Os jovens em busca  de um ensino que rentabilize as chances escolares.
Um estudo com alunos bolsistas do ensino médio  Os dados apresentados fazem parte da pesquisa Jovens das camadas populares e a relação com o ensino médio na rede particular, desenvolvida com apoio do CNPq e concluída em 07/2001. Tiveram participação nesse estudo as seguintes alunas do curso de Pedagogia da UFSC e bolsistas de Iniciação Científica - CNPq: Letícia M. dos Anjos;  Paula de A .  Pereira e, durante a primeira fase da pesquisa, Angélica M. Schimitz. 
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Um balanço da produção sobre juventude   Não vamos nos deter aqui na discussão e controvérsias em torno da categoria jovem.  Sobre essa temática remetemos o leitor aos números 5 e 6  da Revista Brasileira de Educação - ANPEd, 1997.  relativa à pós-graduação em educação (mestrado e doutorado) no período 1980-1998  revela que, apesar do crescimento da produção nos últimos quatro anos, esse tema é ainda pouco consolidado na pesquisa em educação, apesar de sua importância política e social. Dentro da produção discente levantada  Desconhecemos uma revisão da produção sobre juventude e educação no Brasil que amplie esse levantamento para além da produção discente na pós-graduação. , as questões envolvendo as relações dos jovens com a escolaridade (juventude e escola; jovens, mundo do trabalho e escola;  estudantes universitários) são as que ocupam um lugar mais expressivo (47,6% dos assuntos tratados nas dissertações e teses) (Sposito, 2001 p. 12-13). 
Estudos como os de Warde (apud Sposito, 2001) realizado na década de 80, entre outros,  corroboram os resultados desse levantamento, ao apontar a dominância de temas pedagógicos (processo de aprendizagem, metodologias, técnicas de ensino, didáticas ...) na pesquisa educacional e a escassez de estudos que busquem conhecer o aluno em sua condição complexa, capazes de absorver outras dimensões da experiência socializadora e da sociabilidade do educando que afetariam os patamares em que se dá a sua vida escolar (Sposito 2001, pp.14, 16). O levantamento da produção acima citado indica limitações nas análises sobre a escola no Brasil que privilegiam o fracasso escolar, as experiências pedagógicas sem levar em conta outras dimensões e práticas sociais em que está mergulhado o sujeito, aspectos cruciais a apontar os limites da ação socializadora dessa instituição (Sposito,  2001, p. 17).
No que concerne aos estudos em Sociologia da Educação Boyer e Coridian (2000, p.8) observam que  esta esteve durante muito tempo centrada na  análise das carreiras escolares e das condições de produção e reprodução das desigualdades. O interesse pelo aluno surge em épocas mais recentes com o prolongamento da escolaridade.
No livro L'école et ses sociologies (1995) De Queiroz faz constatação semelhante à acima, mostrando que, enquanto a tendência dominante a propósito da escola esteve voltada para os estudos das desigualdades escolares, o aluno ficou reduzido a um conjunto de variáveis (origem social e performances escolares). Esses estudos produziram avanços consideráveis nas explicações dessas desigualdades mas a centralização nas variáveis acima mencionadas, observa o autor, não dá conta da atividade social real que os atores sociais desempenham como alunos, seja no interior seja  fora dos estabelecimentos escolares. Trabalhos recentes vêm contribuindo para o que o autor chama de "a descoberta do aluno". Estes proporcionaram uma visão mais compreensiva e menos restrita do processo de socialização, levando em conta dimensões ignoradas: a vida escolar na sua totalidade (e não somente como instrução ou transmissão de saber); as condutas dos alunos como conjunto dotado de significações (e não somente interpretados exclusivamente através de uma grade de boas ou más performances). Observa De Queiroz que essa abordagem é menos escolarizadora e  abrange temas antes julgados pouco significativos, alguns relativos ao espaço escolar, outros voltados para as opiniões, gostos, imagens identitárias através das quais os jovens constróem suas experiências (De Queiroz, 1995, pp.81, 82).
Do breve balanço acima pode-se inferir que a Sociologia tem muito ainda a realizar para a compreensão dessa categoria chamada aluno. Nosso interesse aqui está voltado para o jovem estudante do ensino médio inserido no sistema educacional numa condição particular: são alunos bolsistas oriundos, em sua maioria, de famílias de baixo poder aquisitivo e reduzido capital cultural que freqüentam estabelecimentos particulares de ensino com boa reputação no mercado escolar, normalmente freqüentados pela classe média e burguesia. Dentro dessa realidade muitos ângulos de análise são possíveis sem que se perca a problemática da produção das desigualdades, central na Sociologia da Educação. O objetivo é estudar a demanda por escolarização e a mobilização desses jovens, procurando evidenciar os significados e as práticas de escolarização, envolvendo a escolha do estabelecimento de ensino.
