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	Este texto traz à luz os resultados, ainda parciais, da pesquisa Mestrado em Educação, baseada nas falas dos alunos trabalhadores do período noturno regular de uma escola pública de nível médio, situada no centro da cidade de são Carlos, SP. Nosso objetivo é compreender  melhor a relação conflituosa que os alunos estabelecem com a escola e seus professores, assim como os efeitos produzidos pelas atuais reformas educacionais no ensino médio.
	Os trabalhos de pesquisa nascem, geralmente, de uma dúvida, uma indagação, uma hipótese, etc, levantada pelo pesquisador. Pode-se dizer que este nasceu da angústia de uma educadora que vem se dedicando há quinze anos à educação de jovens e adultos trabalhadores, sentindo a cada ano, que a crise da escola média noturna se avoluma e se aprofunda, apesar das tentativas oficiais de reformas.
A evidência maior dessa crise está no fato de que os jovens, embora dentro do espaço escolar, permanecem cada vez menos dentro das salas de aula, parecendo cada vez mais desmotivados em relação aos estudos, mais desanimados em relação à escolaridade como meio de ascensão social e mais distantes de seus professores, resvalando muitas vezes, para uma interação francamente conflituosa em que uns parecem incapazes de ouvir as razões dos outros. Parece mesmo que uma profunda surdez se instalou entre eles, a ponto de grande parte dos professores concluírem que “os alunos não querem mais saber de nada”, “vão à escola para fazer tudo, menos estudar”, “pensam que a escola é clube...” etc, e dos alunos dizerem que “os professores não são amigos”, “ não estão do nosso lado”, “não entendem nossos problemas”, “não ensinam nada que preste” etc.
	O atual Nível Médio, definido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( LDB 9394/96) como parte integrante da educação básica, segundo o artigo  21 da referida lei, está consubstanciado nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio ( MEC, 1999). Neste, afirma-se que essa parte do ensino é “a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada com a contemporaneidade, com a construção de competências básicas, que situem o educando como sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do trabalho e com o desenvolvimento da pessoa como sujeito em situação-cidadão” (p. 22)
	Nessa lógica, deverá o ensino médio encarregar-se de formar jovens  e adultos, de modo a desenvolver neles os valores e as competências necessárias à integração de seu projeto individual com o projeto da sociedade em que vivem. Desse modo, pretende-se buscar o desenvolvimento do educando como pessoa humana, dotando-o da
formação ética considerada necessária, do desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento capaz de ser crítico, além da indispensável capacitação para o trabalho.
	Para  isso os  novos Parâmetros Curriculares foram delineados, e para garantir sua implantação na rede escolar, o Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Educação, lançou mão das Resoluções citadas nas referências bibliográficas.
	Nosso objetivo, nesta parte do trabalho, não é nos aprofundarmos em todos os pormenores dessas resoluções, mas sim discutir dois aspectos da Deliberação 09/97 Deliberação 09/97- Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, 1997 que, criados para garantir o sucesso da implantação dos novos parâmetros curriculares, estão, em nossa ótica, produzindo o efeito contrário. Trata-se da tolerância de 25% de faltas/aulas durante o ano letivo e da Recuperação de Férias que acontece no mês de janeiro. Esses aspectos chamaram nossa atenção, porque, ao que tudo indica, estão repercutindo de maneira desastrosa dentro da escola pesquisada.
	Tolerar que os alunos faltem 25% do total de aulas dadas durante o ano, significa dizer que até duzentas faltas /aulas serão toleradas, sem que o aluno perca seu direito à recuperação de férias  ainda que ele tenha ido mal em todas as disciplinas. E mesmo que ultrapassem esse limite, se não evadirem de vez, os alunos do noturno, têm garantido o direito de fazer trabalhos para recuperação das ausências. 
Na recuperação de férias, infelizmente na prática bastante aligeirada e superficial, a maioria acaba promovida. Na pior das hipóteses, caso fiquem retidos em até três disciplinas, serão promovidos para a série seguinte carregando dependências das mesmas, que deverão cursar em período diverso. Cabe lembrar que os alunos trabalhadores do curso noturno, não têm disponibilidade de cursar nada em “período diverso” justamente porque trabalham o dia todo. Resolve-se a questão dando alguns trabalhos para que façam, nas disciplinas em que carregam a dependência, praticamente sem supervisão, trabalhos  que a grande maioria não faz ou encomenda para outros fazerem. No caso de ficarem retidos em mais que três disciplinas, após a recuperação de férias, ficarão na mesma série em que estavam anteriormente, porém dispensados de cursar aquelas em que foram aprovados.
