedreiro); família constituída por 9 pessoas morou um 
período com a mãe e o padrasto e outro período foi criado 
pela avó; trabalhou informalmente enquanto estudava como 
servente e carregador de carne em açougue; parou de estudar 
no 5º ano; até receber medida de internação ficou 4 anos fora 
da escola; motivos relatados sobre o porque parou de estudar 
(segundo percepção do próprio adolescente): bagunça droga, 
marginalidade e roubo. 

 



 

 

Quadro 2 – SUJEITO 2 (S2) / 16 anos (cumprindo medida de Internação Provisória) 

 

Escolarização 

Não freqüentou Educação Infantil, começou a estudar com 
06 anos, teve acesso a escola próxima a sua residência, 
reprovou uma vez no 6º ano e uma vez no 8º ano. 

 

 

Dados sócio-econômicos 

Principal responsável pela renda familiar – mãe (faxineira); 
família constituída por 3 pessoas (morava com a mãe a e 
irmã); nunca trabalhou; parou de estudar no 8º ano; ficou 1 
ano e meio fora da escola; motivos relatados sobre o porque 
parou de estudar: porque treinava futebol em um clube e 
também porque começou a fumar. 

Quadro 3 – SUJEITO 3 (S3) / 19 anos (cumprindo medida de Internação) 

 

Escolarização 

Freqüentou Educação Infantil, começou a estudar com 06 
anos, teve acesso a escola próxima a sua residência, nunca 
reprovou. 

 

 

Dados sócio-econômicos 

Responsáveis pela renda familiar: ambos pai (pedreiro) e 
mãe (diarista); filho único morando com os pais; trabalhou 
como carregador num frigorífico; parou de estudar na 
metade do 2º ano do Ensino Médio; ficou 1 ano e meio fora 
da escola; motivos relatados sobre o porque parou de 
estudar: começou a relaxar com os estudos, porque gazeava 
aula; porque foi expulso.  

Quadro 4 – SUJEITO 4 (S4) / 17 anos (cumprindo medida de Internação Provisória) 

 

Escolarização 

Não freqüentou Educação Infantil, começou a estudar com 
07 anos, teve acesso a escola próxima aos lugares em que 
residiu (mudou de endereço 5 vezes), reprovou uma vez no 
1º ano e duas vezes o 5º ano. 

 

Dados sócio-econômicos 

Principal responsável pela renda familiar: mãe (diarista); 
família composta por 4 pessoas; trabalhou como servente de 
pedreiro; parou de estudar no 5º ano; ficou 1 ano e meio fora 
da escola; motivos relatados sobre o porque parou de 
estudar: uso de cigarro, maconha e crack.  

Quadro 5 – SUJEITO 5 (S5) / 16 anos (cumprindo medida de Internação) 

 

Escolarização 

Não freqüentou Educação Infantil, começou a estudar com 
07 anos, teve acesso a escola próxima a sua residência, 
reprovou uma vez no 5° ano.  

 

Dados sócio-econômicos 

Principal responsável pela renda familiar: padrasto 
(pedreiro); família composta por 7 pessoas; trabalhou 
carpindo lotes; parou de estudar no 5º ano; ficou 4 anos fora 
da escola; motivos relatados sobre o porque parou de 
estudar: começou a usar drogas com 10 anos, fugia de casa 



 

 

para ficar na rua, passou várias vezes em abrigos e Centros 
Sócio-educativos. 

Quadro 6 – SUJEITO 6 (S6) / 17 anos (cumprindo medida de Internação) 

 

Escolarização 

Não freqüentou a Educação Infantil, começou a estudar com 
07 anos, mudou de residência 4 vezes, teve acesso a escola 
próxima aos lugares em que residiu, reprovou uma vez no 7° 
ano. 

 

 

Dados sócio-econômicos 

Família sem renda fixa; A mãe do adolescente faleceu 
deixando 4 filhos ainda menores de idade, morou um tempo 
com o pai e madrasta; o adolescente trabalhou como 
carregador de caixas em um depósito de frutas, carpia lotes e 
distribuição de panfletos; parou de estudar no 7º ano; ficou 2 
anos fora da escola; motivos relatados sobre o porque parou 
de estudar: falta da mãe, por estar sempre mudando de 
endereço e de escola, pelo uso de drogas. 

