
ASPIRAÇÃO: ALGUNS DADOS PARA ESTUDO

ELDA M. RODRIGUES DE CARVALHO *

RESUMO

Trata-se de um ensaio que busca posicionar a aspiração como
um fenômeno psicossocial que está submetido às expectativas e
ideologias da sociedade. Igualmente, procura demonstrar o vfnculo
estreito da aspiração com a auto-irneqern, assinalando a interferência
alien (gena que esta última pode sofrer e suas correspondentes resul-
tantes.

ASPIRATlON: FEW CONsiDERATIONS FOR STUDY

,
ABSTRACT

This article views "aspiratlon" as a Psychosocial phenomenon
which is creatly influencied by expectations and ideologies of a so-
ciety. It demonstrate the relationship between thls variable and
"salf-imaqe", as well as other interferences affecting the later one
and its possi ble effects.
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E o futuro é uma astronave
Que tentamos pilotar
Não tem tempo nem piedade
Nem tem hora para chegar
Sem pedir licença muda nossa vida
E depois convida a rir ou chorar
Nessa estrada não nos cabe
Conhecer ou ver o que virá
O fim dela ninguém sabe
Bem ao certo onde vai dar
Vamos todos numa linda passarela
De uma aquarela que um dia enfim
Descolorirá

Em Aquarela

De TOQUINHO e VIN(CIUS
GUIDO MORRA MAURIZIO FABRIZIO

II "li ',I, pois, de um processo psicossocial dinâmico, sujeito a transforma-
11111111dida em que é dinâmica a interação social que se trava entre indiví-

I I 1111I".truturas sociais,
1',1'"ação atende a diversas necessidades e objetivos, ou seja, é resultante

1/111motivo, quer dizer, existe uma dinâmica que a impulsiona, esta última
""111 d forças internas e externas, A cada aspiração correspondem deterrni-
II ru-cosstoades e moti JOS man ifestos e ou latentes,

(ONDIÇÕES BASICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
1\ PIRAÇÃO

1. CONCEITO, NfVEL E FORMACÃO
A aspiração como meta ou proPósit~ ue '

forma de desejo de realizacão d ,q se almeja alcançar, pode surgir em
d ' , e ser ou pOSsUIralgo ' d

na o status. O alvo da aspiracão é id I' ' ou ~tn a de atingr deterrní.
uma realizacão do EU lmp]] , I ea,lzado como satlsfatório e está ligado a

, . rca uma proJecão d EUmo ou distante. ' o num futuro, seja ele próxí.

Difere do simples desejo, por ser mais estáve
sendo funcional no sentido d " , I e permanente do que este, e que o Indlvlduo p " ,
mentar-se para tal, ou seja é um f' "ara attnQI-la necessita instru.
, d ,1m um obje tlvo que ind! 'd 'so po e ser atingido utilizando-se de d terrní , o rn IVI uo Idealiza e queA e errnmedos meios

presenta-se em diferentes níveis ' '
nologicamente também pode f ' que variam de pessoa para pessoa e cro-

" so rer uma altera - ,
a,tuallzar seu nível de aspiracão o ' di 'd ' çao numa mesma pessoa, Para
Situação atual e "pondera'" , rn I~I uo avalia suas experiências passadas sua
(as expectativas nov d 'apud Aguiar, MA F 1981) defí , as o seu grupo social. Kurt Lewin
d'f' ,me o nlvel de ' -I iculdade que uma pessoa d f asplraçao como sendo o grau de
Crutchfield (1973) falam em ~~~r~~ rentar para, a,lcançar um objetivo, Krech e
procura atingir, que o tndlVlduo estabelece para si e que

