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INTRODUÇÃO 
           
Este trabalho apresenta reflexões feitas a partir de parte dos dados empíricos  de uma pesquisa mais ampla sobre os percursos escolares acidentados de adolescentes de meios sociais favorecidos . A pesquisa foi desenvolvida para uma dissertação de mestrado, defendida em dezembro de 2001. Essa pesquisa estuou os processos de significação da formação escolar, as percepções e representações da escola e dos professores e as práticas educativas das camadas médias junto a alunos e suas famílias. No trabalho original da pesquisa, foram examinadas  dez ( 10 )  situações de fracasso escolar estatisticamente improváveis de adolescentes de camadas médias, focalizando as interações sociais, em especial, as relações família- filho e suas interações com o universo escolar. Na literatura especializada e no senso comum dos educadores, o fracasso escolar —  entendido pedagogicamente como incapacidade de aprendizagem, como  não obtenção dos saberes e habilidades considerados como meta para um determinado nível de escolaridade —  é tratado com grande ênfase como um fenômeno das classes populares. Sabe-se, porém, que ele ocorre também nas classes mais favorecidas, embora apareça disfarçado com outras roupagens, tornando-se visível sob a caracterização de distúrbios de conduta, desajustes emocionais, rebeldia, ou seja, tendo desfocada a sua visibilidade sociológica . Resultados de pesquisas, nas últimas décadas, deram atenção especial aos fatores relacionados com fracasso e mesmo  com o sucesso escolar estatisticamente improvável  nos meios desfavorecidos, produzindo resultados diversos e amplo debate.    
Entretanto, a compreensão da produção das situações de fracasso, em alunos de meios favorecidos, permanece ainda uma situação em aberto, apesar de que alguns esforços orientados pelo interesse no tema e a conseqüente produção de pesquisas já se façam presentes ( Lahire, 1997, Connell et al, 1995, Spósito, 1992). Nossas questões nos remetiam para as interações aluno-família-escola, e mais especificamente para entender a necessidade de  desvendar como a situação de fracasso escolar se configura e como é percebida e entendida pelos envolvidos — os alunos e os pais. São as relações sociais que formam e produzem os indivíduos em suas realidades singulares e profundas. Interessava-nos entender, também, as estratégias desenvolvidas pelos pais no enfrentamento da situação de fracasso escolar.
Uma parcela significativa de alunos repetentes ou transferidos dentro da rede particular, sem déficits cognitivos ou temperamentais, provenientes de meios culturais ricos, logo, com favorável capital financeiro e potencial cultural alto , com início da trajetória escolar em “boas escolas” particulares, contrariam as “predições”e não apresentam um desempenho escolar compatível com o potencial individual e o de seu grupo familiar e social. 
         Numa perspectiva relacional inspirada na construção teórica de Bourdieu( 1975) , utilizamos na análise, suas contribuições teóricas sobre as questões da reprodução escolar, da herança, das estratégias de investimento escolar, do papel do poder econômico, da dinâmica das escolhas, do capital, do habitus, e em especial, da conversão do habitus familiar em escolar. Apoiados no conceito de configuração de Norbert Elias( 1990), onde os traços pertinentes de uma leitura sociológica são entendidos como combinações específicas de traços gerais produzindo configurações singulares, os desempenhos individuais foram considerados como construídos através das relações de interdependência.
            Os princípios norteadores da análise foram os significados atribuídos à escolaridade superior pela família e por seus  filhos, os sonhos, ideais e projetos dos jovens, os modos de socialização e de mobilização familiar, as práticas educativas familiares e as estratégias utilizadas  pelas  famílias para otimizar o processo de escolarização de seus filhos.
( Nogueira, 1995,1998 a,1998 b,2000) 
          Neste presente trabalho nos propomos refletir sobre o sentido dado à escolarização pelos alunos e por seus pais.As características das famílias, as estratégias utilizadas para otimizar o desempenho dos filhos , bem como o perfil dos jovens, alvo da parte empírica, sobre a qual trabalharemos, são fornecidos nos quadros  em anexo. Apresentamos inicialmente as referências em que situamos a questão do sentido, os valores presentes em nossa sociedade e sua relação com a elaboração de projetos e estratégias. Em seguida dialogamos com as representações que os pais e alunos possuem acerca do significado e do valor atribuído à escola, tentando assim captar as possíveis  inter-relações na produção das  situações de fracasso escolar desses alunos.