Em nossas leituras sobre escolarização nos meios populares no Brasil não temos identificado pesquisas com essa parcela da população. Há no entanto um trabalho que serviu de inspiração: trata-se da auto-biografia de Richard Hoggart. Da trilogia escrita pelo autor, tivemos acesso a dois de seus livros (Hoggart, R. 1970 e 1991). Nestes ele retrata o universo escolar no olhar de um intelectual de origem popular cuja escolaridade, contrariando as estatísticas em relação aos filhos de operários, foi de êxito nos estudos. Nessa abordagem etnográfica o autor procura garantir distanciamento e objetividade necessários na pesquisa e com ela conhecemos muito mais do que a relação entre condição de origem e resultado escolar final. Hoggart retrata os percalços de sua trajetória escolar marcada por condições materiais e culturais desfavoráveis, seus êxitos e conflitos por pertencer a dois universos culturalmente distintos. A presença da família ampliada e de alguns de seus professores, entre outras circunstâncias, tiveram papel central nessa história escolar. A condição de aluno bolsista foi uma dessas circunstâncias e  trunfo na sua trajetória. Difícil de ser obtida, a bolsa de estudos viabilizou o ingresso e a permanência nas fases mais adiantadas dos estudos : ensino médio e ensino superior. Esta e outras formas de apoio escolarmente rentáveis não foram suficientes para eliminar as contradições vivenciadas entre o forte engajamento nos estudos e o distanciamento do meio cultural de origem.  Na revisão de sua história pessoal, Hoggart testemunha a luta constante que significou para um filho de operário e mãe doméstica manter-se no sistema de ensino assim como os sentimentos e conflitos  que representaram para um jovem de sua origem social e, naquele momento histórico (Inglaterra, anos 20 e 30 do século XX), ser um caso de exceção  Na Inglaterra, nos anos 30 do século passado, o trabalho era priorizado em detrimento dos estudos. Segundo o autor, diferente do que pôde ser observado algumas décadas depois, em meados dos anos 60, para um jovem  de origem popular resistir às pressões do meio social e renunciar ao trabalho,  a escola precisava garantir não somente que ele iria longe mas que ele iria muito longe (Hoggart, 1991, p. 232).  no seu grupo social de pertencimento. 
Essa biografia, traduzida e publicada na França nos anos 70 e 90, representa uma contribuição ímpar, entre outras, para desmistificação de algumas das ilusões  intelectuais inerentes à Sociologia das classes populares, conforme observa Passeron no prefácio do  primeiro livro (Hoggart, R., 1970).  Nas últimas duas décadas, um certo número de trabalhos no campo da Sociologia da Educação, no Brasil e no exterior, estão fornecendo indicadores teóricos importantes para problematizar o que tem sido chamado de longevidade escolar nos meios populares (Braga, 1998) Uma revisão dessa bibliografia pode ser encontrada na tese de doutorado de M.J.Braga Viana (1998).,  envolvendo as contradições de que fala Hoggart (1991) e as condições objetivas de permanência no sistema de ensino. 
O interesse no trabalho aqui apresentado não será destacar uma biografia particular, nem mesmo desenvolver uma análise sobre o sucesso escolar da reduzida parcela da população de baixa renda e capital cultural que consegue permanecer no sistema de ensino. O objetivo será trazer para o debate a realidade social, demanda e experiências escolares dos jovens na condição de bolsistas que migram da rede pública para a rede privada de ensino para rentabilizar suas chances de ingresso na universidade e ultrapassar a condição social familiar. Essa rápida descrição pode sugerir, precipitadamente, que se trata de alunos que detêm uma situação social previlegiada, pois seguem uma escolaridade mais prolongada do que a média daqueles oriundos do ensino público (o que é também o caso da grande maioria dos bolsistas). Uma análise que procure conhecer mais de perto as condições objetivas e subjetivas desses bolsistas permite outros olhares sobre o tema das desigualdades escolares. Para compreender a inserção precária de que nos fala Martins (1997) são necessárias questões mais pontuais sobre a realidade. Ou ainda como observa Dubet  (2000, p.31), quanto mais finos forem os estudos, mais eles colocam em evidência a manutenção e o reforçamento de micro-desigualdades. 