	Dessa maneira, levarão outro ano, que trará os mesmos problemas do anterior, com excesso de faltas e baixo rendimento pois foram promovidos sem realmente terem desenvolvido habilidades e competências considerados indispensáveis para prosseguir nos estudos e sem terem aprendido os conteúdos que, supostamente, deveriam ter assimilado. Desse modo, acabam “tirando o diploma” do nível médio, mesmo que grande parte desses jovens saia da escola completamente despreparados para o “mundo lá de fora”, justamente ao contrário do que desejam os reformadores do nível médio.
	A situação dos professores que lidam com esses alunos também não parece confortável. Se, de um lado, eles dizem que tentam compreender seus problemas dentro do contexto social maior, por outro lado, recusam-se a fazer aquilo que consideram como “abaixar o nível do ensino”. Afirmam que é preciso exigir mais dos alunos do noturno justamente porque eles precisarão mais dos conhecimentos socialmente valorizados para enfrentarem as desigualdades sociais. Alegam também que seria contra seus princípios de educadores, aprovarem um aluno que praticamente não freqüentou as aulas e, portanto, não aprendeu o que consideram como “suficiente”. Em resumo, para os professores, em face de tudo que foi dito, essa recuperação aligeirada de férias não passa de um processo desqualificador de suas práticas docentes, levando a dados estatísticos  de aprovação mais favoráveis, porém irreais. E do ponto de vista do aluno, como demonstram suas próprias falas, é também um processo desqualificante, pois eles entendem que muito pouco necessitam fazer para serem aprovados.
( Falando sobre a recuperação de férias e a reposição de ausências ) “Eu acho isso errado. É enganação. Não só está enganando os alunos, como enganando o professor, né? É chato... o professor vai ensinar, a aluno falta e depois vai lá, resolve tudo só com um trabalhinho... repõe todas as ausências, toda as aulas em que deixou de vir. Acho que o governo está colaborando com o desinteresse dos alunos. Recuperação em janeiro... um mês para repor o ano inteiro, não tem cabimento isso. Uma coisa que os alunos sabem que, se não ficar nas aulas, respondem chamada e vão para o pátio, e sabem que em janeiro eles vão passar. Ainda acabam tirando sarro da cara do aluno que ficou lá na sala estudando; “cara, você é o maior trouxa. O que você está fazendo aí em um ano, eu vou lá e faço em um mês.” Aí acaba desanimando também...” ( Thiago )
“Reposição de ausências e recuperação de férias... Eu acho que é ruim. A aula ele já perdeu mesmo, não vai se recuperar nas férias e nem com trabalho de recuperação de ausências que, na maior parte das vezes nem é ele que faz. Sabe, a namorada, a irmã, uma amiga... tem gente que faz os trabalhos para eles, muitas vezes... eu acho que tudo isso é enganação.” ( Adriano )
“Não está contribuindo para melhorar o ensino. Enfim, para os que ficaram de recuperação em poucas matérias e foram bons alunos, só faltaram por necessidade, ainda pode ser que adiante um pouco, mas para os outros que vão passar de qualquer jeito, acaba sendo um mal porque vão sair daqui sem o menor conhecimento. Hoje não se arranja emprego sem prestar concurso... até para lixeiro da Vega Sopave  teve concurso recentemente... Quem é que  passa nos concursos? Quem  aprendeu ou quem tirou um diploma de  qualquer jeito” ( Aline )
No fim, acaba se estabelecendo entre educadores e educandos, uma interação conflituosa e instável, muito difícil de ser administrada e suportada, pois a educação para ambas as partes, esvazia-se de sua positividade, uma vez que parece não satisfazer a nenhuma delas. Vai-se instalando entre eles um abismo, do qual emerge a incapacidade de ouvir as razões uns dos outros, encarando-se como opositores.
	Em nossa ótica, os alunos parecem estar perdidos porque mesmo que suas falas demonstrem que as inovações “não são boas” para sua formação, segundo informações da secretaria da escola, desde 1998, ano em que começaram a implantar essas diretrizes, cresce a cada ano, o número de alunos que vão ficando para a recuperação de férias, porque mataram aulas e não estudaram ao longo do ano. Ao que tudo indica, o jovem, mesmo sabendo que não é bom para ele, acaba aderindo ao caminho mais fácil, pois como dizem alguns deles “estudar é muito chato”.
Também as famílias, pais e mães trabalhadores, ao contrário do que muitos pensam, estão muito preocupadas pois colocam, ainda, muita esperança na escola como possibilidade de ascensão social de seus filhos. Presenciamos uma mãe,  que fora chamada à escola por causa do mau comportamento de seu filho, indignada, dizer: “Como é que vocês esperam que eu possa controlar o meu filho e fazê-lo estudar, se ele sabe que estudando ou não, ele vai ser aprovado do mesmo jeito?