2. O  Sentido do estudar e da escolarização  
2.1. A questão do sentido : contextualização ,  crise e ambigüidades  
          Segundo Krings(1979) Krings,  Hermann et al. Conceptos fundamentales de filosofia. Trad Raul Gabas. Barcelona: Herder,  1979.v.3,  p.345-347, a compreensão do conceito de sentido exige o esclarecimento da intenção que se tem ao questionar-se sobre o sentido. O “sentido ou significado é sempre uma relação”. Assim, o questionamento sobre o sentido da escolarização para os pais não pode ser dissociado de suas ações(estratégias) concretas, dos fins que almejam e dos meios que utilizam. Bleger(1981) conceitua o sentido como a relação que tem a conduta humana com a vida e com a personalidade total do sujeito . A  conduta humana é sempre uma ação em um contexto social e  cultural e  seu sentido emerge do conjunto das relações estabelecidas com a situação atual e com os fatores do passado e do futuro. 
           Um sujeito se constrói perseguindo ideais que se apresentam a ele no decorrer de sua existência, identificando-se com personagens que admira e apegando-se a valores que julga respeitáveis  e que deseja incorporar. Esses ideais são, essencialmente,  aqueles de seu meio sócio- cultural e de sua família, ela mesma marcada pelos valores da sociedade à qual pertence. O ideal pode, também, ser ditado pelos valores familiares que são transmitidos de geração a geração. O sujeito conforma-se ou opõe-se a esses valores. 
Segundo Velho (1999) dentro de um universo que segundo critérios sócio-econômicos como, renda e ocupação, poderia ser visto como homogêneo, encontraremos fortes descontinuidades em termos de ethos e visão de mundo. A interação com redes de relações sociais mais amplas e diversificadas afeta o desempenho dos papéis sociais .Em cada segmento de uma sociedade existem temas mais valorizados, escalas de valores particulares, vivências e preocupações específicas. Esse autor ressalta, ainda, o papel da socialização secundária e da comunicação de massa, modificando comportamentos, fornecendo modelos  e criando novos costumes e reforça a tese das limitações de uma abordagem que se apóie em um determinismo de classe.
Neste  mesmo texto Velho reforça que, nas classes médias, é maior a valorização do  desempenho individual . Ressalta que, devido ao claro projeto de ascensão social que estes pais têm para a prole, o fraco rendimento escolar de um filho é vivido como um real ameaça a sua própria identidade, gerando uma forte mobilização. Atualmente, ser bem sucedido na escola é ter a perspectiva de alcançar mais tarde uma boa situação, de ter acesso, portanto, ao consumo de bens. Significa também ser alguém, isto é, ser considerado, respeitado e muitas vezes mesmo invejado.  
         Bourdieu , em “ As contradições da herança”(1998.a), ressalta que a identificação com o pai, e com seu projeto, constitui uma das condições necessárias à boa transmissão da herança . O êxito da operação de sucessão encontra-se, hoje, subordinado aos veredictos da escola e, portanto, passa pelo sucesso escolar. 
            Esse mesmo autor, (1998-b), ao desenvolver a tese da “causalidade do provável” Bourdieu.P . Escritos de Educação. Petrópolis,   Ed Vozes,   1998,  p.88 a 111),   oferece outras possibilidades de compreender a dinâmica das  escolhas.A “propensão ao provável”, que orienta as  aspirações e as condutas do sujeito, resulta da interiorização das condições objetivas de existência. Para ele  
“...a propensão prática e a ambição de apropriar-se do futuro pelo cálculo racional dependem estritamente das chances, inscritas nas condições econômicas presentes, de conseguir tal apropriação.”Dito de outra forma, “a ambição efetiva de dominar o futuro é inconscientemente proporcional ao poder efetivo para dominá-lo” (Bourdieu,   p.111).

            Analisando as relações entre projetos, escolhas e classes sociais, Bourdieu  assinala que as reais oportunidades de realização dadas, em grande parte, pelas condições concretas da existência determinam o espectro possível de escolhas e de  possibilidades .
“As aspirações efetivas, capazes de orientar as práticas, por serem dotadas de uma probabilidade razoável de terem efeito positivo,não têm nada em comum com as aspirações sonhadas, desejos...(...) ou com simples projetos, projeções conscientes e explícitas de possíveis(....).a vocação efetiva inclui, enquanto disposição adquirida dentro de certas condições sociais, a referência às suas condições ( sociais) de realização de modo que tende a ajustar-se às potencialidades objetivas”(  Bourdieu,   p.89).
 