~st~o envolvidos na sua formacão e d '
apreclaçao de si avaliacão objetí d' esenvolvlmento fatores, tais como', • ' , Iva a natureza da t f 'eras de exito ou malogro assim _ are a, auto-estima e as vivên-
íd ,como sao fundame taí -VI, uo, os grupos dos quais participa n ais a tnserçao social do indi-

nrvet de aspiração é infl iad ,o~ ~s ~ue lhe servem como referência "O,. _ uencra o, slgnlflcatlvament I '
rea izaçao e aspiracão estabele id I e, pe as normas externas de" CI as pe o grupo da 'grupos, Essas normas constituem d pessoa, assim como por outros
-.. qua ros de referênc' , Içao pessoal . (Krech et ai _ p. 254) Ia para JU gar a sua realiza-
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sua emergência depende de um determinado desenvolvimento cognitivo e
1111, II m do vínculo afe tivo,

() Indivíduo necessita ter desenvolvimento a capacidade de dimensionar o
"11"1, d possuir perspectiva temporal, enfim, de estabelecer relações entre pre-
1111,passado e futuro, É como Vigotsky (1989) diz: - "Certamente ninguém

1111111,encontrou uma criança com menos de três anos de idade que quisesse fa-
• I ilqurna coisa dali a alguns dias, no futuro". E mais adiante prossegue, , , "No

11111lI) da idade pré-escolar, quando surgem os desejos que não podem ser imedia-
1111'11\, satisfeitos ou esquecidos e, permanece ainda a característica do estágio

1'111' ti nte de uma tendência para satisfação imediata desses desejos, o compor-
111111nro da criança muda, Para resolver essa tensão, a criança em idade pré-esco-
111.I nvolve-se num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis
I'",h m ser realizados, e esse mundo é o que chamamos de brinquedo" (106),

O acesso ao mundo simbólico, ao imaginário, à compreensão da existência
d, p ipéis sociais e por conseguinte a percepção de outrem, fazem-se necessárias
111formação da aspiração, Precocemente, a criança, através de brincadeiras inicia-
I no treinamento de papéis que fazem parte do mundo do adulto, E esses são
I mpre revestidos de afetividade que se estabelece nos vínculos que se originam

I II Ilação com outros,
egundo Campos (1985), até o início da adolescência, a compreensão dos

11111 itos de tempo ainda não se completou, Durante a primeira infânci/a cr ian-
1II ndquire mais facilmente as noções de presente e passado; já a compreensão de
tuiuro exige um nível maior de desenvolvimento mental, que ocorre na adotes-
I I fi 'ia, É também na adolescência que o indivíduo alcança o pensamento lógico
qlH o faz analisar os fatos mais claramente em termos de causa e efeito, O ado-
I1vc nte é forçado a considerar verdades contraditórias a seus desejos, deixando
p.u a trás o pensamento mágico que tudo podia transformar e distcrcer , a partir
,li s e momento, cada vez mais pauta-se na realidade,

Bohoslavsky (1976) quando se refere ao sentimento de identidade ocupacio-
fi ti, destaca quatro fatores que influem em sua formação; fatores estes que sem-
p' se originam das relações estabelecidas com outrem, São eles:

a, a gênese do ideal do ego: "o eu quisera ser" trava-se no jogo de relações
I' atificantes ou frustrantes com pessoas executoras de papéis sociais - parentes,
imiqos, outros com os quais a criança se identifica,
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l()tll~' ~d ntificaçõe~ com o gr~po familiar: com aquilo que o grupo familiar va-
, cha?a, anseia, etc. ~~slm c~mo são influentes as satisfações ou insatisfa-

ç s dos pais e outros familiares significativos em função de se '
Ideais de eqo. us respectivos

, c, didentificações com o grupo de iguais: no caso do adolescente mais irnpe
ratrvo o que o f T ' -
e e fi' grupo arru lar com os quais joga diversos sentimentos muitas

v z s con rtantes, r

d. identificaçõe~ ~xuais: os padrões culturais quanto ao papel social do ho-

d
medme da mulher sao Internalizados ao longo das etapas da elaboração da identi
a e pessoal. -

3, ASPIRAÇÃO E FRUSTRAÇÃO

A aspiração reúne elementos de fantasia e de informação Ela pode _
ser con,cretizada dependendo da capacidade do indivíduo de s~a condi _ ou ~a~
ed~caclonal e econômica; não podemos descartar os fat~res aleatóri~;a~~OgCe'raa'l
mais raros, '

