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O presente trabalho refere-se a uma pesquisa realizada em uma Escola Pública Municipal de Vitória - ES, com alunos de 6ª série, cujo principal objetivo foi investigar a constituição social e histórica do sujeito adolescente no contexto escolar. Os estudos de Vigotski, Wallon e Bakhtin, pensadores que consideram que o sujeito se constitui nas relações sociais, ofereceram o suporte teórico para a pesquisa. Tomando como referência suas teorias, interessamo-nos por desvelar as formas de interação presentes entre os alunos na faixa etária socialmente considerada como “adolescência”, e as implicações dessas interações na constituição da subjetividade. 

A pesquisa realizou-se sob uma abordagem qualitativa, tomando como base para isto os estudos de Lüdke e André (1986). Constituiu-se num estudo de caso, em que focalizamos cinco alunos que, no decorrer da investigação, chamaram-nos atenção pela passividade e aparente apatia em ralação à turma e às interações que os envolvia no contexto escolar. Utilizamos como procedimentos para a coleta de dados: observação, entrevistas semi-abertas com alunos, professores e pedagoga e aplicação de questionários aos alunos como parte da técnica sociométrica criada por J. L. Moreno que nos foi apresentada por Haidt (2001). As respostas desse questionário deram origem a um sociograma, que nos auxiliou na realização de um mapeamento das relações entre os alunos pesquisados. Nossa permanência em campo correu no período de março a setembro de 2003. Foram realizadas oficinas nas aulas de Arte, em acordo com a professora, também como procedimentos para coleta de dados. Nessas oficinas trabalhamos com os temas retrato da turma e auto-retrato. Com isso pretendemos analisar as contribuições que este trabalho poderia trazer na elaboração do autoconceito desses alunos, visto que, a partir das dinâmicas realizadas sobre o tema, iniciamos uma reflexão por parte desses acerca de si e dos relacionamentos que mantinham com os colegas de turma em sala de aula e no contexto da escola de forma geral. As interações ocorridas durante a realização das oficinas e seu produto final foram utilizados por nós na análise dos dados.

Algumas considerações sobre a opção pela abordagem sócio-histórica como uma forma de olhar para o sujeito na sua constituição
Sobre os pressupostos básicos da teoria sócio-histórica, Góes (2000) destaca a idéia de que o sujeito se constitui nas relações sociais através da mediação, principalmente da linguagem, que é historicamente construída e regulada pela sociedade, na interação entre as pessoas. Desta forma, a autora afirma que o funcionamento interno do sujeito não é apenas uma cópia do plano externo, mas o resultado da apropriação das formas de ação dependentes das interações e também das estratégias e conhecimentos que ele possui e domina. Isto significa que o funcionamento no plano intersubjetivo cria o funcionamento individual. 

Compreendemos, com isso que o contexto social não atua apenas como influenciador nos processos subjetivos, ele está na gênese da atividade individual do sujeito, participando da sua construção e auto-regulação. Numa perspectiva sócio-histórica, Góes (2000), afirma que o conhecimento do indivíduo se dá, portanto, do exterior para o interior dele, e que este conhecimento não é moldado passivamente pelo meio. 

Buscamos na teoria de Wallon elementos que pudessem promover uma compreensão sobre a influência do outro na constituição da subjetividade. Wallon (1975), afirma que é a presença do sociusSocius: expressão de Pierre Janet, usada por Wallon no sentido de outro, aquele que representa a sociedade., que ajuda o indivíduo a se reconhecer. Ao socius, associa-se o meio social na constituição da consciência do eu. Nesse processo de constituição do eu, o sujeito precisa diferenciar-se do outro, porém elementos do outro o compõem, sendo assim, o modo como o outro vê o sujeito é fundamental para o modo como o sujeito vê a si próprio. 