Se os alunos nos parecem perdidos, os professores parecem  “cansados demais para procurá-los”. Se dizem cansados da faltas de condições objetivas de fazer melhor o seu trabalho, cansados dos salários aviltantes, cansados dos “pacotes educacionais”, dos pareceres e resoluções, que mudam ao sabor dos ventos da política do momento. Cansados, enfim, dos que ditam as ordens na escola pública sem conhecer,  de fato, a sua realidade cotidiana cheia de entraves e problemas. O professor se diz cansado também, de ser “sempre o culpado” pelo que não dá certo na escola, como se o fracasso dos alunos fosse apenas resultante de sua culpa pessoal e intransferível. Cansados porque já não conseguem mais buscar aquilo que não conhecem, ou seja, estudar para saber mais, pressionados por uma jornada estafante, muitas vezes cumprida em mais de uma escola., para poderem sobreviver
	Entretanto, pensamos que efetivamente, aqueles que poderiam ajudar esses alunos a descobrirem o verdadeiro sentido de aprender, seriam esses professores, mas muitos desses parecem não compreendê-los, porque na verdade mal os conhecem, e como não o fazem, mergulham todos na voragem da falta de sentido.
Tantos e tais problemas levaram-nos a procurar apoio na literatura existente sobre a juventude, buscando referenciais para uma compreensão maior desses jovens buscando assim contribuir para uma prática pedagógica mais próxima de seus desejos e necessidades. Com a leitura de vários trabalhos citados em nosso referencial teórico, fomos tendo acesso a autores e idéias  de modo que acabamos por chegar à conclusão pessoal de que, se queríamos compreender as necessidades educacionais dos jovens seria melhor perguntar para eles mesmos. Ou seja, ao invés de falarmos sobre eles ou por eles, seria melhor falarmos com eles.
	Assim justifica-se o nascimento de nosso interesse em dar voz a esses jovens alunos trabalhadores, que estão mantendo com a escola uma relação conflituosa mas continuam lá, desejantes e desafiantes, sem que poucos se disponham a saber exatamente o por quê. 	.
	Então, em meio a algumas certezas resultantes de nossa  experiência, dúvidas e questionamentos, sobre os alunos, os professores,  as novas reformas para o nível médio e o papel da escola , o trabalho começou.
	Nossa idéia central era, assim, fazer uma análise da escola noturna a partir das falas dos alunos, como funciona a escola, quais seus erros, seus acertos, o que há para ser feito.  Isso porque, em nossa ótica, esses alunos, apesar de todas as suas dificuldades,  são atores-chaves do tempo futuro, que constróem no presente, mas seu comportamento e aparente desinteresse pelos estudos precisam ser melhor compreendidos uma vez que parecem estar abrindo uma fissura no tempo presente. Talvez por isso, suas vozes sejam quase sempre ignoradas e desqualificadas pelos adultos e pelo sistema, pelos equipamentos que centralizam os valores e os sentidos, como se as falas dos jovens não tivessem nenhuma possibilidade de possuir um sentido propositivo de novos caminhos para a escola. Hipótese com a qual não concordamos.
	Assim, na tentativa de compreender em profundidade a crise da escola média noturna partimos em busca de referencial teórico que pudesse nos esclarecer sobre os estudos já feitos nessa área, especialmente no que tange à Juventude, aluno trabalhador e escola noturna
O desejo de  entender a juventude como um conceito cultural e histórico, levou-nos a contextualizar a sua visibilidade como categoria social na sociedade brasileira e procurar compreender os diversos processos de construção de sua identidade. Portanto, tratava-se de compreender as diversas formas de socialização e sociabilidade dos jovens filhos da classe trabalhadora, que moram nos bairros periféricos e que estudam em escola noturna. Esta, por sua vez, seria analisada e compreendida também como um dos espaços prováveis de sociabilidade do jovem trabalhador, possível de gerar novas identidades coletivas.
	Com Sandoval ( 1986 ) aprendemos que o conceito de Juventude, gerado pelo modelo urbano industrial de desenvolvimento, se baseia numa transformação das relações existentes entre a família e o trabalho, no que se refere ao processo de socialização. Essa transformação teria se dado quando o processo de sociabilização do jovem passou a ser responsabilidade da educação, sendo esta concebida como meio de formar mão de obra qualificada para o modelo de vida urbana, para as ocupações que requeriam um determinado grau de escolaridade. Parece que foi nesse momento que o jovem passou a ser identificado com o estudante..