Quando as a~piraç~es são atingidas, o indivíduo tem a possibilidade de com-
~;~::e~~:s ;~ntaslasde In_for~ações com ,o que sua vivência da realidade se lhe

, a, quan o nao sao concretizadas no tr '
derivar um complexo de inferioridade segu~do Ad~;rscorre~ da vida, podem daí
Psicologia Individual; ou mesmo irnpücar _' um os representantes da
ão de d " a agressao como resultante da frustra-

fMEHL, ~c~;9~ com Katz e Lorenz, representantes da Psicologia Behaviorista,

Krech et ali (~~73) nos informam sobre os efeitos de frustração de motivos
que podem ser ~OSltIV,O~ou negativos, Vejamos, inicialmente, os positivos:

a, es!o,rço intensificado: a barreira torna-se um desafio e provoc
posta mais Intensa em direção ao objetivo; a uma res-

b, m~dança dos meios: a pessoa pode reorganizar seu cam o erce
obter caminhos alternativos para seu objetivo' p P ptual e

c, substituição de objetos, '

cão. d, redefinição da situação: caso nenhum dos anteriores solucionem a frustra-

, Efei~os, destru,t!vo~ da _frustração surgem quando a tensão decorrente desta

da~I~~edmvers que. ja. nao ~ao mais facilitadores, mas perturbadores da atividade
Ingl a para o objetivo. Sao eles:

a. agressão, quando :scapa ao controle é prejudicial; é muito comum haver
01d~~I~camento da agressao, quando a fonte de frustração não pode ser agredida
elah . Inge-seb~a~a outro alvo, muitas vezes, contra objetos ou pessoas totalment~
a elas ao o jetrvo.

b. reação d~ fu~: tendência para fugir da situação frustradora. '
c. deso~g~",zaçao. d~ c~mportamento, como por ex., a regressão.
d: angustia, a eXI~t~ncla da frustração e a maneira pela qual se reage a ela

pode Incorrer em punrçao, ameaça da sociedade, sentimentos de culpa amea as
de perda de auto-respeito que tornam-se geradoras de angústia. (p, p 365 a 37~
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A literatura que trata sobre o oprimido é farta em depoimentos que demons-
111111explícita ou implicitamente a frustração de seus desejos. A título de ex. ci-
I 11m as pesquisas de Farias (1983) com empregadas domésticas e Salem (1981)
.1I1Il mulheres faveladas, ambas ricas em depoimentos que demonstram o anseio
01 ti em terem sua própria família em boas condições de moradia, anseio esse,
umpre frustrado.

A FUNÇÃO SOCIAL DA ASPIRAÇÃO

A, aspiração representa um motor de múltiplas condutas que são úteis para
II/I~i-Ia, sejam essas agradáveis ou desagradáveis, quer para o sujeito e/ou socie-

.1 ""I,
ainda funcional, no que diz respeito que para atingi-Ia, o indivíduo se sub-

"" " determinadas normas, regras e métodos impostos pela sociedade, justifi-
/lclo a necessidade de sua existência. Assim, a criança deve ser disciplinada para

11/' nder matemática e geometria para o futuro, por ex., ser um administrador de
IIlpl sas como seu pai.

Dessa forma, a sociedade fomenta no indivíduo aspirações que o motivam a
0111/11sos comportamentos que se tornam funcionais para a sociedade. Ex. aspirar
1''' uir um automóvel, pode levar as pessoas a trabalharem mais e a poupar para
'1111 onsigam obtê-to. Por outro lado, contraditoriamente, uma pessoa que por

111/111motivo não tenha condição de ter a conduta anteriormente descrita, pode-
I ,por ex., ter uma alternativa, qual seja, o roubo, ou a corrupção, não aprova-
111 o ialmente.

/\. mesma proposição de objetivos pode, então, conduzir diferentes pessoas a
1110H ntes condutas, dependendo de fatores psicológicos e/ou sócio-econômicos.