Ao discutir sobre a constituição da consciência, Vigotski (1996) destaca também o papel constituidor do signo. O autor ressalta que, além do papel do outro na constituição do sujeito, os signos funcionam como os meios de comunicação e, de forma mais ampla, os meios de conexão de certas funções psíquicas de caráter social; atuam na conexão das funções psicológicas superiores, estando presentes em toda a constituição do sujeito. A linguagem age como mediadora que faz a síntese entre objetividade e subjetividade, pois o signo, que é submetido às normas sociais, é portanto, um produto social que designa a realidade de forma compartilhada pelos sujeitos, por meio de atribuição de sentidos, e é, ao mesmo tempo uma construção individual, subjetiva. Isso ocorre através da internalização do significado social deste signo e da atribuição pessoal de sentido a ele.

Podemos afirmar, então, que a significação da palavra, instrumento principal da linguagem, refere-se a uma realidade totalmente vinculada às condições reais da comunicação verbal. Pino (2000) cita que “a contextualização (intra/extralingüística) confere aos significados das palavras uma significação concreta e particularizada” (p.44). A palavra, portanto, evoca na consciência do sujeito vários sentidos que compõem a soma dos eventos psicológicos apreendidos por ele. As alterações nos sentidos, porém, não afetam o significados das palavras em sua estabilidade. Afirma o autor que “a linguagem, sistema articulado de signos, construído socialmente ao longo da história, veicula significados instituídos relativamente estáveis, embora imutáveis, o que faz a polissemia das palavras” (p.45).

Essa polissemia destacada por Pino, está apontada também na obra de Bakhtin (1995). O autor cita o caráter ideológico dos enunciados, ressaltando que a compreensão um signo consiste na apreensão da cadeia ideológica que envolve  muitos outros signos que têm suas respostas, por sua vez, por meio ainda, de outros signos. Essa cadeia ideológica estende-se pelas consciências individuais, tornando-as interligadas, visto que os signos emergem apenas dos processos de interação entre as consciências individuais, que estão, elas próprias, repletas de signos. O autor afirma que “a consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e conseqüentemente, somente no processo de interação social” (p.34).

Concluimos que os signos só emergem, portanto, em “terreno interindividual”. No entanto, a comunicação verbal não é a única forma presente no contexto de produção de enunciados, dos quais os sujeitos se utilizam. Bakhtin (1995) chama atenção para o fato de que outros tipos de comunicação entrelaçam-se à comunicação verbal e que a ela estão inextricavelmente ligadas. Atos sociais não verbais, como os gestos que realizamos em diversos contextos – trabalho, escola, família – ou os atos simbólicos de um ritual ou cerimônia, sempre acompanham a comunicação verbal, crescendo com eles sobre o terreno comum da situação de produção. 

Falando sobre subjetividade, adolescência e autoconceito: categorias constituídas social e historicamente
Para compreendermos melhor o conceito de subjetividade, recorremos a Gonçalves (2001) que situa esse conceito dentro da Psicologia abordando aspectos históricos. A autora ressalta que os fenômenos psíquicos que dizem respeito ao mundo subjetivo foram, num certo momento da história da Psicologia, abordados através da denominação de consciência ou personalidade e tendem, hoje, a denominarem-se por subjetividade.

De acordo com Furtado (2001), na perspectiva da Psicologia Sócio-histórica, a subjetividade é definida como sendo um campo construído socialmente, que se expressa, porém, no plano individual, no plano das crenças, valores e comportamentos individuais. O autor afirma que a “expressão psíquica humana suplanta o arcabouço biológico do indivíduo e passa a constituir um campo que chamamos de subjetividade” (p. 75). É através da linguagem, nas suas diversas formas e implicações, que o homem amplia o mundo que percebe, criando um universo de imagens internas, uma construção peculiarmente humana, que engendra a subjetividade. 

Furtado afirma que, no processo de constituição do sujeito, ocorre uma configuração social subjetiva. O sujeito participa dessa dinâmica como sujeito singular, recebendo pronta a base material que se dá pela inserção numa determinada classe, bem como a base de valores, no processo de socialização; é também agente de transformação social ativo, independente de ser ou não consciente disto. Portanto, a subjetividade é determinada constantemente pela vida social e é também determinante de seu próprio desenvolvimento.