	Segundo Ariès ( 1978 ) a juventude, como uma fase totalmente distinta, foi se constituindo na sociedade ocidental ao longo da progressiva instituição de um espaço separado de preparação para a vida adulta. A escola passou a ser esse espaço destinado a atuar como “tempo de espera”, ou seja, o tempo da preparação do jovem para sua saída da infância para a idade adulta. Segundo esse mesmo autor, no período medieval, não havia a separação entre o mundo infantil e o mundo do adulto porque ambos conviviam no mesmo espaço. Também não havia a separação entre o universo familiar e o universo social mais amplo, de modo que, nessa sociedade, a família não era o núcleo básico da socialização pois esta se dava no espaço coletivo. Porém, a partir do século XVII, com o avanço do capitalismo, essas relações se alteraram, a família retirou-se para a esfera privada e coube às escolas a tarefa de socializar as crianças.
	Com a extensão da escola, do tempo de preparo para a vida adulta, a fase de transição entre a infância e o mundo adulto foi adquirindo visibilidade, constituindo-se na adolescência e na juventude.
Ianni ( 1968) veio lembrar que na América Latina, a juventude tornou-se visível somente a partir da década de 60 com a crise do modelo econômico excludente que atingiu a maioria dos jovens filhos dos trabalhadores: “A história do capitalismo tem sido a história do advento político da juventude.” 
	Entre as décadas de 60-70, os estudiosos da  sociologia da juventude brasileira                    ( Ianni, 1968 e Foracchi, 1972 ) centralizam suas análises no comportamento político da juventude tendo como certa sua capacidade de desenvolver uma postura crítica e transformadora da sociedade. Mas convém lembrar que a condição juvenil era, nesse momento histórico, identificada com os jovens universitários, filhos das camadas médias. O grande problema é que nesse contexto, a grande maioria da juventude brasileira não era visível e os poucos estudos que se inspiravam nela, ou tratavam de sua marginalidade ou de suas relações com o trabalho/desemprego.
	De nossas leituras até aí, ficou-nos a idéia que manteremos daqui para a frente que a juventude não é somente uma condição biológica, mas uma definição cultural que se impõe como categoria histórica e social porque o comportamento do jovem também é histórico e socialmente determinado.
	Isso posto, permanecia ainda a necessidade de buscar referências teóricas que nos orientassem na direção de outros trabalhos, nessa linha de raciocínio, de modo a embasar melhor nosso projeto de pesquisa na área de educação.
	Essa necessidade foi atendida quando chegou às nossas mãos a revista Juventude e Contemporaneidade (1997) com vários trabalhos recentes que se dedicavam ao estudo da temática  da Juventude. Em particular, foi de grande ajuda o trabalho de Spósito ( 1997 ) intitulado Estudos sobre Juventude em Educação. Nesse trabalho, a autora apresenta os resultados de investigações  que examinaram a produção de conhecimento sobre o tema em questão, apontando questões advindas do exame de dissertações e teses defendidos nos Programas de Pós-Graduação em Educação, de 1980 a 1995.
	Pais (1990), ao examinar um conjunto expressivo de autores que se dedicaram à investigação sobre a juventude, num esforço de sistematização, configurou pelo menos dois grandes blocos que indicam a constituição social do campo de estudo: o primeiro compreenderia os trabalhos que consideram a juventude como um conjunto social derivado de uma determinada fase da vida, com ênfase nos aspectos geracionais; o segundo grupo postulava que tal temática estava subsumida no interior de outras dimensões da vida social, definida a partir de universos mais amplos e diversificados, sobretudo aqueles que são derivados das diferentes situações de classe.
	Assim, compreendemos que seria muito importante termos clareza do que estaríamos querendo dizer quando falássemos de juventude, se seria no enfoque do “problema  social” ou  no de problema para análise sociológica. No nosso caso, definimos que seria o segundo, pois queríamos estudar a juventude enquanto positividade e não como um problema social.
Já Spósito ( 1997 ) afirmou que a produção acadêmica na área em questão, interessada em compreender a escola, voltou-se para a investigação de aspectos pedagógicos, revelando grande interesse no processo de aprendizagem “porém com escassa ênfase no conhecimento do aluno adolescente, enquanto sujeito ao qual se destina a atividade educativa da escola.”. Essa mesma autora entende que os trabalhos que escolheram como temática a juventude, pecaram pela inexistência de “relativa porosidade que fosse capaz de absorver dimensões da sociabilidade do educando e que afetariam os patamares em que se dá sua experiência escolar”. Para Spósito, as pesquisas “estariam privilegiando no desvelamento do sujeito, apenas sua condição de aluno, sem levar em conta outras dimensões e práticas sociais em que o sujeito está mergulhado dentro e fora da escola.”