            Articulando os conceitos de trajetórias sociais e habitus, enfatiza a tendência do grupo para persistir no seu ser social em decorrência da  ação reprodutora do habitus. Para ele, o habitus opera a um nível mais profundo do que as tradições familiares ou as estratégias conscientes dos indivíduos e resulta, não apenas das condições em que foi criado, mas também do habitus dos pais e dos parentes. O pressuposto é que o habitus resulta da socialização dos indivíduos, refletindo uma posição de classe e uma visão de mundo – um ethos de classe. A socialização, ao incorporar no individuo o habitus de classe, produz a pertença de classe ao mesmo tempo em que reproduz a classe enquanto grupo que partilha o mesmo habitus. Como uma disposição precocemente incorporada, o habitus pode escapar em grande medida à consciência e deixar os indivíduos na ilusão de  escolhas quando estas apenas ativam o habitus que as  modelou.
            Para Bourdieu, a família tem um papel determinante na reprodução da estrutura do espaço social e das relações sociais, que se configura como processo de transmissão da herança familiar mediante a difusão dos diversos tipos de capital simbólico, econômico,   cultural, social, escolar. No texto “Futuro de classe e causalidade do provável”(1998),   defende  que o capital social associado ao fato de se pertencer à classe dominante, permite maximizar o rendimento econômico e simbólico dos certificados escolares no mercado de trabalho. O jogo de relações que a pessoa tem,  as informações a que tem acesso  permitem, também, minimizar as perdas em caso de fracasso. Em função de seu capital,  as famílias usam estratégias compensatórias de reprodução na transmissão do capital. Esse aspecto, se ressalta nessa pesquisa, através da análise das estratégias utilizadas pelas famílias para enfrentar o “insucesso”escolar de seus filhos.
          É no processo de socialização,  aqui entendida enquanto processo de construção social do homem, que  a criança e o jovem  irão  introjetar e construir seus valores. Os pais transmitem padrões de comportamento, hábitos, valores, atitudes, um padrão de linguagem, enfim, maneiras de pensar, de se expressar, de sentir, de agir e reagir que lhes são próprias. A família promove ainda a construção das bases da subjetividade, da personalidade e da identidade do sujeito  humano. Os laços que unem a criança e seus familiares são emocionais e afetivos, o que torna ainda mais intersubjetiva essa relação que, por si, pode propiciar e facilitar, ou não, a aprendizagem. Os pais, enquanto outros significativos, representam a sociedade de acordo com sua posição particular numa estrutura social objetiva e na  construção singular que fizeram a partir de  suas vivências.
            A  parcela do acervo de conhecimento social a que a criança tem acesso no curso de sua socialização primária depende da parcela incorporada pelos pais e do capital cultural(Bourdieu e Passerón, 1975) dominado por um determinado grupo familiar. Esse processo tem evidentes conseqüências sobre as trajetórias escolar e profissional de cada individuo, pois sobre ele se assenta a construção social do destino de cada um.
Na concepção de Charlot (2000), cada aluno é um sujeito confrontado com a necessidade de aprender e com a presença, em seu mundo, de conhecimentos de diversos tipos .É portador de desejos que, de certa forma,  movem-no  e está sempre em relação com outros sujeitos. É  um ser social que nasceu e cresceu em uma família,  que ocupa uma posição em um espaço social e está inscrito em relações sociais. É, antes de mais nada, um ser singular, que tem uma história, interpreta  e dá sentido ao mundo, à posição que nele ocupa, a suas relações, a sua história,  a sua singularidade.
“A educação é produção de si por si mesmo; é o processo através do qual a criança que nasce inacabada se constrói enquanto ser humano,social e singular”.Uma educação é impossível se o sujeito a ser educado não investe  pessoalmente no processo que o educa. Cada um só pode educar-se numa troca com os outros e com o  mundo e a criança  precisa encontrar no mundo o que lhe permita construir-se. Toda educação, além disso, supõe o desejo como força propulsora que alimenta o processo.Só há força de propulsão porque há força de atração: o desejo é sempre “ desejo de”; a criança só “pode construir-se porque o outro e o mundo são humanos e,  portanto,   desejáveis”(Charlot,  p.54)( grifos do autor).

Trata-se, pois, de um processo educativo, de apropriação de saberes e  de construção de projetos.Esse processo se desenvolve no tempo e implica atividades. Para haver atividade a criança deve mobilizar-se e,  para isso, a situação deve apresentar um significado para ela. A criança só poderá adquirir saberes se estudar. Ela só estudará se a escola e o fato de aprender fizerem sentido para ela. “A questão do sentido deve portanto preceder a da competência e permanecer presente durante a aquisição de competências”. (Charlot,  1996., p.49 ).
            Vemos, pois, que para que uma criança “aprenda” é necessário que ela tenha o “desejo de aprender”. Ninguém pode obrigar alguém a desejar. Nada é preciso fazer nem impor quando o “saber” adquiriu “ o brilho do objeto do desejo para os pais”,  não é preciso imperativo algum para que a criança se apodere desse saber. A criança ouve, desde cedo, a demanda dos pais que lhe é feita: “deve aprender, deve ser bem-sucedida”. Já na pré-escola, muitos pais se inquietam com as performances intelectuais de seus filhos e com suas possibilidades de sucesso. A criança vai, então, percebendo que ela tem de responder a uma expectativa: “o sucesso é exatamente o objeto de satisfação que ela deve proporcionar aos pais”. Boas notas, bons currículos são destinados a dar prazer, primeiramente aos pais, aos professores. Ela pode responder docilmente a essa demanda durante um certo tempo,  mas, cedo ou tarde, sozinha diante da folha branca ou da tarefa a realizar, será confrontada com seu próprio desejo. Além dessa demanda dos pais,  há a pressão social que se exerce sobre todos. A aquisição do saber escolar não dá uma satisfação imediata, e pode até ser cansativa, enfadonha.“A criança tem, pois, de ser capaz de transferir, adiar a satisfação, deve ser capaz de aceitar a  frustração, e se projetar no futuro”( Charlot, 2000,  p.55-57 ,  80-86 ) .
         Nossas ações são pautadas pelas significações que lhes atribuímos e as  redes  de significações da família são muito importantes para a formação do sentido do estudar nos jovens. Assim, o que os alunos e seus pais pensam sobre a escola, sobre um projeto de escolarização superior e também, sobre a situação de fracasso em que se encontram esses jovens, é de vital importância para a compreensão e o  enfrentamento desses processos