A partir da teria sócio-histórica de Vigotski, consideramos que a subjetividade constitui-se na intersubjetividade. Apesar do termo subjetividade fazer parte das reflexões de autores mais contemporâneos, as concepções que o envolvem já se faziam presentes na obra de Vigotski, quando se referia ao psiquismo como um sistema organizado, cujo caráter é social e histórico. Segundo Oliveira (2001), Vigotski compreendia a personalidade, termo mais usado em sua época, como “uma categoria que permite abordar o singular na constituição da subjetividade” (p.10).  Desta forma, os estudos de Vigotski apontam caminhos para irmos além da dicotomia entre objetivo/subjetivo no que se refere à constituição do sujeito e da subjetividade.

Diante da complexidade que envolve o conceito de subjetividade bem como a variedade de abordagens teóricas existentes sobre as formas de compreensão dessa, optamos por considerar a subjetividade como um campo construído socialmente, com a participação fundamental do outro e de seus enunciados, que se expressa no plano individual, por meio das crenças, valores e comportamentos individuais. Neste trabalho, pretendemos abordar especialmente aqueles aspectos que dizem respeito ao modo como o sujeito se percebe nas relações estabelecidas com os outros. Nossa intenção foi focalizar o autoconceito de alunos adolescentes.


Na área da Psicologia Educacional podemos observar a presença de alguns estudos a respeito do autoconceito do aluno, entre eles está o estudo de Lucas (2000) que destaca que o autoconceito passou a compor o interesse dos pesquisadores a partir de 1970, intensificando-se por volta de 1975 e chegando ao declínio no final dos anos 80. Esse declínio parece refletir os questionamentos que surgiram acerca do movimento da Escola Nova A Escola Nova foi um movimento que se iniciou no final do séc. XIX na Europa e Estados Unidos, que se caracterizou por uma prática pedagógica centrada no aluno, em que o professor atuava como um orientador dos processos de trabalho em sala de aula, cujo objetivo principal era permitir que o aluno se expressasse livremente. Essa pedagogia muitas vezes, valorizava os processos em detrimento dos resultados.  e suas tendências psicologizantes. Também Oliveira (1994) chama atenção para esse declínio nas pesquisas sobre o autoconceito na escola, destacando além dos aspectos citados outros de  ordem política, e ideológicos que atravessavam os estudos sobre autoconceito. Além da tendência psicologizante, Oliveira cita que

À medida que se iniciam os questionamentos a respeito [...] da Escola Nova e de sua contribuição ao funcionamento da Escola como “aparelho ideológico do Estado”; à medida que se começa a colocar em questão o caráter social e político, e não puramente psicológico dos problemas educacionais, as discussões em torno da noção de autoconceito do aluno diminuem sensivelmente. (p. 17)


Na Psicologia Educacional, as discussões sobre o autoconceito freqüentemente fundem-se com as de auto-imagem e auto-estima.  No sentido de compreender as diferenças e semelhanças entre esses conceitos, recorremos a Oliveira (1994) que fazendo uma pesquisa dos estudos sobre eles, sistematiza-os da seguinte forma: o autoconceito é a maneira como o indivíduo se percebe, a atitude que tem de si mesmo; a auto-imagem, um sinônimo de autoconceito, porém, com mais ênfase no aspecto social de sua formação; a auto-estima é apresentada como o valor atribuído pelo indivíduo a si mesmo. Para realizar as investigações com os alunos sobre seu autoconceito nesta pesquisa, tomam como base a definição apresentada pos Oliveira.

Sobre o que conhecemos em nossa sociedade como “adolescência” percebemos a existência de alguns autores que têm questionado em seus estudos a noção normalizadora que envolve esse período e os comportamentos presentes nele. Para compreender melhor a situação do aluno que se encontra nesse momento historicamente definido como adolescência, debruçamo-nos sobre alguns dos estudos mais recentes sobre esse período da vida do sujeito. Neles pudemos encontrar elementos que contribuíram  no direcionamento de nosso olhar sobre os sujeitos que nos propusemos a estudar.