No que concerne ao indivíduo, muitas aspirações como objetivos a serem
I. meados a médio ou longo prazo, podem-lhe exigir objetivos intermediários que

11 "I \ mpre considera desejáveis. Por ex., o estudante que deseja ser profissional
1II I I1 m nossa sociedade, necessita passar pelo penoso processo de seleção deno-
1111/IUlovestibular. Os caminhos para o objetivo final são percebidos, muitas vezes,
('11I0 rganizados num certo número de etapas intermediárias a atingir; consti-
uindo e em objetivos secundários.

/\. proposições de objetivos, e a própria aspiração (meta final) são ura.indi-
IlvlI d introjeção dos valores da sociedade realizada pelos indivíduos, especial-

li. /111, daqueles aceitos pelos membros de seus grupos de referência.
/\. ociedade, através de recursos educacionais e comunicacionais, pode de-

uvolv r aspirações nos indivíduos, sem que sejam para isso discriminadas suas
I' .,. IIU lidades psicossociais. Assim, a aspiração de posse de um eletrodoméstico
1111 urgir indiferenciadamente para aqueles que têm poder aquisitivo, tanto
111mio para aqueles que dificilmente o conseguirão na situação de desemprego.
'I I de uma contradição da sociedade e que torna-se fonte de insatisfação do
1/111v(lI" ,para com sua condicão de vida e para com o seu próprio EU.

1'0' outro lado, segundo Deutsch e Krauss (apud Rodrigues, 1979) há uma
I" () ntre o nível de aspiração e o padrão de vida do indivíduo; se este melho-
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I I, tl IlldlVíduo tende a aumentar seu nível de aspiração "da mesma forma, este
1011 t'i to tom ce esclarecimento acerca de por que revoluções sociais tendem a
()COIIur somente depois que se verifica um certo melhoramento na situação do
qrupo oprimido - o melhoramento aumenta o seu nível de aspiração e objetivos
que eram anteriormente percebidos como inatingíveis podem agora ser vistos
como possibi lidades reais". (119)

De acordo com a teoria da motivação humana de Maslow, existe uma hierar-
quia das necessidades humanas e, somente, à medida que as necessidades inferio-
res de hierarquia são satisfeitas, é que surgirão as necessidades superiores da hie-
rarquia. O domínio da privação é um dos fatores que impedem o surgimento dos
objetivos sociais dos seres humanos, experimentos têm demonstrado que extre-
mas privações fisiológicas impedem a emergência de necessidades superiores no
ser humano.

Acreditamos que se a privação fisiológica for relativa, o que determinará o
nível de aspiração do indivíduo será uma conseqüência da interdependência de
fatores objetivos e subjetivos, alguns desses fatores podem ser citados; o grau de
dificuldade na consecução do objetivo percebido pelo indivíduo, suas habilidades
reais e predominantemente, os padrões dos grupos de participação e ou de refe-
rência que são percebidos pelo indiv íduo e suas expectativas pelos resu Itados de
suas ati vidades futu raso

5. ASPIRAÇÃO E EXPECTATIVA SOCIAL

As diversas instituições das quais o indivíduo participa têm dele uma expec-
tativa, esperam que seja ou aja de acordo com os ideais, objetivos e modelos que
a sociedade preconiza em determinado momento histórico.

As expectativas das instituições sociais em relação ao indivíduo são relativas
às variações culturais, sociais, educacionais, econômicas e de universos psicológi-
cos.

Os pais desenvolvem expectativas em relação a seus filhos desde o seu sexo
até a sua profissão, seu desempenho escolar, sua condição econômica futura, seu
ajustamento psicossocial. Contudo, tornar-se um adulto ajustado, implica ser
e querer ser igualou semelhante a um modelo de homem ou de mulher que a
sociedade aprova. Dessa maneira, uma cultura indígena espera que seus filhos
quando adultos sejam bravos guerreiros, saibam caçar e construir cabanas, en-
quanto famílias burguesas desejam que seus filhos tenham uma profissão
digna, isto é, que sejam profissionais liberais, que acumulem riquezas, entre ou-
tros, expectativas que são reflexos dos valores de uma e outra sociedade.