2.2. O sentido do estudo na perspectiva dos pais  
          
         O sentido que o “estudo” tem para os pais vai se traduzir, não só em suas falas sobre  o significado da escolarização para os filhos, mas em especial, por suas ações práticas.     
        De um modo geral,  os pais do grupo pesquisado reconhecem a importância de uma escolarização superior para os filhos e demonstram estar investindo nesse projeto. Pode-se dizer que na quase totalidade das  famílias pesquisadas, pelo menos a mãe confere uma extrema valorização aos estudos e age de forma consistente com essa percepção, o que se evidencia pelas práticas educativas e de mobilização escolar utilizadas.( Ver quadro   ) 
          Há uma nítida valorização da formação superior apoiada, em parte, numa lógica instrumental em termos weberianos,( integração ao mercado de trabalho ), mas também, na expectativa de que a escola funcione como agente de socialização e formação.
          Ao buscarem boas escolas, ao investirem nas atividades extracurriculares tentando fornecer uma formação de qualidade, esses pais agem com racionalidade calculando os benefícios que tais medidas podem trazer para o futuro de seus filhos. Há uma intencionalidade na ação de buscar a melhor escola, ao evitarem a todo custo uma repetência, ao buscarem um ambiente rico de estímulos para os filhos  e ao priorizarem relações interpessoais de “qualidade”.
          Assim, confirmando situações já evidenciadas nos estudos de Nogueira( 2000) e  em consonância com Velho(1999) os pais desse grupo assim como os” pais das camadas médias intelectualizadas têm expectativas e um projeto claro para os filhos”, que envolve a esperança de que possam continuar ascendendo socialmente, “prosperando e aumentando seu status, prestígio,domínio”,  (p.23) ou pelo menos que possam manter e assegurar-se daquilo que já receberam .
          O detalhamento e a análise das falas dos familiares  revelam, contudo, as diferenciações e a singularidade de cada família e também as ambigüidades que envolvem essa valorização.
          Muitos pais manifestam dúvidas quanto à possibilidade de um retorno efetivo do investimento escolar e parecem estar particularmente frustrados e descrentes da possibilidade do filho corresponder às expectativas projetadas neles. Percebe-se a desilusão que sentem por não acreditar nos recursos dos filhos para realizar o projeto que construíram.
         Questionam “se o mundo  ainda irá  oferecer a alguém a estabilidade que todos desejam”( perfil 1 ), se “continuará a existir emprego ou se as pessoas terão de ir sempre fazendo cursos,  tentando se adequar ao mercado”( Perfil 4 ). Aparece uma angustia com a conclusão de que “o diploma da universidade será apenas o primeiro passo” e que seus filhos, terminando uma faculdade, terão de entrar em uma longa fila de espera para galgar outros cursos, especializações, mestrados, doutorado, que lhes oferecerão as condições de manutenção e de aquisição das qualidades requeridas para ter acesso a um emprego. Outros demonstram uma insegurança e revolta diante do futuro acreditando que só existirá “um bom lugar para os excelentes”... “o  mercado está cada vez mais elitista”... 
          Percebemos que estão todos, em graus diferentes, ambivalentes com relação ao significado do estudo no projeto de vida  que estendem a seus filhos. Sabem das exigências cada vez maiores do mercado de trabalho e já constataram que o diploma é uma condição necessária, porém não suficiente para se ter acesso a bons empregos e a uma situação estável de vida. 
          Apesar das ambivalências e contradições, encontramos pais que demonstram intensa valorização do estudo, não apenas ligado à obtenção de um diploma e possibilidade de inserção no mercado de trabalho, mas como fator de crescimento e enriquecimento  pessoal  e de construção de uma sociedade melhor.
“Emprego hoje não dá mais segurança, estudo não garante emprego nem segurança mas amplia sua visão de mundo.É o mais importante(...)A única coisa que quero deixar para elas é uma boa educação.Sem educação não há evolução.(mãe do Caso 4 Luana). 
            