Quadro 7 – SUJEITO 7 (S7) / 15 anos (cumprindo medida de Internação) 

 

Escolarização 

Não freqüentou a Educação Infantil, começou a estudar com 
07 anos, mudou de residência 3 vezes, teve acesso a escola 
próxima aos lugares de residência, reprovou uma vez no 4° 
ano. 

 

Dados sócio-econômicos 

Principal responsável pela renda: mãe (diarista); família 
composta por 8 pessoas; trabalhou carpindo lotes e na venda 
de pinhão; parou de estudar no 6º ano; ficou 1 ano e meio 
fora da escola; motivos relatados sobre o porque parou de 
estudar: pelo uso da droga. 

Quadro 8 – SUJEITO 8 (S8) / 16 anos (cumprindo medida de Internação Provisória) 

 

Escolarização 

Não freqüentou Educação Infantil, começou a estudar com 
07 anos, teve acesso a escola próxima aos lugares em que 
residia (mudou de endereço 2 vezes), reprovou duas vezes 
no 6º ano. 

 

Dados sócio-econômicos 

Responsáveis pela renda: pai (pedreiro) e mãe (Serviço de 
Limpeza); família composta por 8 pessoas; trabalhou 
carpindo lotes; parou de estudar no 6º ano; ficou 1 ano e 
meio fora da escola; motivos relatados sobre o porque parou 
de estudar: pelo uso da droga (crack). 

Quadro 9 – SUJEITO 9 (S9) / 19 anos (cumprindo medida de Internação) 

 

Escolarização 

Não freqüentou a Educação Infantil, começou a estudar com 
07 anos, mudou de residência 5 vezes, teve acesso a escola 
próxima aos lugares de residência, reprovou uma vez no 3º, 



 

 

5° e 6º ano. 

 

Dados sócio-econômicos 

Principal responsável pela renda: mãe (pensionista); família 
composta por 7 pessoas; trabalhou como padeiro, roçador e 
pedreiro; parou de estudar no 6º ano; ficou 1 ano fora da 
escola; motivos relatados sobre o porque parou de estudar: 
freqüentes mudanças de localidades.  

Quadro 10 – SUJEITO 10 (S10) / 18 anos (cumprindo medida de Internação) 

 

Escolarização 

Não freqüentou a Educação Infantil, começou a estudar com 
07 anos, mudou de residência 2 vezes, teve acesso a escola 
próxima aos lugares de residência, nunca reprovou. 

 

 

Dados sócio-econômicos 

Principal responsável pela renda: mãe (doméstica); família 
composta por 4 pessoas; não trabalhou em quanto estudava; 
parou de estudar no 7º ano; ficou 4 anos fora da escola; 
motivos relatados sobre o porque parou de estudar: porque 
foi expulso; tentou voltar mas desanimou; acostumou a não 
ir; pelo uso de drogas. 

A análise posterior do conteúdo das entrevistas revelou que houve 

correspondência entre os espaços fotografados as experiências vividas. A síntese das 

experiências derivadas dos espaços visualizados foi a seguinte: 

Quadro 12 - Experiências relacionadas aos espaços visualizados 

Espaços 
visualizados 

Experiências relatadas 

 

Frente da escola 

Elogios à arquitetura, às fachadas – expressões de sentimentos 
positivos em relação à escola (para 8 dos sujeitos entrevistados). 
Sociabilidades positivas – amizades, namoros; sociabilidades 
negativas – brigas, disputas por territórios, rivalidades; regras, 
restrições, proibições; ação da Patrulha Escolar; Prestação de 
Serviço Comunitário; bares; medidas de segurança no trânsito. 

 

Pátios 

Relatos de sentimentos positivos referente a este espaço. Lugar 
para ouvir músicas, dançar, “virar mortal”, fazer “embaixadinhas”, 
correr, brincar (brincadeiras de contato físico), formar fila, cantar 
hino; jogos (ping-pong, xadrez); aulas vagas; limites e regras; 
interação com as meninas.  

Atrás da escola Relato de sentimentos positivos em relação a este espaço; lugar 
para fumar; interação com as meninas; rádio-escola. 