Nidelcoff (1978), ao questionar o que é vocação, indaga se por acaso, não
são fundamentais, na imagem do que queremos ser, as expectativas que o meio
desenvolveu em nós, assim como, os modelos de homem e de mulher que esse
meio nos propôs. E, conclui, afirmando que é essa mesma estrutura social que
permite ou não que as pessoas cumpram determinados destinos.

Ciampa (1987) analisando a questão da identidade social através do poema
de João Cabral de Meio Neto "Morte e Vida Severina" demonstra o quanto que a
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_ ribuicão que o outro ser social nos imping~,
I h ntidade encontra-se atrelada a at .: no'micos objetivos que nos defl-

.d de dados SOCiaiSe eco . é
vld ntemente, murn os deterrni adas alternativas de ser. Sevenno o

fecham etermin - P 'bI" 111 que nos abrem ou I d r ret'lrante do sertao da arai a, d ema é um avra o . c
III I~onagem central esse po , id d elhores dias . mas sua sina ;:leve-

'f b sca de VI a em···'
1111I'migra para Heci e em u.. ' te passando a ser esta a sua cornoa-

, lhe Sinalizar amor ,
11111Io tempo todo esta a . é uase no finalizar do poema, o persona-
IIlu Ira que o persegue na ReCife. Por m. q to do filho de "Zé Carpina" com o

. . t'ciadonasclmen ..
II 111Severtno presencia a no I mais ouve atento as profecias de duas ciqa-

1111.11proseia naquele momento. Logo, '
111 S bre o destino do recém-nascido.

Cedo aprenderá a caçar ••
primeiro com as galinh_as
que é catando pelo chao.
tudo o que cheira a comida
Depois aprenderá com
outras espécies de bichos:
com os porcos nos monturos,
com os cachorros no lixo

id A segunda cigana apresenta uma
ua vida, contudo, pode ter outro senti O.

III Ilhltiva diferente:
Minha amiga se esqueceu
de dizer todas as linhas
Não pensem que a vida dele
há de ser sempre daninha
Enxergo daqui a planície
que marca o homem de ofício
e é mais sadia que os mangues,
tenha embora precipícios
Não o vejo dentro dos mangues,
vejo-o dentro de uma fábrica
Se está Negro não é de lama,
é de graxa de sua máquina. . . #

o "duas alternativas possíveis, dois projetos
(,hlmpa analisa esses versos c.o;n d I da cara ao pé e o homem de ofício,

1/111 I o pescador de maré vesti Ou e ecér ascido e duas alternativas futuras
áouina m rec m-n . .

li" d,l graxa de sua maq . . . rativa pessimista outra uma mais oti-
ressando uma expec '. d hIIIe IIlldade; uma exp do a inesgotável plasticldade o uma-

I I I Todas poderiam ~star Ée~~:;:~:nque as probabilidades de cada uma e de
11I\lldtl naquela tenra Vida. der i de condições objetivamente dadas,

I \~,I alternativas sempre depen erram

. " xtraidos de Ciampa, A.C. A estbria do
11 Meio, J. C. "Vida e Morte Sever.ma ,e. I . Social S.P., Brasiliense, 19B7,

h b· da Severina - Um EnsaiO de PSICOogla ,• 1St na
1 3.
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il~ III IV das. ex~ecta~iv~s dos pais e de outras pessoas significativas _ bem como
da xpectanvas Intenonzadas pelo próprio sujeito". (35)

St~tt, D (1978) estabelece a relação expectativa social e imagem de si apre-
se~tan o .um exemplo de profecia de auto-realização, mais exatamente um
quisa realizada por Gustav Jahoda (1954) com os Ashanti do oeste da África, pes-

Eles acreditam que as pessoas nascidas em
diferentes dias da semana têm personalidades
dife~ent~s. Segundo essa crença, tendem a
dar as crranças o nome do dia da semana
em que nasceram. Assim, Kwadwo é o nome
de quem nasce na segunda-feira e Kwaskwo
d; quem nasce na quarta-feira. Supõe-se que
os Kwadwos são quietos e controlados, enquanto
que os Kwakwos são agressivos e violentos.