           A  atribuição do sentido no ser humano implica uma via simbólica  e relacional pois passa pelas interações com o outro. Não basta apenas a valorização do estudo pelos pais nem os projetos que tentam estender aos filhos. Precisam transmitir-lhes estes valores — mais do que isso, expressar esses valores na forma com que conduzem suas vidas—e os filhos  devem incorporá-los.
           As representações dos pais são particularmente importantes nas primeiras etapas da vida escolar, quando os filhos se apóiam e dependem totalmente dos sentidos construídos pelos adultos. Com o desenvolvimento, os jovens devem ir se autonomizando e podem incorporar, ou não, os valores que os pais lhes passaram. Precisam firmar seus referenciais a fim de adotá-los ou não em sua vida adulta. É junto a sua família e aos outros adultos a seu redor que eles operam essa avaliação e podem internalizar  ou não as referências parentais.  
           Pelos ricos relatos dos pais  fica evidente como a vida profissional dos adultos tem sido questionada e mesmo ameaçada a todo momento, diante das enormes mudanças ocorridas no mercado de trabalho. O estresse tomou conta dos adultos assim como a dúvida sobre suas próprias referências. Muitos pais não têm como orientar os filhos, não sabem como fazê-lo.Para muitos desses pais, os filhos têm sido uma carga muito pesada, uma experiência muito frustrante da qual gostariam de se livrar. Por momentos, percebe-se, em alguns pais, uma certa desistência, certo conformismo com a situação de fracasso visto como inevitável. Os filhos, hoje, são um encargo financeiro significativo, um investimento de risco e de baixa liquidez.  Em alguns momentos, pareceu-nos que certos pais estavam a buscar uma confirmação de que não valia a pena continuar lutando e insistindo. Contudo, esse processo não é linear e envolve contradições, ambigüidades, culpas, frustrações, até desespero. Mesmo que tentassem racionalizar e justificar, querendo convencer ( ou se convencerem ) de que já haviam feito de tudo, o sentimento de culpa, a dúvida e a grande preocupação com o futuro dos filhos  se evidenciavam claramente. Por outro lado, todos os pais tinham o sentimento incômodo de que haviam falhado em algo. Revelaram que haviam se mobilizado e lançado mão de várias estratégias destinadas a evitar o fracasso ou, pelo menos, superá-lo; mas reconheciam que essa mobilização não encontrara respaldo noutros aspectos da socialização familiar, onde não tiveram possibilidades de exercer sua ação educativa de forma a favorecer o desempenho dos filhos.    
            
2.3. Sentido do estudo para os jovens: sonhos e projetos de vida  

         Uma pessoa se constrói perseguindo ideais que se apresentam a ela no decorrer de sua existência, mas é na adolescência que inicia-se propriamente, a construção do projeto de vida e profissional, através do qual o jovem imagina para si um futuro desejado.
           Como diz Elias (1999),  se quisermos compreender um indivíduo temos de saber dos desejos que ele deseja satisfazer. Se dar sentido implica em dar valor e  em coordenar ações visando a um fim,  é importante estar atenta aos  valores desses jovens.
       Através do relato desse jovens, depreende-se que as figuras de identificação que a maioria dos jovens têm hoje não são mais os adultos a seu redor, e sim as imagens que a mídia veicula. Os ideais já não estão sendo transmitidos de geração a geração e seus ídolos, quando existem, não representam o saber escolar.  Incapaz de identificação, em primeiro lugar com os pais e, logo, com outras figuras de autoridade,  o jovem fica à mercê  da sociedade de massa e de seus ídolos fabricados e vazios de sentido ou se depara com sua incapacidade de admirar qualquer pessoa. Dessa forma, fica comprometida toda a formação de ideais ligados à construção de um projeto escolar. Não pode haver investimentos em ideais futuros, sobretudo naqueles que demandam maiores esforços no momento presente, se não houver uma promessa, ainda que tão longínqua quanto incerta, de um prazer maior. Concretamente, a sociedade não fornece mais representações de futuro nem alimenta sonhos em longo prazo. Estão cada vez mais presentes os sentimentos de desconfiança em relação à razão, de sensação do “fim da história e das utopias”,  com a propagação de idéias hedonistas e imediatistas. Encontramos nos relatos dos jovens confirmações dessas atitudes que mostram as alterações nos processos de identificação e subjetivação e a postura diante da vida:  
  Minha mãe acha que estudo é tudo,mas não concordo. Ela estudou pacas e tem de trabalhar até hoje( P. 1).  Se você conseguir bolar algo bem genial, vai ter sucesso, muito dinheiro e nem precisa estudar tanto, é questão de ser mais inventivo e criativo.( P.2 ) .... Quero ser é jogador de futebol e aí não precisa de estudar muito ..( Perfil 7) .O importante  hoje é  aparecer, ter fama e sucesso, estudo não garante nada disso..( P.1) . ..quero viver é agora..não gosto de pensar no futuro, não sei o que vai pintar na minha vida.( Perfil 8 )....quero muitas coisas, ter muito dinheiro, conforto, viajar muito...( Perfil 5) Não quero ser como ninguém, ninguém está com essa bola toda, quero ser eu mesmo...( P.6)
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ANEXOS 