É dentro dessa dimensão de análise que se situa o presente trabalho. Ao abordar o problema, o interesse não está voltado para o caso particular dos bolsistas, mas para o tema das desigualdades na educação produzidas de forma mais sutil no processo de escolarização. Alguns questionamentos definem melhor essa  problemática : quem são os alunos que migram do ensino público para o particular na condição de bolsista ? Qual o significado dessa transferência de setor de ensino? Além desse trunfo (isenção de mensalidades), a oferta de vagas aos jovens oriundos das escolas públicas não dissimula outras formas de desigualdades ? Quais os impasses que encontram para obter um certificado escolar em estabelecimentos com elevado nível de exigência? Não se pode  deixar de considerar, e essa foi nossa hipótese inicial, um efeito segregador na formação das turmas escolares dos bolsistas oferecidas nas instituições particulares de ensino.
Para responder a essas questões, realizamos um estudo com alunos de 2a e 3a séries do ensino médio noturno de dois estabelecimentos da rede particular de ensino  Esses dois  estabelecimentos são dirigidos por instituições religiosas.  da capital do Estado de Santa Catarina que, apoiados na lei de incentivos fiscais, adotam uma política de abertura de vagas, com isenção de mensalidades, para jovens procedentes de escolas públicas. Essas vagas são oferecidas no período noturno o que configura uma divisão das turmas de alunos fundada na condição social. Um deles, aqui identificado com EI,  oferece formação para o magistério, enquanto o outro EII, está voltado para uma formação geral, visando à preparação ao vestibular.
O estudo realizado contou inicialmente com a aplicação de um questionário   O questionário foi aplicado durante os meses de março e abril de 2000, em cinco turmas,  de 2ª e 3ª séries, dos dois estabelecimentos citados, ambos localizados em Florianópolis. Tal instrumento foi organizado em torno de cinco temas: a) dados pessoais dos alunos (idade, sexo, origem social); b) dados sobre a família de origem (profissão e escolaridade dos pais, número de irmãos e escolaridade); c) histórico escolar no ensino fundamental; d) experiência escolar no ensino médio; e) experiência no ensino público e no ensino particular.
 com o objetivo de conhecer a realidade social e o histórico escolar dos jovens bolsistas que freqüentam a rede particular. Duzentos e quarenta alunos responderam ao questionário e desse total, 220 tinham bolsa integral, isto é, estavam isentos das mensalidades escolares, 10 tinham bolsa parcial e os demais não responderam ou indicaram outras modalidades de manutenção do ensino. Dos 240 alunos, 160 (66,7%) freqüentavam o EII (ensino médio com ênfase no vestibular) e 80 (33,3 % do total) o EI com formação para o magistério. Duzentos e seis (86 %) cursaram todo o ensino fundamental na escola pública e aproximadamente 10% na escola pública e particular.
Não dispomos de espaço suficiente para explorar todo material pertinente, mas alguns indicadores sociais e escolares ajudam a precisar melhor a  configuração dos alunos bolsistas. Pouco mais da metade dos pais (52% dos pais e 53% das mães) não tinham certificado escolar e os demais, representados por 48% dos pais e  47% das mães, concluíram o ensino fundamental e destes, 22% no primeiro caso e 18% no segundo, possuíam certificado também de ensino médio enquanto apenas 4% dos pais e 5% das mães tiveram acesso ao curso superior. Dos 240 alunos questionados, 124 trabalhavam e 116 somente estudavam no momento da pesquisa, mas cabe observar outras respostas contidas no questionário que indicam situações de desemprego e dificuldades de inserção no mercado de trabalho na ausência de certificado de nível médio. 
Vale ainda destacar informações sobre o histórico escolar desses alunos no ensino fundamental : mais da metade (134 dos 240 alunos) não obteve reprovação  nesse nível de ensino e no grupo dos reprovados, representado por 103 alunos, 64 foram reprovados uma vez e 37 concluíram o curso em condições mais desfavoráveis. 
Considerando os altos índices de reprovação no ensino público, a população estudada apresenta indicadores de relativo êxito escolar quando comparada às estatísticas gerais da realidade educacional brasileira e, possivelmente, esse resultado pesou na seleção dos estabelecimentos freqüentados. Esse observação fica ainda mais clara se considerarmos que 182 (76%) alunos estudados não interromperam os estudos durante o ensino fundamental, quando sabemos que a fragmentação do curso escolar é significativa nos meios populares. 
Além dessa caracterização com base no questionário, realizamos 28 entrevistas, e  esse é o principal material de análise da parte apresentada a seguir. Essa etapa da pesquisa teve por objetivo aprofundar, de forma mais qualitativa, dados sobre o significado da transferência do setor público para o particular e a condição de estudante nessa outra realidade, suas perspectivas escolares e profissionais. Foram entrevistados alunos originários de famílias cujos pais tinham ocupações manuais, escolaridade não superior ao ensino fundamental e renda familiar de até 500 reais. Outro critério era ter demonstrado concordância, no questionário, em participar da entrevista. 