Entre os autores pesquisados estão Aguiar, Bock e Ozella (2001) que fazem uma análise das noções sobre a adolescência e sobre os comportamentos, considerados normais do adolescente, existente na Psicologia e destacam alguns pontos presentes nessas noções:

·	Uma desconexão e dessintonia entre compromissos teóricos e fatos, o que tende a uma ideologização nas conclusões dos estudos.
·	Uma relativização extremada, no sentido de que os estudos sobre adolescência são fundamentados em um único tipo de jovem: homem-branco-burguês-racional-ocidental, oriundo, em geral, da Europa Centro-Ocidental ou dos Estados Unidos da América, nunca do Terceiro Mundo. Em síntese, o adolescente em pauta nos estudos pertence à classe média/alta urbana e nunca a outra classes sociais, etnias, ou a outros contextos, como rural, por exemplo.
·	As concepções são marcadas pelo adultocentrismo, isto é, o parâmetro é sempre o adulto. (AGUIAR; BOCK; OZELLA, 2001, p. 166) 

Os autores realizam uma análise das principais características fisiológicas pelas quais os adolescentes passam, a partir das significações que elas possuem nas sociedades ocidentais capitalistas. Segundo eles, as próprias marcas do desenvolvimento do corpo do sujeito devem ser compreendidas de maneira associada à naturalização dos eventos que compõem o conceito de “adolescência”. Podemos citar o exemplo da sensualidade que hoje é atribuída às formas nos corpos das meninas e dos meninos, atributos que, no passado, representaram a possibilidade de amamentação dos filhos, como parte da função reprodutora nas meninas e à possibilidade de trabalhar, guerrear ou caçar nos meninos. 

As transformações impostas pela sociedade moderna à infância fizeram com que o tempo de permanência na escola, em grupo de faixa etária semelhante aumentasse. As transformações também no campo do trabalho mantêm a criança e o jovem mais tempo sob a tutela dos pais, longe do mercado de trabalho. Esses fatores, dentre outros, contribuíram para o surgimento de um novo grupo social com padrão de comportamento coletivo ao qual denominou-se de “adolescência”.

Os autores apontam para a necessidade de superarmos a visão naturalizante da adolescência e de compreendermos a sua constituição social e histórica, partindo de um olhar sobre as necessidades sociais e econômicas que acabam por consolidar as características que se constituem nesse processo.

Seguindo a análise de Aguiar, Bock e Ozella, sobre a noção de “adolescência” que a Psicologia tradicional apresenta, concluímos que a Psicologia Sócio-histórica traz avanços, com relação à abordagem sobre essa fase do desenvolvimento do sujeito, pois, ao se falar deste na “adolescência”, fala-se também, no da  própria sociedade, deixando-se de analisar esta categoria como algo abstrato  e natural. Passa-se a compreender a categoria “adolescência”, inserida num determinado contexto histórico-cultural, o que possibilita a sua despatologização. 

A perspectiva sócio-histórica da concepção de “adolescência” possibilita ir além de uma perspectiva preconceituosa marcada por uma suposta normalidade, pois considera que o psiquismo humano pode manifestar-se de infinitas formas. O próprio conceito de “adolescência” tem sido negado por algumas concepções que o questionam e o consideram desnecessário. A Psicologia Sócio-histórica não nega a fase da chamada adolescência, porém não a considera como uma fase natural do desenvolvimento humano. Considera que a “adolescência” é criada historicamente pelos homens, nas suas relações sociais passando, então a fazer parte da cultura, com sentidos bem delimitados.

As interações que envolviam Carlos, Fernando, Luís, Tadeu e Ulian no contexto da 6ª série  
Discorrendo sobre os fatores sócio-culturais que interferem na constituição do sujeito, Wallon (1975) aponta a importância do meio onde este atua e também o grupo em que está inserido. Na concepção walloniana, os grupos são de suma importância no processo de aprendizagem da criança, bem como para a constituição da consciência do eu, pois as interações que se estabelecem neles proporcionam experiências variadas, desenvolvendo aspectos da consciência do sujeito. Segundo o autor, o grupo inicia e veicula as relações sociais. 