1. PRINCÍPIOS NORTEADORES DE ANÁLISE

Estratégias Familiares para buscar sucesso escolar
aulas particulares
busca de melhores colégios
cursos de línguas
curso de informática
viagens  de intercambio
eventos culturais
intenção de propiciar ambiente enriquecedor

Relação da Família com a escola e com o saber
A - Expectativas em relação `a escola
preparar para a profissão
preparar para a vida em comunidade/socializar
formação integral/formar valores/desenvolvimento personalidade
estimular visão crítica/desenvolvimento da inteligência
            B- Escola  real : como tem sido percebida
Incapaz de lidar com os jovens de hoje
Incapaz de responder às demandas de uma sociedade em rápida evolução
Seletiva e elitista
Preocupada em normatizar
Preocupada em preparar para o vestibular
            C.  Relação da família com o conhecimento/ saber
extrema valorização do saber e da formação superior
valorização  maior do diploma
questionamento do valor do saber
desvalorização do saber
ênfase em valores materiais

Relação do jovem com a escola e com o saber escolar
A . Sonhos, projetos
ausência de projetos
sonhos e ideais irrealísticos
apego ao hoje, imediatismo
sonhos e ideais de consumo, sucesso, status
B. Significado da escola
valorização do saber escolar como forma de inserção na sociedade
desvalorização do saber escolar
significado do estudo e da escola enfraquecido
dissociação entre o saber e a aprendizagem escolar
escola como espaço de sociabilidade e lazer
valorização  apenas do diploma

QUADRO 1 – PERFIL DOS JOVENS

Perfil
Idade
Sexo
Série Atual
Nº. 
Escolas
NºRepe-
tências
Expul-
São
Início 
Dificuld.

14
Masc.
8ª.
1
1
-
3º.

17
Masc.
Supletivo
4
1
1
6º.

14
Masc.
8ª.
4
-
4
1º.

15
Fem.
8º.
4
1
-
6º.
*
16
Fem.
1º.Médio
9
1
1
6º.
*
15
Fem.
7º./8º.
5
-
1
6º.

15
Masc.
1º.Médio
5
-
-
6º.

15
Masc.
8º.
4
-
-
6º.

17
Masc.
Supletivo
6
1
-
6º.

15
Masc.
1º.Médio
4
-
1
6
são irmãs


Sentido dado pelos pais  ao projeto escolar expresso através de estratégias 
 
Quadro 2 
ESTRATÉGIAS PARA BUSCAR O SUCESSO   ESCOLAR

Acompanhamento familiar: 1,4,7.
03
Organização tempo/espaço (*):4,7,10
03
Informática: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
09
Línguas:1,2,4,5,6,7,8,9,10
09
Propiciar ambiente rico:1,4,5,6,7,8,
06
Intenção de intercâmbio:4,8
02
Melhores colégios
10

(*) – Para considerar a presença desse item,   considerei a intenção seguida de ações concretas por parte de pelo menos um dos pais,   de organizar-se para propiciar ao filho melhores condições de convivência,   presença paternal,   apoio e,   dessa forma,   ajudá-los a também se organizarem,   ou exigir deles essa organização.