Abramo ( 1997 ) assinalou que tem crescido no Brasil, nos últimos anos, a atenção dirigida aos jovens, tanto por parte da mídia, da academia, como também por parte de atores políticos e de instituições, governamentais ou não, que prestam serviços sociais. Segundo ela, existem dois modos diferentes de tematização dos jovens, nos meios de comunicação. No caso de produtos dirigidos a esse público, os temas geralmente são cultura e comportamento: música, modo, estilo de vida, esporte, lazer. Quando os jovens são assunto destinado “aos adultos”, eles são geralmente apresentados como “problemas sociais” como portadores de violência, rebeldia, crime, exploração sexual, drogadição etc. A partir daí criam-se programas para enfrentar tais problemas mas, a grosso modo, pode-se dizer que esses programas são centrados na resolução de “problemas sociais que afetam a juventude, cuja causa ou culpa se localiza na família, na sociedade ou no próprio jovem, dependendo do caso e da interpretação.”.
A autora em questão afirma também que esses programas têm registrado suas atividades  de modo imediatista e desarticulado “com pouca capacidade de levar a um conhecimento mais amplo e profundo por parte dos agentes sociais, a respeito dos jovens, suas características, suas questões e modos de experimentar essa situações problemáticas”( Abramo,1989 ) Desse modo, considera que os jovens adolescentes permanecem “desfocadamente visíveis”, obscurecidos por uma idéia de que a falta de instrumentos para sua compreensão se deve ao fato da “adolescência ser mesmo uma fase difícil de lidar”.
Citamos também os trabalhos de Dubet e Martucceli (1996) que recorrem a novas abordagens que se relacionam às formas associativas e de expressão dos jovens. Esses autores afirmam que “a compreensão da vida escolar estaria exigindo novos aportes da pesquisa, uma vez que, além de sua escassa capacidade de transmissão de conhecimentos e valores considerados legítimos pela sociedade, estaria ocorrendo no seu interior a emergência de formas de sociabilidade juvenil não contempladas em investigações anteriores”. Concluímos , então que seria nesse rumo que nosso trabalho deveria seguir se realmente quiséssemos compreender a realidade que está posta dentro da escola, pela ótica dos alunos.
O passo seguinte seria definir o referencial teórico que  usaríamos  na análise dos dados coletados. Decidimo-nos por um referencial foucaultiano, calcado na construção de um sujeito que se constitui por meio das forças às quais está submetido, mas  que, ao mesmo tempo, se descola, ao conviver com um poder que se coloca como o dono da verdade, especializado em transformar o diferente em “tudo igual” como magistralmente nos mostra Foucault em “A verdade e as formas jurídicas”. Destaque para a visão interpretativa da verdade, que vem mostrar que  ela é “interpretação”, um meio de criar, inventar, fabricar, sendo que, vista desse ângulo, a interpretação que o sujeito faz do mundo é uma atividade produtiva e portanto, positiva.
No nosso caso, na busca de melhor compreender esses jovens alunos do noturno da escola de nível médio, as falas, vão assumir importância fundamental, não porque esperamos que sejam verdades incontestáveis, senso comum ou mesmo bom senso, mas porque acreditamos que nessas falas cintilam fragmentos do real, elas falam do mundo em que vivem, como eles o entendem e que papel nele desempenha a escola. 
Abrir espaço para que as vozes juvenis sejam ouvidas é uma prática inserida no âmbito das teorias da análise do discurso e mesmo das ordens discursivas. Vários autores já o fizeram, sendo que Foucault  talvez, tenha sido o mais fecundo e incisivo entre tantos outros. É necessário tirar as implicações teórico-metodológicas quando Foucault rediscute a questão da representação, em que afirma que as pessoas devem  dizer ou falar em nome próprio e que possam fazê-lo, e que tais falas sejam tomadas sem as desqualificações das ordens discursivas, especialmente as hegemônicas. 
Ouvir suas vozes é uma prática no sentido de entendê-las como capazes de ação propositiva para os problemas enfrentados pela escola. Acreditamos que suas ações, suas recusas, podem servir de indicadores de um novo rumo, como se fossem mensagens, às vezes cifradas, vozes destoantes, que eles enviam à sociedade, falando a respeito de seus problemas mais cruciais. Resta assim, ouvir e analisar os efeitos que podem produzir enquanto germes de transformação pois acreditamos que a escola é um lugar privilegiado, lugar de fronteira entre ser criança e ser adulto, lugar de trégua, de encontros, que talvez possa ser “juvenizado” tornando a velha escola conservadora num espaço mais amplo de  possibilidades de  aprendizagem,  com a  produção de outros  sentidos. 