 

 

Lembranças das bagunças; falta de atenção nas aulas, uso de 
recursos áudio-visuais nas aulas, reprovação; alguns episódios de 
brigas mais sérias (ambiente mais tenso); abordagem da Patrulha 



 

 

Sala de aula Escolar; conselhos (apoio) de professores; rejeição por 
professores; aulas vagas por doenças de professores ou falta de 
professores no início do ano letivo; namoro; lembranças da 
Educação Física (campeonatos, medalhas). 

 

Quadra 
poliesportiva 

Conteúdos trabalhados na Educação Física: aquecimento 
(exercícios) ou futebol – dois adolescentes mencionaram basquete; 
espaço mais utilizado pelos meninos; meninas jogavam vôlei; 
espaço de mediação e estabelecimento de regras pelos próprios 
adolescentes; campeonatos e medalhas; sentimentos positivos 
referentes ao lugar. 

 

Cozinha 

Controle dos materiais; ordem (filas) para o acesso ao lanche; 
colaboração na entrega do lanche; boa interação com as 
funcionárias; sentimentos positivos referentes a este lugar. 

 

Biblioteca 

Lugar pouco freqüentado; desculpa para sair da sala; realizar 
trabalhos; falta de funcionário para atendimento; 2 adolescentes 
relataram que gostavam de freqüentar a biblioteca para leitura. 

Muros Pular o muro para comprar lanche, doces, cigarros; ida ao bar; 
gazear aula. 

 

Ruas no entorno 

da escola 

Namoro; trajeto casa-escola; pontos de encontro dos jovens 
(praças, campinhos); uso de drogas; ação da Patrulha Escolar; 
pontos de comercio freqüentado – banquinhas, panificadoras, 
mercadinhos, Unidade de Saúde (para ter acesso ao dentista), 
antigo Centro de Socioeducação. 

 

Laboratórios 

 

Lugar conhecido pelas atividades práticas de química, biologia, 
informática, mas não vivenciado (de maneira efetiva) pelos 
sujeitos da pesquisa. 

 
Um dos primeiros aspectos percebidos na trajetória escolar dos adolescentes 

foi de que a maioria não freqüentou a Educação Infantil. Alguns (4 dos participantes da 

pesquisa) mencionaram que freqüentaram a pré-escola – aspecto que pode ser 

considerado positivo mas não suficiente para contribuição mais efetiva na suas 

trajetórias futuras dentro da escola. Outro fator observado se refere às recorrentes 

reprovações vivenciadas pela maioria dos sujeitos (7 dos adolescentes passaram pela 

experiência de reprovação: 2 deste reprovaram uma única vez, 4 dos adolescentes foram 

reprovados 2 vezes e 1 dos adolescentes reprovou 3 vezes). Isso significa que uma vez 

retidos, estes tiveram que “ser separados de seus pares de vida, de cultura, de 

socialização e aprendizagem / e que / foram violentados em seus tempos humanos” 



 

 

(ARROYO, 2004, p. 380).  É importante que o direito ao conhecimento e a cultura não 

seja negado a crianças e adolescentes porque não conseguiram aprender no tempo 

determinado, pois isso não significa que não sejam capazes de aprender. A retenção de 

adolescentes, jovens ou adultos fora de seu tempo humano nunca foi nem será a melhor 

maneira de garantir seu direito ao conhecimento, à cultura e à formação plena 

(ARROYO, 2004). 

O levantamento de informações sobre o acesso a escolas próximas às 

residências dos adolescentes demonstrou que 100% destes tiveram este direito 

garantido, no entanto a partir desta pergunta veio à tona outra situação que pode ser 

considerada como de vulnerabilidade com influências negativas na vida  escolar dos 

adolescentes: a questão da forte mobilidade geográfica vivida possivelmente pelas 

dificuldades do acesso a moradia.  Os dados da pesquisa demonstraram que 7 dos 

sujeitos participantes da pesquisa tiveram que mudar do lugar de moradia durante a 

trajetória escolar, destes: 3 adolescentes mudaram de residências 2 vezes, 2 adolescentes 

mudaram de residência 3 vezes e 2 adolescentes mudaram de residência 5 vezes. E esta 

dificuldade de acesso a moradia remete a necessidade de políticas que envolvem a 

inclusive a questão agrária.  