            Os jovens dessa casuística ainda não construíram projetos de vida, alguns estão cheios de sonhos idealizados, irrealísticos, como é próprio da adolescência, outros expressam um processo contemporâneo de perda de referências, de um apego demasiado ao hoje, ao imediatismo do momento, que os impede de construir representações de futuro e  projetos. Para a maioria deles, o futuro é uma incógnita  e embora sem projetos de vida já delineados, encontramos em todos os jovens muito s desejos e planos de vida, ainda apenas esboçados mentalmente, como sonhos e fantasias. Estes planos estão mais voltados para a realização de sonhos de consumo, de sucesso, de status e o investimento escolar não está associado com a realização desses anseios.
            O apego  econômico tornou-se o valor maior desta geração. O sucesso, o dinheiro, a posse de bens, o poder, são os valores com que todos sonham. Não percebemos nestes jovens uma concepção clara de seus sentimentos e percepções em relação a sua experiência escolar nem sobre o sentido da escolarização.Demonstraram ter uma idéia negativa do trabalho e mantém a ilusão de uma vida mais “light”e prazerosa. O significado do trabalho e da escola está, pois, enfraquecido e seu valor se limita às possíveis  vantagens materiais que ele possa trazer. 
          Os valores sociais apregoados e exigidos pela escola implicam,   para o adolescente,  em ser capaz de estabelecer metas a longo prazo, de esperar, de adiar a satisfação, de crer numa promessa. É evidente a queda do mito da ascensão social através da escola e do  saber escolar. A desvalorização da escola, o questionamento do seu valor, são evidentes nas falas desses jovens  que se questionam se estudar adianta.  Não vêem sentido nas práticas de sala de aula e não mais vislumbram um futuro promissor pela via do diploma,  ou esta crença é muito frágil para sustentar seus investimentos a longo prazo.O conhecimento escolar não é significativo para estes alunos, não estabelecem relações entre o que estudam, devem aprender e o que já conhecem,não há um diálogo com a realidade. 
            Os sujeitos dessa pesquisa, por atos ou palavras, rejeitam os valores paternos quanto ao sentido e importância do estudo, o que confirma os achados de Velho ( 1999). Basicamente não se interessam por planos, por metas em longo prazo, procuram usufruir o prazer no presente, sem encará-lo como algo só alcançável depois de cumpridos deveres e sacrifícios. Assim, pode-se dizer que rejeitam o futuro educacional que os pais projetaram para eles, ou que,  pelo menos,  não agem em consonância com esses projetos.  
           Entretanto, esses alunos parecem valorizar e significar os momentos do encontro com os pares, do lazer, do recreio, da afetividade e do diálogo. Nestes aspectos há uma possibilidade de resgate do sentido da escola.  