 “Juvenizando’’ a escola e assim, envergando também, a velha sala de aula na qual o aluno não parece desejar mais permanecer, em um espaço gerador de novos conhecimentos, de atividades culturais que, de certa forma, pudesse fundir o clube à escola, tornando-a mais agradável sem, contudo, perder sua característica de produtora de conhecimento.  Alguns caminhos estão sendo apontados pelos alunos, mas é preciso que os educadores ouçam o que eles têm a dizer, ao invés de dizerem o que eles “devem fazer”.
	Para Foucault, dizer aos outros o que deve ser feito, é compactuar com o poder, na medida em que o discurso produzido passa a estabelecer “verdades” que invalidam outros saberes que o poder hegemônico desqualifica. Diz Foucault Microfísica do poder, p.71 que as massas não precisam dos intelectuais para saber o que lhes convém: “elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles; e elas o dizem muito bem. Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber”. Resumindo, ao falar pelos outros e não ouvir o que eles têm a dizer, acaba-se  sempre por reorganizar a distribuição do poder, como nos evidencia Foucault ao explicar a “indignidade de falar pelos outros”. 
	Sendo ouvidos,  nossos jovens ganham visibilidade, representam a si mesmos, “sujeitos pensantes” ao invés de “sujeitos pensados”, por um sistema e uma escola que impõem valores e critérios de saber, não abrindo espaço para que se pergunte de quem são os valores, para quem e para quê servem.
	Ao definir os procedimentos metodológicos mais adequados , tínhamos clareza da grande dificuldade de atingir o objetivo do conhecimento de quem é esse jovem por trás do rótulo de “aluno”. Como apreender, numa categorização social, esse sujeito fugidio, desfocadamente visível  ( Abramo , 1997 ), que parece mudar de geração em geração, de grupo social para grupo social ? Enfim, como deveríamos proceder para colocar simultaneamente a instituição e o aluno à distância e, ainda assim, manter o enfoque disciplinar proposto, para conseguir enxergar no jovem algo mais que um mero informante da pesquisa?
	Tínhamos por definição que ouvir os alunos não era um exercício para construir uma lista de suas opiniões e comentários, tal qual uma  prática televisiva ou jornalística para saber qual é a opinião dos jovens sobre tal ou qual assunto, para em momento posterior, apresentar resultados organizados em gráficos e porcentagens, nos quais as falas e o que expressam acabariam por não serem levados em consideração como ação propositiva. Ouví-los seria uma proposta metodológica com todas as implicações teóricas, práticas e de problemas que apresenta uma epistemologia. Ouvir o que eles entendem, querem e falam da escola era, sem dúvida, uma opção teórico-metodológica que tinha a certeza de que os jovens têm o que falar, têm uma teoria sobre a escola, sabem o que ela significa e acenam para o tipo de escola que gostariam. Entendíamos que escutá-los era uma necessidade para quem pretende formular uma proposta de escola, já que acreditamos que eles devem ser o ponto de partida e de chegada de qualquer proposta escolar.
Por se tratar de um estudo que procura apreender, no cotidiano da escola ,por meio das falas do jovens alunos, relações sociais e conceituações que se dão dentro dela mas que são compostas e reveladoras de outros espaços sociais, optamos pela pesquisa qualitativa do tipo etnográfico, em educação, seguindo principalmente o referencial de Marli André ( 1998 ).    		
Visto que o enfoque etnográfico parte de uma posição que considera que a teoria vai se construindo paralelamente ao processo de pesquisa, temos que as categorias de análise não foram preestabelecidas mas se construíram ao longo do processo, da observação participante que, como afirmam Bogdan & Biklen ( 1982 ), torna possível desvelar como os envolvidos em uma dada realidade, percebem-na enquanto tal e percebem a si mesmos no bojo dela. Existe ainda a vantagem desse tipo de trabalho ser capaz de proporcionar a apreensão de aspectos que não são apenas individuais, mas históricos, sociais e culturais ou seja, linhas que atravessam o coletivo mas que são também singulares.
Outra característica importante da pesquisa  do tipo etnográfica, que convinha ao nosso projeto era a ênfase que se dá no processo, naquilo que está ocorrendo e não no produto ou nos resultados finais. As perguntas norteadoras nesse tipo de pesquisa são as seguintes: O que caracteriza este fenômeno? O que está acontecendo neste momento? Como tem evoluído?
	 Dessa forma, para investigar como esses alunos entendem a escola, julgamos necessário levantar dois tipos de questões. O primeiro tipo se refere aos sentidos que os jovens atribuem à escola e o segundo pretende formular questões sobre suas vidas fora dela e suas interpretações de mundo. 