Entendemos que o contexto escolar onde se desenvolvem diversos grupos, pode favorecer o desenvolvimento das noções de cooperação necessárias à convivência entre os sujeitos. Na escola, os grupos dependem de objetivos determinados para se constituírem e a sua composição requer papéis diferentes entre os membros. Wallon (1975) afirma que as interações que se estabelecem nos grupos proporcionam experiência de negociação, debate, representação de papéis variados, desenvolvendo aspectos da consciência do sujeito. 

Consideramos as interações que ocorrem no contexto dos grupos em que o sujeito se insere de fundamental importância para a sua constituição, pois os papéis vivenciados e assimilados pelo sujeito nesse contexto, exercem influência sobre a forma como os membros do grupo o percebem, bem como sobre a forma como o sujeito percebe o grupo e seus membros individualmente e também sobre a forma como o sujeito percebe a si mesmo.

De acordo com os estudos de Laplane (1997), o termo interação pode ser compreendido como um lugar de produção de sentido, de manifestação e também de produção das relações sociais. Pode-se entender a interação como algo que extrapola a presença física de seus interlocutores, estendendo-a a dialogia que pode envolver um outro imaginário. Tomando como base a teoria de Bakhtin, a autora afirma que “quaisquer relações de sentido que se estabeleçam entre enunciados podem ser pensadas como relações dialógicas” (p. 62).  A própria compreensão é dialógica. A autora ressalta que para compreender os sentidos que atravessam essas relações, é necessário, dentre outros aspectos,

[...] pensar o que está sendo negociado, quais os termos da negociação e quem é que negocia. Estas questões nos remetem a noções como a de papel, que pode ser atribuída aos indivíduos participantes da situação concreta de interação, lugar, que se refere ao estatuto social dos participantes e posições de sujeito, que faz referência a um lugar discursivo. (p. 49)

Podemos dizer que na interação ocorre uma negociação contínua dos significados atribuídos aos próprios participantes e à situação vivenciada. Os papéis relacionados tanto ao falante como ao ouvinte são constituídos a partir de ações culturalmente recortadas, sendo que os participantes podem assumir esses papéis, negá-los ou recriá-los no contexto da interação. 

Tomando como referência as concepções apresentadas pelos autores citados, acerca das interações do sujeito no meio em que vive, das condições em ocorrem essas interações entre ele e o grupo com o qual convive, bem como da importante influência que estes fatores exercem na constituição de seu autoconceito, passamos então a analisar os dados coletados durante a pesquisa na turma da 6ª série focalizando principalmente os alunos Carlos, Fernando, Luís, Tadeu e Ulian.

A partir da análise dos dados coletados no universo da 6ª série, constatamos a existência de alunos muito populares e outros quase imperceptíveis entre os professores e os colegas. Os alunos mais populares tinham maior evidência e mais participação nas atividades de classe, eram mais freqüentemente solicitados entre os colegas nas brincadeiras e pelos professores nas atividades escolares. Em contrapartida, os mais quietos raramente eram solicitados pelos professores nas atividades de classe e também pelos colegas nas brincadeiras e atividades escolares ou recreativas. Essas formas de interação foram observadas em sala de aula, nas atividades desenvolvidas em outros espaços da escola, bem como na análise das respostas dos alunos ao questionário sociométrico. Este questionário foi composto por quatro perguntas, cujo principal objetivo foi identificar as preferências dos alunos em relação aos colegas de sala nas seguintes situações:  1. Estudar ; 2. Realizar trabalhos escolares; 3.  Sentar-se próximo em sala de aula; 4. Sair para se divertir. 