Os jovens e a demanda pela ampliação do certificado escolar 

Mudanças relacionadas às políticas educacionais de expansão do sistema escolar, às transformações econômicas da sociedade brasileira e do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que coexistem com a crise do desemprego, especialmente entre os jovens  Conforme dados fornecidos por Pochmann, no periodo de 1980-1997, o desemprego entre os jovens passa de 4,5 % em 1980 para 13,9 % em 1997., vêm ocasionando transformações nas relações entre a população e a escola, como o aumento da demandas pela elevação  do nível escolar, em diferentes grupos sociais,. Não podemos portanto analisar a relação entre a população e a escola independente das transformações da sociedade, das políticas educacionais e das mudanças ocorridas no mercado de trabalho.
Apesar do apelo social pela extensão do nível escolar em face das transformações no mercado de trabalho e da redução, em números absolutos, das taxas da  população não escolarizada  Em 1980, aproximadamente 7,6 milhões  de crianças e jovens entre 7 e 14 anos não freqüentavam a escola. Em 1990,  esse número cai para 5,7 milhões e, seis anos mais tarde, em 1966,  para 3,2 milhões (Ferraro, 1999, pp.29-32).
, os níveis de exclusão escolar permaneceram elevados, sobretudo entre os jovens com mais de 14 anos, atingindo 42,8 % de não freqüência à escola quando se trata da faixa de 17 anos de idade (Ferraro, 1999, p.32). O fenômeno de maior massificação do ensino observado nos últimos anos não atingiu em igual proporção todas as faixas de idades e níveis de ensino. Temos também que considerar, como observamos em outra pesquisa, a defasagem entre a idade do aluno e o nível escolar da população escolarizada.
A expansão quantitativa com vista à universalização da educação (como, por exemplo, a extensão da obrigatoriedade e a ampliação do número de  vagas) não foi acompanhada de processos de democratização que produzissem mais igualdade escolar. As políticas educacionais que se desencadearam no Brasil dos anos 90 mantiveram essa discrepância e a desigualdade  nos níveis de acesso ao conhecimento.  Como observou Oliveira, Isto fará com que, em breve, todos terão oito anos de escolarização, mas nem todos terão acesso aos mesmos níveis de conhecimento. Muitos, nem a patamares mínimos. Elimina-se, assim, a exclusão da escola, não a exclusão do acesso ao conhecimento, criando-se condições historicamente novas para demandas por qualidade de ensino (Oliveira, 2000, pp.91-92). 
Essa observação de Oliveira foi sendo confirmada durante todo o processo da pesquisa com os estudantes bolsistas que buscam alternativas como a transferência do setor público para o particular de  ensino, na expectativa de obter uma formação de melhor qualidade. Entre as razões citadas de forma mais recorrente pelos alunos para justificar tal escolha, estão a reputação desfavorável do sistema público de ensino, decorrente de sua infra-estrutura física deficitária e das condições gerais da formação que oferece, sugerindo tratar-se mais de uma fuga do ensino público do que propriamente uma escolha deliberada por uma estrutura particular de ensino, como veremos a seguir. 