O somatório de dados extraídos sobre a condição sócio-econômica dos 

participantes da pesquisa evidencia que estes, bem como seus familiares, enfrentaram (e 

ainda enfrentam) grandes lutas pela sobrevivência. Arroyo (2004, p. 79) lembra que é 

um avanço entender as trajetórias sociais dos alunos e que também é um avanço 

repensar a docência em função dessa infância, adolescência e juventude reais. Os 

resultados gerais apresentados nesta pesquisa também confluíram com os resultados do 

trabalho de Zago (1998) para quem o atraso ou fracasso escolar envolve uma situação 

complexa que conjuga problemas de diferentes ordens, como a moradia, por exemplo. 

Nesse contexto a busca pela moradia pode estar associada a vivências de segregação 

que pode aprofundar desigualdades e condicionar a perpetuação de preconceitos e 

conflitos. As brigas em frente à escola, explicitada nas falas dos participantes, ilustram 

essa questão: 

 
S6: Na frente do colégio, aqui às vezes ficavam alguns adolescentes que era daquela 
vila. Que tipo alguns iam lá pra, tinha aquelas briga tinha alguns adolescentes que era 
de outra vila que estudavam ali mesmo. Daí tipo era sempre iam ali pra tá brigando. 
(S. 6 entrevista concedida em 10/07/2009) 

 
 



 

 

S7: (brigas na frente da escola) Ah o piá não foi ca minha fachada lá por causo de vila 
uma vila não se dava uma com a outra. Eu tava morando na C. e ele na B. daí as vila 
não se dão. Daí disse que iam me pega na saída eu acabei pegando ele. (S. 7 entrevista 
concedida em 09/07/2009) 

 
S9: (sobre brigas na frente da escola) Já vi briga de menina, piá de outra vila vim briga 
com piá dentro do colégio. (S. 9 entrevista concedida em 15/07/2009) 

 
S10: Ele morava umas duas ruas pra baixo do colégio daí ele só porque eu era da vila 
D. sabe daí ele me ofendeu, ele falô bem assim:  eh, gente da D. aqui não presta são 
tudo um bando de maconhero di ladrão. Aquilo me ofendeu bastante porque a gente 
não era aquilo com certeza (...). (S. 10 entrevista concedida em 09/07/2009) 

 
Tuan (1980) contribui nesse sentido com seus estudos sobre simbolismos, 

imagens e percepções nas cidades americanas a partir das atitudes das pessoas 

adquiridas por intermédio da habitação e do hábito. Um dos pontos que torna bastante 

interessante os estudos deste autor é que ele trabalha as diferenças de percepções sobre 

o espaço vivido nos bairros por diferentes classes sociais. Ele menciona que “em 

qualquer grande metrópole, as pessoas com rendas e status social diferentes vivem em 

partes separadas da cidade” (TUAN, 1980, p. 240). As fronteiras que definem a 

consciência de território dentro dos bairros, segundo Tuan (1980), podem estar definidas 

por razões econômicas, sociais e culturais.  E diante destes fatores em que vigora o 

isolamento, reforça-se a segregação. 

Schilling (2004, p. 36), fala da vitimização difusa ou coletiva que afeta as 

pessoas via relatos da mídia, que cotidianamente apresenta o horror dos crimes urbanos, 

das imagens das guerras internacionais que acabam construindo subjetividades 

atemorizadas. E por vezes a falta de filtro e as rápidas generalizações sobre essas 

mensagens – muitas vezes carregadas de sensacionalismo e ideologizações – acabam 

gerando o imobilismo e reforçando o alheamento dos profissionais que compõem a 

escola frente à comunidade na qual se encontram inseridos. Mello (1990, p. 91) fez uma 

pertinente observação que cabe à problemática aqui tratada, de que o “mundo vivido do 

estudante é ‘esquecido’, na porta da sala de aula, ainda que, desde pequeno, o elemento 

humano possua a seu modo, um mundo organizado a partir da casa, rua, bairro e locais 

percorridos rotineira ou temporariamente.” Existe mais coisas entre as ruas que cercam 

as escolas do que se pode imaginar. Certamente nesses espaços é possível de fato 

encontrar “imagens não mais romanceadas, nem satanizadas, mas reais, chocantes, 

multifacetadas de fracassos, de contravalores, de sombras, mas também de valores, de 

luzes e de resistências” (ARROYO, 2004, p. 16). A escola também se configura como 