Os resultados do sociograma, gerado a partir das respostas, apontaram a existência de três grupos na sala: um de meninas, outro de meninos populares entre os(as) colegas, bem entrosado e participativo,  e um grupo de meninos que pouco se relacionavam entre si e com os demais da turma.  Fernando, um dos alunos localizado neste último grupo, não foi lembrado pelos colegas como companhia para nenhuma das opções do questionário. Os outros quatro alunos, observados com maior atenção por nós, foram pouco citados pelos colegas, e na maioria das respostas, por alunos também quietos e não populares entre os colegas. 

A análise dos dados também nos possibilitou perceber sinais da interferência do outro e dos signos, na constituição da subjetividade desses sujeitos. Sobre o papel do outro na formação da personalidade, Vigotski, no manuscrito de 1929, afirma que 
A personalidade torna-se para si aquilo que ela é em si, através daquilo que ela antes manifesta como seu em si para os outros. Este é o processo de constituição da personalidade. Daí está claro, porque necessariamente tudo o que é interno das funções superiores ter sido externo: isto é, ter sido para os outros, aquilo que agora é para si. [...] Qualquer função psicológica superior foi externa – significa que ela foi social; antes de se tornar função, ela foi uma relação social entre duas pessoas. Meios de influência sobre si – inicialmente meio de influência sobre os outros e dos outros sobre a personalidade. (VIGOTSKI, 1929, apud Revista Educação e Sociedade - Cedes nº 71, p.25)

Assim sendo, a internalização das formas culturais de comportamento ocorre ao longo da existência do sujeito, transformando processos interpessoais em processos intrapessoais.

A questão da diferença aparece na análise dos dados como fator dificultador das interações.  Os cinco alunos pesquisados: Carlos, Fernando, Luís, Tadeu e Ulian Nomes fictícios dos alunos pesquisados., vivenciavam essa dificuldade nas interações, visto que distanciavam-se dos padrões físicos e/ou comportamentais valorizados pelos alunos e socialmente considerados “normais” para a “adolescência” na turma da 6ª série. Dissertando sobre a questão das diferenças e o preconceito que as rodeia, Amaral (1998) destaca que a diferença surge no contexto das normalizações, daquilo que se pretende homogeinizador, semelhante, no contexto apegado às normas de correspondência a um modelo estabelecido. A autora aponta que em nossa sociedade o padrão ideal de normalidade corresponde ao sujeito “jovem, do gênero masculino, branco, cristão, heterosexual, física e mentalmente perfeito, belo e produtivo”(p.14). Esses padrões físicos e comportamentais presentes e valorizados nas relações sociais ocidentais, acabam por definir como diferente, desviante ou anormal todo aquele que não se enquadra em seus termos. A caracterização da diferença vem, geralmente, acompanhada do estigma, sob o qual submetem-se as relações que envolvem esse sujeito e o outro. Os preconceitos derivados desses critérios de normalização passam a configurar uma predisposição perceptual de uns em relação a outros. 

As diferenças percebidas no contexto da turma da 6ª série nas relações que envolviam os alunos Carlos, Fernando, Luís, Tadeu e Ulian e os demais colegas eram ressaltadas pela rejeição à participação desses no grupo, por parte dos colegas de turma. Essas diferenças se referiam ao distanciamento desses cinco alunos dos padrões físicos e comportamentais valorizados em nossa sociedade. Com a finalidade de possibilitar ao leitor um maior esclarecimento, as diferenças apresentadas por Carlos, Fernando, Luís, Tadeu e Ulian em relação aos colegas, foram apresentadas por nós como as seguintes categorias: 

Percursos e ritmos de aprendizagem distantes das expectativas da escola
Carlos, aluno repetente que possuía baixo desempenho acadêmico, era alvo de intervenções por parte de professores e pedagoga, como repreensão pelo seu “desinteresse”. Percebemos que o conceito de professores e pedagoga sobre Carlos e as intervenções sofridas por ele, pareciam influenciar o conceito dos colegas sobre este aluno. Isso aparentemente,  justificava o tratamento de discriminação e deboche que era dispensado a Carlos, principalmente pelos alunos mais populares da turma. Observamos que essas formas de interação com os colegas e professores refletiam-se nas noções de Carlos acerca de si mesmo. Alguns indícios, nesse sentido foram percebidos em seu comportamento, como seu silêncio e passividade frente às situações de discriminação e constrangimento nas relações com os colegas e professores, sua postura cabisbaixa e o olhar desviante.  