. Aparente.mente, as expectativas dos Ashanti são confirmadas pois ao exa-
minar os registros p~liciais Jahoda verificou que havia poucos criminosos de
nome Kwadwos, e muitos de nome Kwakwos. Este estudo sugere não apenas ue
as pessoas tendem ~ se comportar segundo o que se espera delas, mas que tarn-
bém essas expectativas tornam-se parte de sua auto-imagem levando-as .
esses comportamentos. ,a assumir

Tanto os indivíduos como a sociedade a que pertencem estão envolvidos no
processo. chamado de profecia de auto-realização_ Tornar reel a imagem que os
outros tem de nós é um processo que afeta todas as áreas de nosso comporta
mento". (205) -

Ao contrário, do que se passa nas instituições de ensino superior, Nosella
(1 81) indica uma situação conflituosa que ocorre em escolas públicas de 1.0

\li lU onde se chocam a ideologia dominantemente burguesa e a realidade proletá-
I I. Ela realizou um estudo com textos didáticos que revela a ideologia a eles sub-
111 ntes, qual seja, a ideologia dominante. Através desse, verifica-se que a educa-
I io veicula, inclusive através de livros didáticos destinados ao primeiro grau, ilus-
11 I es que apresentam modelos burgueses de ideais de família, lar, pais e profis-

• ,ou seja, os profissionais liberais, os executivos, entre outros. Todas referên-
I I,' longíquas das crianças proletárias que pos sua vez, devem assimilar essas in-
fll' mações e valores e, então, pretender ser conforme o modelo que Ihes é forne-
I Ido, embora muito distantes de sua realidade.

Já -Carnpos Souza (1984) ao abordar o processo de socialização do menor
111 titucionalizado, observa através de entrevistas com ex-internos que, muitos
I li ,ao egressarem já maiores dessa instituição, relatam idealizar para si deter-

,"III"elas profissões, assim como constituir fam ília; o que no confronto com a
I ,lidade não conseguem, dado que a instituição não os preparou concretamente
"U , I so, deixando de fornecer, entre outros, condições de estudo para o primei-
f I I,' o e dificultando-Ihes o relacionamento com pessoas do sexo oposto, no se-
",uto caso. Entretanto, embora não Ihes favoreçam em nenhuma das duas for-

li' I forçam esses valores e modelos como desejáveis em seu discurso.
I .rreira (1980), apresenta um trabalho sobre os projetos de vida dos meni-
ti I rua e relaciona alguns depoimentos dos meninos a esse respeito. Muitos

I li ntêm o desejo de se qualificar profissionalmente, de ter um apartamento
" 11m carro bacana, de ser dançarina de televisão, etc. Outros já se identificam
1111 () opressor mais próximo do seu convívio e "optam" por ser polícia femini-

111' polícia militar. Raramente, aparecem as profissões assalariadas de baixo
I I (operário, peão de construção), assim como, as que implicam uma forte

,I ",di" ção e controle (office-boy e empregada doméstica), consideradas inde-
I VI I por não cumprirem as aspirações básicas do projeto de ascensão.

I 11 resultados, na análise de Ferreira, indicam que os padrões de estrutura-
mobilidade social vigentes são acatados e valorizados por esse grupo já que

" 111 lutdos no seu projeto de vida, em suas aspirações, onde a possibilidade
I nu r los ou negá-Ios, não é cogitada.

111 c onhecendo-se que o projeto formulado pelo menino e pela farnüla, con-
11 J!lOfissões de formação escolar superior que são mais valorizadas, a pesqui-

'" c onclui que é justamente aí que o projeto de vida desses menores aborta e
til I, 11 análise demonstrando que para esses indivíduos só restará a sentença

II 11111 P Ia sociedade de que sua auto-imagem deverá ser depreciativa, a auto-
III d cidadão de segunda classe.
IIuno , nas palavras de Ferreira, como isto se passa:

6. ASPIRAÇÃO E IDEOLOGIA

. ~ escola, a exem~lo .d~ fam~lia, também se constitui em instrumento institu-
~,on,a. que conduz o ,~d,~,duo a necessidade de ser semelhante aos modelos de
arru "~, de lar, de profissão. etc., que são apresentados através de seus métodos e

conteudo.