Uma estratégia para  rentabilizar as chances escolares 

A escolha do estabelecimento de ensino vem sendo estudada em épocas mais recentes pelos sociólogos da educação e os estudos empíricos mostram variações entre as condições sociais e os critérios adotados na definição do que seria a melhor escola para os filhos (Nogueira, 1998). Com base nos questionários e principalmente em entrevistas, procuramos conhecer os significados e estratégias que apóiam a decisão do estudante de transferir-se do setor público de ensino para o privado.
A modalidade de isenção de mensalidades no ensino médio particular era pouco conhecida pelos egressos do ensino fundamental da rede pública. Por isso mesmo são diferentes e às vezes inusitadas as formas pelas quais esses alunos se inscrevem no ensino médio da rede particular. Na grande parte dos casos eles souberam da existências das vagas ao finalizar o ensino fundamental na escola pública, em outros casos foi no local de trabalho ou ainda por meio de pessoas de suas relações. Assim, as formas de acesso a essa informação foi variável e algumas diferenças são observadas se considerarmos o estabelecimento de ensino freqüentado. 
No EII predomina a sistemática de admitir alunos egressos do ensino fundamental de escolas públicas com as quais mantém uma política de concessão de vagas. Um levantamento sobre essa forma de encaminhamento indica uma prática de seleção que inicia ainda no ensino fundamental. Da indicação pela escola pública ao ingresso no estabelecimento particular,  os alunos têm vagas lembranças dos possíveis critérios adotados na seleção : indicadores da situação socioeconômica da família (casa própria ou alugada, pertences domésticos); razões da inscrição no estabelecimento; interesse pelo ensino superior  ou, no caso do EI, pelo curso de magistério; disposição para prestação de serviços comunitários  As formas mais comuns de atuação dos alunos na comunidade estão relacionadas às atividades promovidas pela igreja: participação em grupo de jovem, crisma, festas religiosas, entre outras. O trabalho voluntário é reconhecido por uns como obrigatório para o aluno ficar isento das mensalidades escolares enquanto para outros, ele não possui caráter de obrigatoriedade, portanto não houve consenso sobre a regulação dessa prática.
.  A grande parte estimou que foram os resultados escolares e o comportamento do aluno os fatores que mais pesaram na indicação, conforme exemplificamos abaixo : 
Ana  Os nomes dos alunos aqui adotados  são fictícios. sempre se destacou no ensino e acredita que a escola pública privilegiou os melhores alunos. Foram 20 os escolhidos, com nível semelhante ao seu (aluna do EII). Já Joana  acha que o que mais pesou foi seu bom comportamento mais do que seu envolvimento com os estudos pois  eu não era assim ... CDF  (aluna do EII).

Além da escola, outras instituições  Os casos mais comuns foram aqueles encaminhados por locais como Promenor e Sesi que mantêm vínculos com o aluno através de bolsas de trabalho. 
 e associações comunitárias ou religiosas funcionam como canal de contato entre o aluno e o estabelecimento da rede particular. Na pesquisa em questão o número desses casos foi equivalente para os dois estabelecimentos. No EI, além das formas acima, as relações sociais parecem desempenhar um papel importante na socialização das informações e acesso à vaga  pretendida: um familiar, amigo ou namorado, quase todos estudantes ou ex-estudantes do mesmo colégio. A importância desses personagens nas trajetórias escolares nos meios populares é visível quando se considera que esse sistema de relações tem efeito multiplicador de certas práticas escolares. 

Francisca tem uma irmã, hoje professora, que cursou o magistério no EI. Sua irmã, por sua vez, foi influenciada pela irmã da amiga, também ex-aluna do mesmo colégio, conforme nos disse a aluna : Então ela colocô a minha irmã, aí a minha irmã me puxô não tem, daí foi indo assim ... Depois ela (amiga da irmã) pegô e foi puxando o pessoal (22 anos, EI).

Rose teve apoio do namorado ex-aluno do EI ele me deu uma força e eu consegui, me encaminhou e eu consegui. O namorado, por sua vez, tomou conhecimento da bolsa através da igreja e de uma pessoa conhecida que também estudava no EI (23 anos, EI).

Com forte determinação de continuar estudando em colégio onde acredita poder obter uma melhor formação, Vania não perdeu a oportunidade apontada por uma irmã religiosa que trabalhava na comunidade. Conforme seu relato : aí eu fui atrás dela... eu corri atrás dela, infernizei ela, até que ela me desse a bolsa né, me ajudasse a consegui a bolsa, daí as freiras lá perto de casa, elas também me ajudaram bastante... E daí final desse ano eu me formo, graças a Deus! (18 anos, EI).