Características físicas distantes do padrão valorizado pelos alunos
Carlos também apresentava uma diferença em relação a turma no que se referia à sua aparência física. Ele e Ulian eram alvos de chacotas dos colegas. Ulian chegou a ser rejeitado pelas alunas durante os ensaios de quadrilha, pois estas não se dispuseram a dançar com um menino “gordo”. Percebemos os reflexos desse tratamento discriminatório na fala dos próprios alunos, durante as entrevistas:

Ulian:     Só por causa que eu sou gordo eu tenho que ficar longe deles, por causa que eles são
               magro. (abaixa a cabeça) Transcrição de entrevista com o aluno Ulian, 27/05/2003. 

No corredor os alunos realizam entrevistas uns com os outros, divertindo-se com o gravador nas mãos.[...]
Tânia:    Como é que você é fisicamente? Nesse momento a pedagoga Cláudia passa e comenta em tom de brincadeira: “Olha o corpo!”.
Carlos:  (sorri) Eu sou gordo.. Transcrição de entrevista da aluna Tânia com o aluno Carlos, 17/07/2003.. 

A origem social  e a questão cultural
Fernando  morava em um bairro de classe popular de Vitória, habitado por pescadores e catadores de caranguejo. O aluno fazia uso de várias gírias e possuía um gingado no andar caracterizado por um balanço com o corpo e movimentos amplos dos braços. Quando parecia aborrecido repetia um gesto com a mão, colocando os dedos indicador e polegar em forma de revólver e apontando-o para alguém. Constatamos uma rejeição da turma em relação a Fernando, que não foi escolhido por ninguém, como companhia para nenhuma das quatro atividades apresentadas durante o teste sociométrico. Mesmo havendo casos de alunos que escolheram mais de um colega para uma questão, Fernando não apareceu nem mesmo nesses casos de dupla escolha. 

Silêncio e passividade frente a situações de enfrentamento e rejeição por parte dos colegas
O silêncio foi uma condição percebida nos comportamentos dos cinco alunos que investigamos. Também a passividade frente a situações de rejeição, chacota e até mesmo humilhação por parte dos colegas. Os alunos Luís e Tadeu, no entanto, chamaram-nos atenção pelas diferentes manifestações desse silencio e passividade. Sobre Luís, pudemos observar um desejo de não pertencimento em relação à turma, uma atitude de afastamento dos colegas nas situações em geral. Atitude contrária à que observamos em Tadeu, com relação aos alunos populares. Embora Tadeu não fosse aceito pelos colegas, demonstrou um desejo de pertencimento muito grande em relação a esse grupo. O observamos, diversas vezes, em meio aos colegas em atitude de escuta apenas; assim, ouvia as conversas em silêncio, mas parecia divertir-se com elas. Nas questões sobre a escolha de um colega como companhia para as atividades escolares e extra escolares, sugeridas no teste sociométrico, Tadeu, embora não tivesse sido escolhido por nenhum dos alunos populares nas questões,  escolheu-os como companhia nas quatro perguntas apresentadas. Constatamos que Tadeu não se interessava em identificar-se com os alunos introvertidos, embora no sociograma tenha aparecido junto desses, compondo um grupo claramente isolado do restante da turma. Julgamos interessante apresentar as falas de Luís e Tadeu sobre si mesmos:

Luís:       Eu acho que eu sou muito silencioso. [...] não gosto de ficar conversando à toa. Transcrição de entrevista com o aluno Luís, 27/05/2003.
Entrevistadora:    Como é que você costuma se comportar Tadeu, sempre?
Tadeu:   Calado.
Entrevistadora:   Por quê que você é sempre mais calado? [...]
Tadeu :  (silêncio, abaixa a cabeça) Não tem nada pra dizer.. Transcrição de entrevista com o aluno Tadeu, 27/05/2003..