Vejamos a pesquisa. de Maluf1 acerca das aspirações e temores de professores
e alunos de curso superror de Psicologia no Brasil. Seus resultados indicam dad
~ue con:luem. q.ue as aspirações de alunos do 5. o ano, quanto à realização prof~~
sional, saooproxlmas as dos professores e que diferem significativamente dos alu-
nos do 1. e 3.0 ano. Neste caso, a eficácia da instituição é evidente. Natural-
mente, trata-se ~e u~~ população que percorreu todo um transcurso ideológico
provavelmente, ~dentlflcando-se com muitos de seus aspectos; pois sobreviveu ao
proc:ss~ educacl~n~1 até uma etapa consideravelmente avançada, quando a refe-
rência sao os brasileiros, que é a graduação de nível superior.

As crianças são regularmente matriculadas nas escolas
públicas pelas famílias. Mas, ao mesmo tempo que os
exortam aos estudos, para atingir o grau de preparo cul-
tural exigido para as profissões prestigiadas, as famílias

1 Maluf, R.M. Aspirações e temo e f _
nal de professores e alunos de r s como ~rmas de ~elaç~ com o mundo: perfil motivacio-
11, SP, EDUC e Cortez Ed. p" ~ou;s: 1;ierlor de PSicologia no Brasil em Cadernos PUC n.o
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os solicitam para o cumprimento cotidiano das tarefas
que as mantêm.
As crianças menores, cujo contato com a família é mais
constante, chegam a manter um cronograma diário con-
tendo escola e trabalho. Mas os adolescentes desistem
frustrados pelos fracassos acumulados na carreira escolar
e estimulados pelos ganhos e liberdade de ação que con-
seguem nas ruas. Tornam-se autônomos, espaçando seus
contatos com a família e desvinculando-se de seu contro-
le.

Seu discurso passa de: "eu vou ser engenheiro" para "eu
queria ser engenheiro, mas precisa estudar muito e eu
não tenho tempo nem cabeça".
Cabe, entretanto, discutir se o problema é "não ter cabe-
ça para o estudo", ou se este estudo é estruturado como
sistema formal e ideológico para propiciar o acesso das
classes baixas, ou para filtrar sua participação econômi-
ca, social, política e cultural.
Para estas crianças que procuram a escola como meio de
acesso a profissões valorizadas e de renda, o desencanto
com a probabilidade de consecução desses objetivos che-
ga muito cedo.
O discurso da escola não tem nada a ver com a realidade
do dia-a-dia. As carti lhas de alfabetização têm propostas
ingênuas para os amadurecidos trabalhadores de sete
a dez anos que as usam. As professoras falam de valores
(bem/mal, honestidade/desonestidade) que têm um signi-
ficado relativo e circunstancial para eles. São feitas exi-
gências de comportamento (hábitos de higiene, lingua-
gem, postura, obediência à autoridade) discrepantes dos
utilizados em outras situações vividas.
Mas os meninos se adaptariam a estas circunstâncias e
exigências se alguma parcela de suas expectativas pudesse
ser atendida pela escola. Afinal, eles se adaptam a situa-
ções mais discrepantes e a propostas mais dissonantes do
que estas desde que nascem. No entanto, a escola não
ofer~ce retorno do investimento de esforço e adaptação
solicitado, Pelo contrário, desde as experiências iniciais
ela oferece ao menino a imagem de sua incapacidade na
medida em que lhe é exigido assimilar um conteúdo dis-
sonante, saber manipulá-Io através de um código abstrato
e conseguir devolvê-Io em situacões formais de avaliacão
predeterminadas e alheias às n~cessidades pessoais ~ à~
características de classe do sujeito.
As crianças matriculadas faltam muito às aulas, principal-
mente para assumirem atividades que rendam algum ga-
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nho. A incongruência do processo educativo formal de-
sestimu Ia a freqüência, dando maior peso às atividades
remuneradas e justificando opções pelo lazer. O insuces-
so escolar acelera a interiorização da auto-imagem depre-
ciativa e obstrui as vias do projeto. Não importa discutir
neste momento o quanto este projeto é ideal, mas a for-
ma arrasadora como é destru ído, impedindo, inclusive,
soluções alternativas.