A escola pesquisada tem o número total de 518 alunos matriculados no noturno, divididos nas 16 salas de aula, que se dividem nas três séries do ensino médio.  Desses alunos, 294 ( 56.7% ) são rapazes e 228  ( 44% ) são moças. Do total de rapazes e moças, apenas 74 são negros, o que vem a representar 14.2% do total de alunos. Embora não fosse a intenção deste trabalho discutir gênero ou raça entre os alunos , julgamos que seria interessante verificar esses dados na secretaria da escola, para ajudar na compreensão do perfil dos alunos  do noturno.
     	Como instrumento de coleta de dados utilizamos primeiramente um questionário piloto com questões abertas e fechadas, no sentido de levantar as condições pessoais dos sujeitos . Foram entregues 110 questionários e 90 foram respondidos. As perguntas eram de caráter geral sobre quem era o aluno e no final constavam algumas questões que  seriam abordadas em entrevista com os alunos que se dispusessem a participar. 
     	Surgiram 60 alunos interessados em participar das entrevistas, porém entrevistamos quinze. Ao final, como os dados já se tornassem repetitivos, ficamos com as entrevistas de oito alunos, sendo dois do primeiro ano, Adriano,15 anos e Wallison, 16. Quatro alunos do segundo ano, Thiago,18, Aline, 17, Débora,16 e Dayane,16. Do terceiro ano, entrevistamos Leonardo, 19 e Jéssica,17. As entrevistas foram semi-estruturadas  por questões norteadoras sobre a temática em questão, gravadas e posteriormente transcritas. Logo no início percebemos que funcionaria melhor se levássemos a entrevista  num tom de conversa informal, para que os jovens se sentissem mais à vontade. A desvantagem é que precisávamos, para manter a conversa viva, aumentar as nossas falas e algumas intervenções. Houve momentos em que precisamos interferir para não deixar a conversa morrer e nesses, nossas falas ficaram mais longas, até porque eles  pareciam esperar que disséssemos  alguma coisa para continuarem a falar. Em razão disso , ficamos muito preocupadas, temendo termos induzido respostas, mas depois, quando começamos a ouvir as gravações das entrevistas e iniciamos as transcrições, concluímos que, mesmo sob involuntária indução em alguns momentos, eles se sentiram à vontade para discordar, defenderam pontos de vista próprios ou não responderam ao que foi perguntado. Procuramos não insistir nem forçar respostas, respeitando os silêncios e as pausas.
	As falas anteriormente reproduzidas mostram o que os alunos pensam da reposição de ausências e da recuperação de férias. As que se seguem vêm mostrar que , ao contrário do que seu comportamento  faz parecer, eles valorizam  a escola e sabem que ela é importante. Percebe-se que eles não recusam a escola e sim recusam “esta escola”  que lhes é oferecida.
	“Por que os alunos não voltam a dar valor, né? Sem conhecimento não se vai muito longe. O diploma ou o conhecimento? Precisamos dos dois, né”?
	“ Na minha cabeça, eu acho que estudando eu estou contribuindo para um futuro melhor. Mas a escola noturna é muito fraca. A gente não aprende muita coisa...Muita teoria. E teoria que não vira ferramenta, não presta.”
	“A escola é muito importante. Sem ela a gente não é ninguém”.
“ Tudo na vida tem que ter um sentido, não é mesmo? Quer ver? Você não acorda cedo e escova os dentes à toa. Nem toma banho à toa. Tem um sentido para aquilo. Em certas partes eu acho que a escola perdeu o sentido. Em outras partes eu até acho que ela funciona, faz crescer, mas em outras partes deixa a desejar, talvez, quando não mostra a realidade como está lá fora, entendeu?”
“Uma pessoa sem estudo não é ninguém. Você vai ter que ler e assinar papéis a vida toda, vai ter que ler documentos, contratos... E daí? Como é que vai fazer, se você não entende o que está lendo?”
“O que é que eu faço com as equações biquadradas? Para que vão me servir? A maioria do que a escola ensina não tem utilidade na vida prática...”
“Alunos que matam aulas, professores que faltam muito e substitutos que não ensinam nada. Essa é a escola que temos”
“Eu sei que a escola é importante mas a maioria de nós trabalha e vem muito cansado, sem jantar. Chega aqui tem sempre essas aulas chatas, sem nada de interessante. Às vezes, a gente dorme sentado.”
“A escola poderia ser melhor se tivesse professores mais amigos, mais filmes, mais passeios educativos, aulas nos laboratórios... Que adianta ter sala de informática e laboratório se a gente quase nunca vai lá?”
Quanto às reformas curriculares, notamos que os jovens pouco parecem saber delas e parece que os professores não estão inclinados a discutí-las com os alunos., talvez porque eles próprios ainda não a compreenderam na íntegra.