Quando não se pode dispor de recursos financeiros para escolher onde se deseja estudar, a  rede de relações sociais passa representar um capital social importante nessa difícil tarefa de ampliar as chances escolares. Simbolicamente "esse outro", que faz geralmente parte do mesmo universo social   representa, para retomar as expressões dos entrevistados, "uma força" que mobiliza o aluno  para investir em outra realidade escolar. De um lado há aquele que "puxa", de outro há o aluno que procura a chance, a oportunidade, para não reproduzir a trajetória dos pais. Mas independente da forma como o aluno obteve a vaga na instituição particular, esse acontecimento (freqüentar o que consideram ser uma boa escola) passa ser encarado pela maioria como uma "chance", uma "oportunidade" única para o aluno,  um benefício que é preciso agarrar com unhas e dentes, sem pensar, conforme nos disse essa aluna da 3ª série:  
o colégio onde estudava ofereceu a bolsa então logo aceitei pois não é todo mundo que tem essa chance  ( EII).

Ou como essa outra entrevistada :

Não foi uma escolha, foi uma oportunidade única de ter ensino de alta qualidade sem ter que pagar. Sem essa chance talvez eu jamais voltasse a estudar. Foi um presente de Deus para mim e um momento muito dificil da minha vida. Foi uma luz no fim do túnel.

Comportamento semelhante foi revelado por Alex : ao buscar seu histórico na escola pública, sua mãe foi surpreendida com a informação de que seu filho havia sido indicado para o EII :  daí ela chegou em casa, falou, daí pô quem não vai querer uma bolsa num colégio particular. Aí eu segurei com as duas mãos. 

A boa escola que deveria constituir um direito, um princípio inquestionável de democratização do saber, é vista como privilégio para esses estudantes oriundos das camadas populares. Com o propósito de ter uma formação de nível médio, passam a lutar pela vaga que os isente das mensalidades escolares. Essa  mobilização não se limita ao aluno. A escola pública (que fez a indicação) procura encorajá-lo,  insistindo na importância que representa para seus estudos cursar o ensino médio em estabelecimento reconhecido como « o melhor colégio ». Escola, pais e o próprio aluno procuram investir no que consideram "uma oportunidade", "uma chance"  na vida do aluno. 

A reputação do estabelecimento no mercado escolar 
As entrevistas com quase 30 alunos originários de famílias de baixo poder aquisitivo mostram que a mudança para o ensino particular somente foi possível diante da condição de isenção de mensalidades. Todos os entrevistados não contavam com recursos financeiros para arcar com os custos do ensino particular. Como disse essa aluna : eu não teria condições de pagar a mensalidade, mesmo que fosse a metade (do valor)  Segundo informou, o valor da mensalidade no ano da pesquisa (2000) era de 279 reais.  ... eu ganho só duzentos reais ...  eu não teria condições de pagá (EI).
A bolsa oferecida ou ainda a  forma como o aluno se aproximou da instituição não são explicações  suficientes para justificar a busca por uma vaga no ensino médio da rede particular. Essa prática somente ganha sentido quando consideramos o estado do ensino público brasileiro e ao mesmo tempo a demanda dos jovens pela escolarização de nível médio. A grande maioria viu nessa mudança uma possibilidade de freqüentar um estabelecimento que ocupa uma posição privilegiada na hierarquia escolar e assim rentabilizar o currículo para o mercado de trabalho e a preparação ao vestibular. Para a maioria dos alunos, o projeto de estudos não se encerra no ensino médio e a proporção daqueles que desejam seguir o ensino universitário,  em instituição pública, é representativa nos dois estabelecimentos. A busca desses jovens bolsistas pelo ensino médio da rede particular, no qual eles depositam maior confiança, está relacionada a um projeto de prolongamento da escolaridade : oitenta e oito por cento dos 240 alunos que responderam ao questionário pretendem ingressar na universidade. A avaliação que fazem do ensino público mostra toda a preferência pela rede particular: 58% consideram o primeiro ruim ou regular; 35% bom e 4% excelente, contra 99% que atribuem as categorias bom e excelente para o ensino particular. 
Na verdade, o  que o esses alunos reivindicam não é necessariamente a escola particular mas um ensino de qualidade, com aulas regulares, em estabelecimento que possa facilitar o acesso à universidade : 
O que pesou mesmo na decisão pessoal de Célia foi  a reputação do colégio  o nome abre as portas, disse a entrevistada. Insatisfeita com o ensino oferecido na escola pública (falta organização todo mundo sai a hora que quer e muitas vezes não têm aulas), não perdeu a oportunidade para mudar sua condição de estudante (3ª série, EII). 