Quando o menor abandona a escola, e com ela o projeto,
seja qual for o grau de escolarização atingido, ele não
possui conhecimento ou qualificação que lhe permita sa-
tisfazer suas necessidades básicas. Mesmo as tentativas
oficiais e particulares do ensino profissionalizante frus-
tram as expectativas dos alunos porque partem de mode-
los pedagógicos previamente criados que não levam em
conta as necessidades que devem ser atendidas e as poten-
cialidades que podem ser desenvolvidas nos educandos.
Com isto a profissionalização encaminha por objetivos
que, de um lado, não satisfazem a aspiração da criança e
nem a orientam na elaboração de expectativas compatí-
veis com sua condição e, de outro, não criam condições
de aproveitamento do esforço dispendido pela escola e
pelo aluno por ignorarem propositalmente as condições
de mercado de trabalho para a mão-de-obra preparada.

Desta forma, o mesmo menino que se sentiu diminuído
pela seletividade do ensino formal, ao ser expulso de seus
quadros será ludibriado por uma escola profissionalizan-
te que lhe dará uma massa de informações técnicas de
difícil apreensão, não lhe propiciando suficiente adestra-
mento, jogando-o sozinho na disputa por uma vaga de
trabalho, para a qual há dezenas de candi~atos mais
aptos.
O tempo e o esforço dispendidos neste aprendizado,
além do resultado nulo, não serão recompensados, en-
quanto que a escola das ruas propicia a satisfação imedia-
ta das necessidades básicas e a percepção de ter adquiri-
do um conhecimento.
A estrutura formal do ensino regular ou profissionalizan-
te conduz, portanto, à seletividade, onde se procede a
eliminação da maioria, mantendo as leis da racionalidade
econômica que sustentam o modelo vigente.
A minoria selecionada não goza de maiores conhecimen-
tos úteis à sobrevivência, mas possui o conhecimento
acumulado e abstrato exigido para os cargos e profissões

vi 111 ti' Psicologia, Fortaleza, V. 6 (2): 33-45, Jul.jDez., 1988 43



valorizados. Os meninos marginalizados, a maioria ex-
cluída, interiorizam definitivamente a auto-imagem de
cidadãos de segunda classe. (pp 134, 135 e 136).

7. CONCLUSÃO
Esse estudo permite-nos posrcionar a aspiração social como um elemento

chave na psicologia social, indicadora dos valores sociais e das expectativas so-
ciais. Um elemento psicossocial que reflete a auto-imagem do indivíduo e que
põe em jogo sua auto-estima, desde que seja alcançado ou frustrado. Queremos
situá-Ia como um elemento que deve ser foco de preocupação daqueles investiga-
dores psicossociais que se interessam em melhor desvendar a nossa sociedade em
relação a cada um de seus integrantes.

Permite-nos, ainda, colocar em xeque a questão ideológica quando essa ca-
minha distante e dissonante da realidade, a ponto de fazer com que os sonhos
apresentados socialmente e cultivados por indivíduos das mais diferentes posi-
ções sociais e econômicas se voltem contra esses próprios indivíduos em forma
de frustração e contra a própria sociedade em forma de desordem, marginaliza-
ção e violência. Mais especificamente, algumas pesquisas aqui examinadas nos
fazem refletir que instituições como a educação e a de menores têm sido próspe-
ras na arte de estimular o desenvolvimento de aspirações, necessidades e valores
que ferem frontalmente a condição de existência do indivíduo e a possibilidade
que a sociedade oferece de concretizá-Ias.
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