O que temos de evidente é uma penosa realidade do ensino noturno, com muitos alunos matando aulas, pulando as janelas, porque as regras da escola, que eles consideram infantilizantes, não permitem que saiam  antes do fim do período e porque também acham que , ao sair  “não estarão perdendo grande coisa,” que, de qualquer modo, serão aprovados, que “hoje o mais importante é ter o diploma porque até para ser lixeiro é preciso ter um diploma do nível médio” De outro lado temos os professores exaustos , deprimidos  e desmotivados porque acham que os alunos não querem mais saber de estudar nem dão o menor valor para o conhecimento. 
Pairando sobre tudo isso, existe uma grande reforma curricular que, supostamente, deve estar em andamento. Uma reforma que enfatiza contextualização, trabalho coletivo, aceitação das diferenças, interdisciplinaridade, construção de habilidades e competências para aprender e continuar aprendendo, preparação para o mundo do trabalho etc. Contudo, pelo que nossa pesquisa tem mostrado, embora tudo isso seja muito importante, não será suficiente se não atingir, de maneira mais consistente, as práticas do dia a dia, a relação pedagógica, o contrato didático, as culturas profissionais, o direito de falar e ser ouvido e, sem sombra de dúvida, a colaboração dos professores.
Ao analisarmos toda a situação, ocorre-nos que poderíamos comparar  a escola 
a um grande navio. Direção, funcionários e professores formam a tripulação. Os alunos são os passageiros, diga-se de passagem, não muito satisfeitos com a viagem.
 	Recebemos ordens superiores para mudar a rota já conhecida pois percebeu-se que ela já não serve aos interesses dos passageiros. Disseram-nos qual deve ser o porto de chegada que, supostamente, fará dos alunos passageiros felizes e realizados, prontos a iniciarem sozinhos suas próprias travessias. O que não ficou bem claro é como fazer para chegar lá. Deram-nos alguns instrumentos de orientação, mas embora eles até possam nos ajudar em alguns momentos, não têm o dom de indicar com segurança o caminho.
	Não há mapas. Apenas uma direção a seguir. É preciso pois, começar a cartografar o caminho à medida que formos navegando por ele. Será preciso ficarmos atentos para os prováveis perigos da viagem.
	Como enfrentar o litoral brumoso, de péssima visibilidade, dos financiamentos públicos? Como afastar o navio dos recifes do desânimo que bem podem aparecer pelo percurso, sem levá-lo para o mais alto mar, correndo o risco de perder todos os referenciais?
	Como escapar dos fantasmas, de outras tripulações que se perderam no tempo, que podem ficar dizendo “Desistam! Tal porto nem sequer existe. Nós nunca o encontramos. É tudo um grande engano. Vocês não vão conseguir.”
E como costear o litoral sem bater nos paredões da discórdia, da falta de consenso, da falta de fé no que se aponta como um Porto Seguro? E o que haverá por trás do Cabo das Tormentas? Ou será da Boa Esperança?
Viagem difícil... Mas se não a enfrentarmos, estaremos pondo em cheque o próprio sentido de nossa existência como educadores. Não foi essa a opção que fizemos? Então, como fugir aos deveres que nos são impostos tanto pela nossa própria consciência, como pelos que, de lá de cima da montanha, nos transmitem suas ordens, os idealizadores das viagens, que muitas vezes, têm dela um conhecimento teórico porque nunca viajaram.
Navegar é preciso... do contrário, como saberemos se tal Porto Seguro realmente existia? E se descobrirmos que não, ainda teremos que pensar no que faremos de tantos passageiros. Afinal de contas, quando os assumimos, para a sociedade ficou claro que a responsabilidade passava a ser “toda nossa e de ninguém mais”.
Se acertarmos o caminho, os idealizadores da viagem serão parabenizados pelo golpe de gênio e entrarão para a história como benfeitores da educação. Se errarmos, se a viagem não der certo, aí dirão que pagamos o preço por nossa própria incompetência. E pensarão em novas reformas, idealizarão novas viagens.
Enfim, vamos partir do princípio que tudo é válido quando a busca acontece para se chegar ao conhecimento, o bem mais precioso de todos os que devemos buscar. E como o conhecimento é uma coisa que se constrói nos altos  e baixos do cotidiano, podemos acabar descobrindo que, com Porto Seguro ou sem ele, acabamos ensinando e aprendendo, mesmo na travessia, e que a  viagem, afinal, não foi em vão se , pelo menos, tivermos aprendido a ouvir e respeitar as vozes uns dos outros, tripulação e passageiros juntos.
Então, para terminar, fiquemos com as sábias palavras do grande Guimarães Rosa. “Digo: o real não está na saída nem na chegada; ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.”
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