São  recorrentes depoimentos como o que segue : no ensino particular  não existe greves nem falta de professores e com um diploma de escola particular as portas do mercado se abrem com mais facilidade.

Ciente da hierarquia dos estabelecimentos, outra aluna reconhece que um certificado obtido no setor público ou particular não tem o mesmo valor no mercado : em vez de uma escola pública, eu vou ter o nome de um colégio particular e isso ajuda bastante ... (2ª série, EII).
A demanda escolar do aluno não se limita portanto à obtenção de um diploma mas corresponde também ao desejo de conferir um diferencial ao diploma. Embora a qualidade do ensino do setor público/particular seja a principal razão para justificar a mudança de rede e de estabelecimento, algumas diferenças podem ser observadas quando se trata do EI e do EII.  No caso do EI, o caráter profissionalizante do curso, dirigido para o magistério, foi fator mobilizador para aqueles que lá tentaram uma vaga. Neste, o  grupo era essencialmente do sexo feminino, estudantes do magistério noturno e, na sua grande maioria, trabalha no campo da educação. Fazem parte desse grupo alunos recém-egressos do ensino fundamental e outros que haviam interrompido os estudos ou concluído o nível médio e que  retornam para obter qualificação profissional. 

Oportunidades escolares diferenciadas : a presença sutil das desigualdades 

Os dados que obtivemos, através dos questionários e entrevistas, possibilitaram levantar uma série de questões sobre a escolarização pós-obrigatória, nas condições consideradas. Além da avaliação expressa nas categorias de estabelecimento de ensino "bom" ou "excelente", as entrevistas mostraram outros indicadores em jogo nessa experiência escolar e na relação dos alunos com o estabelecimento que freqüentam. 
Um dos objetivos de nossa pesquisa tem sido analisar as contradições entre a demanda escolar e as condições de permanência no interior do sistema de ensino. No grupo estudado, apesar da situação aparentemente mais favorável à freqüência no ensino médio particular, a pesquisa revela as dificuldades de "sobrevivência" nesses estabelecimentos, especialmente em razão das exigências concernentes aos conteúdos curriculares e dos resultados obtidos. As dificuldades não são exclusivas àqueles que trabalham, uma vez que 50% dos alunos que somente estudam e 62% daqueles que conjugam trabalho e estudo declaram encontrar problemas para garantir a média necessária especialmente em disciplinas como Inglês, Matemática, Química e Física. Os últimos citam o pouco tempo para estudar, o cansaço e as exigências da escola, enquanto que os primeiros, as dificuldades relacionadas aos conteúdos escolares e às exigências do estabelecimento.  Em um dos locais estudados (EII), o aluno perde a vaga em caso de reprovação,  fato este que tem provocado redução no número de inscritos entre a primeira e a última série do curso. Permanecer na instituição não é certamente um "acidente" de percurso, mas resultado do desempenho escolar, critério para manutenção da bolsa.
Além desses dados de caráter objetivo, a pesquisa mostra ainda outros elementos significativos da experiência escolar, manifestados no plano das relações entre colegas, professores e toda a rede de sociabilidade produzida no espaço escolar. Os efeitos psicossociais da relação contraditória entre os alunos do noturno e do diurno, ou seja, entre grupos que apresentam diferenças socioeconômicas importantes, merecem uma atenção particular para que se possa observar o "reforçamento de micro-desigualdades", citado por Dubet (2000). Como exemplo, o autor lembra que o benefício que o sexo feminino pode tirar da massificação escolar não eliminou as desigualdades entre os sexos pois, mesmo apresentando desempenho escolar mais favorável, as mulheres se orientam para carreiras menos rentáveis (p.31). Este é um exemplo entre as outras tantas formas de produção de desigualdades mesmo quando, aparentemente, as iniciativas parecem as mais democráticas. Um número significativo de entrevistados muda o rumo de suas carreiras e opta por outro curso ao estimar suas reduzidas chances nas áreas mais prestigiadas. Mesmo freqüentando "o melhor colégio", suas oportunidades de estudantes do ensino médio são desigualmente distribuídas. Para ilustrar dispomos de inúmeros depoimentos, entre os quais destacamos : 
"tô assistindo aula, já não tenho aquela atenção porque eu já tô muito cansada de ter trabalhado o dia todo" (2ª série, EI); 

"eu já tirei zero... é muito forçado aquele colégio ... eles são ótimos professores, eles explicam bem, mas a matéria é muito difícil" (2ª série, EII); 

"fui ali, vamô dizê, quase analfabeto em inglês, nunca tive inglês (...) na 7ª, 8ª série eu mal ouvi a palavra química, física, já biologia tive um pouquinho mais" (2ª série, EII).