 

 

um desses espaços, como se pode perceber nas falas abaixo: 

 
S1 - A escola de frente era uma escola bonita.  Vish! [...] era legal aquela escola se 
pudesse volta estuda eu voltava. (S. 1 entrevista concedida em 10/07/2009) 

 
S2 - Fui um dos melhores aluno em matemática, eu tirei em primeiro lugar na 
matemática, em matemática eu sou bom sabe. Eu adoro matemática [....] Aqui é legal 
dona! (pátio) Encontrava meus amigos. Nóis ficava conversando antes de bater o sinal. 
Daí batia o sinal nóis ia correndo lá [...] sempre preferi esta escola. (S. 2 entrevista 
concedida em 10/07/2009) 

 
S4 - Agora me lembro quando estudava né, na sala com todo mundo [....] (Nessa escola 
você conviveu pouco tempo e quando você olhou essas fotos lembrou do seu tempo lá, o 
que que você sentiu?)Ah sei lá, senti alegria lá era bom aquela escola lá. Era legal 
estuda lá. (S. 4 entrevista concedida em 10/07/2009) 

 
S5 - Ah, eu lembro um monte de gente que estava lá. (sobre a convivência dentro da 
sala de aula) Era ótima pra mim. (S. 5 entrevista concedida em 15/07/2009) 

 
S10 - Eu gostava de ficar na escola daí eu ia joga futebol a se tava rolando alguma 
aula assim sentava presta atenção... (S. 10 entrevista concedida em 09/07/2009)  

 
S10 - (sobre que dificuldades existem pra voltar a estudar) Nenhuma pra mim nenhuma 
eu posso ter uma idade que, eu posso ter até trinta anos se eu pude estuda eu vo estuda. 
É uma coisa ainda que eu quero termina porque não falta muito, falta poco, eu quero 
termina de estuda,  eu quero mesmo. (S. 10 entrevista concedida em 09/07/2009) 

 

É possível afirmar que para a maioria (8) dos adolescentes participantes da 

pesquisa a escola foi um espaço de vivências felizes. O conjunto dos relatos sugere que 

o processo de socialização desses adolescentes na escola foi interessante – ainda que 

interrompido e, por isso, incompleto. O entusiasmo percebido na maioria dos 

adolescentes quando se deparavam com as fotografias da escola permite afirmar que ela 

não perdeu seu encantamento. Em diversos momentos (19 citações) se observa nas falas 

a ela relacionadas que para eles a escola era um espaço “muito legal!”. 

 
Considerações Finais 

O direito a Educação está implicado nas discussões sobre a temática da 

violência e criminalidade que apresentam adolescentes como protagonistas. Confrontar 

os debates teóricos sobre essa temática com os resultados desta pesquisa permite 

evidenciar um quadro complexo de fatores que interfere sobremaneira na vida de 

adolescentes em situação de conflito com a lei, ainda mais quando o adolescente deixa a 

(ou é deixado fora da) escola. A omissão do Estado frente a sua responsabilidade de 



 

 

investir com absoluta prioridade em Políticas Públicas (Sociais Básicas) destinadas ao 

aprimoramento da condição vida de crianças e adolescentes também indica uma 

situação de conflito com a lei. Nesse aspecto a escola pode ser um espaço contra a 

exclusão e pela afirmação dos direitos sociais, garantindo acesso a um efetivo processo 

educacional, sem que seja considerada panacéia para as mazelas sociais. 

No que diz respeito especificamente ao atendimento de adolescentes em 

conflito com a lei é necessário aprimorar as políticas públicas elaboradas e 

implementadas, principalmente em seu correspondente prático. Os resultados 

encontrados nesta pesquisa indicam que a evasão escolar é um dos aspectos que 

contribui para o agravamento dessa situação. Sarmento (2002) ao discutir sobre infância 

e exclusão social fala de ações que podem habilitar a escola como instância promotora 

da cidadania. Para tanto é necessário o estabelecimento de uma utopia educacional na 

qual se vislumbre adolescentes usufruindo condições materiais de existência que 

preservem a dignidade humana no compartilhamento de espaços sociais e que as celas 

cada vez mais percam terreno para as salas de aula. 
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