Através da análise e interpretação dos dados coletados, consideramos que o autoconceito desses alunos adolescentes pesquisados constituía-se nas relações que estes estabeleciam com seus pares e com os professores e a pedagoga, além, é claro, das relações estabelecidas com outros sujeitos com os quais se relacionavam fora da escola. 

Percebemos que as interações ocorridas no contexto escolar, bem como as opiniões dos alunos sobre os demais, a forma como percebiam uns aos outros e como relacionavam-se entre si, o que diziam sobre os colegas, assim como a forma como o diziam, o lugar que cada um ocupava na turma, eram fatores que exerciam grande influência sobre a forma como os alunos se viam e naquele contexto. 

Constatamos o importante papel que o outro exercia, na constituição de cada aluno, por meio das interações entre eles, dos comportamentos dos alunos pesquisados e pela maneira como falavam sobre si. Pudemos perceber como as concepções dos colegas e professores, expressas através de linguagem verbal e não verbal sobre os alunos Carlos, Fernando, Luís, Tadeu e Ulian, passavam a fazer parte da concepção desses alunos sobre si mesmos. Nesse sentido Wallon (1975) afirma que o outro é um parceiro que permanece para sempre na consciência do sujeito, mesmo de forma reduzida, sua presença se faz necessária sempre que há uma indecisão, uma incerteza. 


Concluindo: sobre diferenças, desigualdades e autoconceito
Durante a pesquisa e por meio da análise de dados constatamos que os cinco alunos focalizados na turma da 6ª série eram discriminados e constrangidos pelos demais e, alguns deles, considerados pelos professores e pedagoga portadores de algumas “deficiências” que somente poderiam ser “tratadas” por especialistas. Percebemos entre os professores e a pedagoga, a idéia de que os “problemas” apresentados por esses alunos eram individuais, pessoais, e que a escola não poderia intervir para “solucioná-los”. Esses profissionais não consideravam a possibilidade de implementar alguma ação pedagógica mais contundente no sentido de  trabalhar de forma a refletir sobre as interações que se estabeleciam entre os alunos citados e os demais. As interações estabelecidas entre os alunos Carlos, Fernando, Luís, Tadeu e Ulian e os demais eram marcadas por relações de superioridade e dominação. Eram permeadas pela atribuição de lugares e papéis de submissão no contexto da turma, não eram vistos como “iguais”, o que os expunha a constrangimentos em muitas situações.  Percebemos que esses alunos acabavam por assumir os papéis que lhe eram destinados no grupo: Carlos, o papel de fracassado, de bobo; Fernando, o de originário de um contexto sócio-cultural pouco valorizado e visto com desconfianças, que deveria ser ignorada; Luís, o papel de “anormal”, apático, daquele que não reage a nada; Tadeu, o que deveria servir e admirar os outros, o papel de ouvinte e Ulian, o papel de “gordo”, de desleixado. 

Esses papéis destinados aos alunos eram de certa forma assimilados e assumidos por eles, passando a compor seus autoconceitos de forma ora mais ora menos determinante. Percebemos que as concepções que os alunos tinham de si mesmos influenciavam nas reações – ou na falta delas – às interações que se estabeleciam entre eles e os demais. 

Os dados da pesquisa apontam que as relações no contexto escolar podem influenciar os comportamentos dos alunos e seu autoconceito. Tais evidências vêm expor as práticas excludentes presentes no cotidiano escolar, com relação àqueles que fogem aos padrões sociais considerados normais, apontando para a necessidade de uma escola que busque uma integração entre seus atores, que esteja aberta aos diferentes  modos de ser de seus alunos, e ao mesmo tempo que crie possibilidades para que estes sujeitos possam ocupar outros lugares, assumir funções variadas, ampliando, assim as possibilidades de ser, de estar e de se ver, no ambiente escolar.
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