No caso brasileiro, a extensão de vagas para o ensino médio e outras formas compensatórias criadas, como a que relatamos, não eliminam as desigualdades na educação. A ampliação do número de vagas diminui sem dúvida as desigualdades de acesso à escolarização, mas essa transformação quantitativa manteve a desigualdade escolar nas suas mais diferenciadas formas e num processo "de destilação fracionada" "manifesta ou latente", conforme Dubet (1998). Ao contar com os benefícios das conseqüências da expansão do ensino não se pode desconsiderar que a escola funciona "como mercado", no qual cada um age em função de seus recursos, em uma concorrência surda entre os grupos sociais, as áreas de estudo e os estabelecimentos" (pp.28, 29).
Na pesquisa aqui brevemente apresentada não podemos desconsiderar formas de desigualdades diferenciadas, materializadas nas exigências dos estabelecimentos, conforme nos referimos  acima e outras mais sutis, resultado dos mecanismos de discriminação social que a composição social heterogênea da população escolar parece desencadear. Embora os alunos do diurno (os que pagam pelo ensino) e do noturno (os que são dispensados das mensalidades) não freqüentem as mesmas classes e turnos, isso não impede que os últimos se sintam discriminados  e presenciem hostilidades de várias ordens. 
A presença do bolsista no ensino particular que para um observador exterior poderia representar um fator de maior igualdade de chances é, para um número significativo de alunos, vivenciada de maneira conflituosa e de intensificação das dificuldades escolares em estabelecimentos com forte nível de exigência. Os dados  que apóiam tal análise vêm permitindo olhar também de forma mais fina certos mecanismos de segregação escolar que se produzem no interior do estabelecimento, conforme era nossa hipótese inicial. 
A realidade não é, no entanto, linear, polarizada em dois grupos dicotômicos. Desse modo, os estudantes do noturno também não fazem parte de um todo indiferenciado : o grupo convive com as diferenças sociais, a competição e disputas entre seus membros. Mas ao mesmo tempo que podem ser também muito críticos com seus colegas de turma, demonstram forte sentimento de grupo. As diferenças sociais e as disputas internas não eliminam a possibilidade da troca, da ajuda mútua, do fortalecimento de uma identidade maior que os une : a de pertencer a categoria dos « alunos do noturno ». Nossa hipótese é a de que o sentimento de discriminação que sofrem de seus colegas « do diurno », especialmente observado no EII,  produz o efeito da aproximação, de os fazer fortes para marcar a afirmação de suas capacidades, seja em relação ao desempenho escolar seja em outras atividades coletivas entre os dois turnos organizadas pela instituição, como as esportivas. Sentindo-se relegados, eles sabem que precisam ficar juntos. Nesse sentido nos parece pertinente reafirmar a observação que segue: 
A escola comporta espaços de experiência positiva ao consentir o desenvolvimento de uma vida juvenil paralela à vida propriamente escolar. Suporta-se a escola, porque nela pode-se encontrar outros iguais. Os jovens procuram, na convivência escolar, o espaço da sociabilidade: o encontro entre os pares, a troca de experiências, a realização de descobertas, a possibilidade de diversão - meios fundamentais para a elaboração de uma nova identidade. No entanto, a escola tem ignorado o significado e a importância dessa dimensão da condição juvenil; o mundo escolar e o mundo juvenil parecem caminhar paralelamente (Freitas, 1999, p.215) 

Como sugere o presente trabalho, a presença crescente da população no sistema de ensino não oculta as diferenças sociais entre os alunos. Ao tentar mostrar a relação contraditória entre o apelo social pela educação e a condição de permanência no sistema educacional, mesmo que sob a aparência de uma "chance", de uma oportunidade representada pela isenção de mensalidades em estabelecimentos bem posicionados no mercado escolar, temos também e, necessariamente, prestado atenção nas práticas dos jovens que procuram aumentar suas chances numa sociedade desigual. Ao trazer para o debate uma realidade ainda pouco estudada, esperamos nos ter aproximado de algumas questões levantadas no início deste trabalho sobre a pesquisa na Sociologia da Educação e, com isso,  assinalado outras possibilidades de investigação desse sujeito chamado aluno. 
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