3. Considerações Finais 
         
          Uma pessoa só pode aprender se tiver desejo de aprender, se o “estudar” tiver sentido para ela. A questão do sentido precede pois a da competência. Aprende-se melhor aquilo que corresponde a um genuíno interesse (Charlot,  2000). Com o estudo tão desvinculado de seus sonhos e projetos essencialmente materialistas, de poder, sucesso, glória e  sem nenhuma “promessa” de realização /sucesso esperando-os ao final do ano ou do curso, a não ser um diploma, fica mais difícil despertar nos jovens o interesse pela escola . Uma das mais importantes tarefas do professor seria  estimular o aluno para que ele vislumbre suas possibilidades de ação e transformação do mundo,  através do conhecimento. O desinteresse dos jovens, deve-se a múltiplas causas sociais, entre a quais se destacam a atual e objetiva falta de perspectivas concretas e atraentes de trabalho e de ideais sociais.
           As expectativas das famílias com relação ao futuro são permeadas de dúvidas e receios, tornando mais intenso o conflito com os filhos. A sombra do desemprego, a incerteza quanto ao futuro e a falta de referências estáveis tragam todas as utopias e pairam sobre os sonhos e ideais que os pais constroem. 
            Os valores e normas da sociedade contemporânea desagregaram-se e o sentimento de desorientação e de falta de referências é observado em um número cada vez maior  de pais. Assim, a família deixa de ser um centro normativo , pois os pais perdidos, não sabem como orientar os filhos. O enfraquecimento atual  dos vínculos  familiares e escolares afeta a produção dos sentidos. O adolescente está sendo construído nos espaços da cultura de massa e a família  divide, hoje, seu papel socializador com várias outras instâncias: creches, escolas, mídia, grupo de pares.
             Diante desse quadro, os pais se encontram ambivalentes e confusos quanto ao projeto que estendem aos filhos. Têm consciência de que não basta mais o capital econômico,  e de que o diploma precisa legitimar a herança,  mas este,  também, passou a ser pouco. Impelidos, por um lado, pelo trabalho em função da queda progressiva dos salários e do padrão de vida e,  por outro, massacrados pelos meios de comunicação, os pais acabam caindo no círculo vicioso: desejos de consumo necessidade de renda para consumir mais trabalho menos tempo de convivência maior culpa menos limites liberação para consumo maior necessidade de recursosmais trabalho 
              As situações reais da sociedade contemporânea vêm mostrando aos pais que, para que seus projetos  de ascensão  social ou pelo menos de manutenção do status para os filhos se concretizem, necessitarão de uma cooperação ativa deles. Os jovens, mesmo de meios favorecidos, para  terem possibilidades de ascensão econômica e social, precisam estar altamente compromissados com a busca da excelência, já que as portas “do sucesso” estarão  abertas apenas para os melhores.
             Apesar da dissociação entre o sentido que os pais atribuem ao estudo e o sentido que está sendo construído pelos filhos, essa categoria isoladamente não explicaria totalmente a fragmentação e os percalços das trajetórias escolares que  investigamos. Situações aparentemente semelhantes podem levar a resultados diferentes  e temos de estar inter-relacionando as variáveis no sentido de configurações  singulares. 
A compreensão do fracasso escolar  nos meios favorecidos, enquanto expressão humana, encontra suas bases na complexa teia de modelos e valores presentes na sociedade. Há uma crescente alienação das gerações jovens, uma dissonância entre o que os jovens sentem  e percebem e as mensagens que a sociedade e a família lhes transmitem. As novas gerações chegam ao mundo e se deparam com a estrutura social, política e econômica existente e com os valores que as legitimam. A ponte entre a conduta social dos jovens e os valores socialmente disponíveis é a socialização familiar e escolar através da educação, mas hoje, o  indivíduo segue a ética do prazer e da afirmação de si pelo poder. 
O investimento pessoal na aquisição do saber escolar se expressa, basicamente,   através do engajamento dos alunos no trabalho escolar. A intensidade da mobilização escolar e suas representações refletem, também, a confiança ou desconfiança na rentabilidade do saber escolar como ferramenta de formação pessoal, instrumento de promoção social ou trampolim para a vida profissional. Para se engajarem ativamente na construção do saber  escolar, os alunos necessitam  ter significações positivas em relação ao estudo e ao professor. Não encontramos nesse grupo expressões dessas significações positivas.
   Os alunos dessa pesquisa não se diferenciam dos alunos com sucesso, em termos cognitivos e sociais, mas é profundamente diferente seu posicionamento diante do saber e do estudo  e  o sentido que lhes atribuem. Já é reconhecida a influência das  antecipações, predições e  preconceitos  dos professores com relação aos alunos quanto a desempenho e rendimento escolar. A  forma como o aluno se coloca frente ao saber escolar faz, também, uma grande diferença e parece ter fortes implicações. A relação sócio afetiva desses alunos com a aprendizagem é essencialmente negativa, como fica evidente em seus relatos, de forma mesmo constrangedora. Não gostam de estudar,   não têm interesse, não colocam afeto no saber escolar. Não podemos  dizer, contudo, que sejam incapazes de se ligar afetivamente, pois em áreas “não escolares”, a maioria desses jovens demonstra ligação, interesse e envolvimento.
           Por outro lado, os alunos , individualmente, não demonstram estar felizes dentro de sala de aula, em parte porque não construíram um sentido para o estudar e  por rejeitarem uma relação assimétrica com os professores  não os colocando no lugar de autoridade e de saber. Também, não demonstram ter autonomia, não parecem ter introjetado os parâmetros do certo e errado na vida social, não se sentem interiormente exigidos a cumprir com as exigências da vida em comunidade, não se exigem sair bem nos estudos, nem ter um desempenho de sucesso. Não assumem um gosto pelo estudo, um desejo de aprender e rotulam-se  de “desinteressados”. Questionam o valor do estudo como fator de sucesso na vida, que no seu entender, está mais associado ao “capital social”( relacionamentos )  e à  sorte do que ao “capital escolar” acumulado..   
Como os conteúdos das disciplinas não contêm, em si, o potencial afetivo para despertar o interesse dos alunos, é o professor, como mediador, que teria um papel importante de construtor desse sentido, e essa perspectiva seria  uma motivação  para outra pesquisa. 
Enquanto os professores não se empenham, não assumem para si o papel de ajudar os alunos a formarem os hábitos necessários para a aprendizagem, a construir o sentido  do saber, enquanto não assumem que precisam exigir dos alunos que assumam seu papel, para que o deles possa existir, o fracasso escolar não deverá ser visto como produzido nas relações e interações aluno – professor e pela própria organização escolar?
Acreditamos ser necessário refletir ativamente com os professores sobre os resultados das investigações que abrangem seu campo de ação e estabelecer com eles um verdadeiro diálogo. Dar-lhes, também, a possibilidade de construírem os seus próprios instrumentos de análise e de interrogação do real e de si próprios, enquanto instrumentos de modificação desse real. Importa, ainda, desenvolver a capacidade de consciência crítica dos professores e educadores em geral, para que juntos possam ser capazes de definir e assumir um novo profissionalismo — corresponder a tantos papéis mutantes, situando-se diante das profundas mudanças operadas na escola e na sociedade. 
Enfrentar esse desafio pode ser difícil, mas é  uma exigência  moral, pois envolve o cumprimento de seu papel. As exigências da função do professor mudaram muito, como ocorreu em tantas outras profissões. Se o professor é vítima dessa lógica desumana e excludente, também o são os pais e os alunos. Para se obter maior conscientização e comprometimento dos pais com seu papel educativo e formador, precisa-se  hoje, mais do que nunca, de uma escola ativa, participativa, dialógica e comprometida.


           


