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Rezumat
În România, persoanele cu un nivel ridicat de educaţie este mai probabil să
dobândească un status ocupaţional mai înalt decât tatăl lor, o dată cu înaintarea în
carieră (Jecan & Pop, 2012) şi venituri mai mari cu fiecare an de şcoală absolvit
(Varly et al., 2014). Totodată, decalajul dintre rezultatele elevilor reflectă inegalităţile
socio-economice dintre aceştia (Botezat, 2019; Feşnic, 2019; Ivan, 2019; Tufiş,
2008; Ţoc, 2016). Prezentul studiu de caz descrie şi pune în discuţie reprezentările
profesorilor despre elevii cu status socio-economic scăzut şi pe cele ale elevilor
despre învăţare, într-un colectiv de clasa a VIII-a. Analiza prezentată în acest articol
include date colectate în februarie 2018 prin interviuri cu profesori, dirigintele clasei şi
elevi, respectiv prin observare neparticipativă la ore, în pauze şi în cadrul unei şedinţe
cu părinţii. Studiul de caz dezvăluie că, în discursul profesorilor, elevii sunt reprezentaţi
ca „dezinteresaţi” faţă de educaţia lor formală, iar elevii, la rândul lor, se prezintă ca
„leneşi” pentru că nu îşi fac temele, nu învaţă acasă şi/sau nu răspund suficient în clasă.
Astfel, în cazul studiat, elevii cu status socio-economic scăzut par să îşi însuşească
discursul deficitar al profesorilor, să îşi plaseze nevoile individuale, inclusiv cele de
sprijin al învăţării, într-o zonă de ilegitimitate şi să-şi reprezinte învăţarea ca un act mai
degrabă individual. Elevii opun rezistenţă la ore, dar reprezentările lor despre învăţare
nu contestă autoritatea pedagogică, ci dezvăluie eforturile acestora de auto-disciplinare.
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Abstract
In Romania, highly educated people are more likely to acquire a higher occupational
status than their parents as they progress in their career (Jecan & Pop, 2012) and
higher incomes with every completed school year (Varly et al., 2014). On the other
hand, the gap between the students’ results mirrors the socio-economic inequalities
among them (Botezat, 2019; Feşnic, 2019; Ivan, 2019; Tufiş, 2008; Ţoc, 2016). In
order to gain an in depth understanding of how inequality is perpetuating, the
case study this article is based on aims  to explore, describe and discuss the
teachers’ representations on students with low socio-economic status and the
students’ representations on learning. The analysis uses data collected in February
2018 through interviews with teachers, the class’s tutor, students and non-
participatory observation. The case study reveals that in the teachers’ discourse,
the students are presented as lacking interest and responsibility for studying.
Also, the students describe themselves as ’lazy’ because they do not do their
homework or answer the teachers’ questions. A closer look at these ideas suggests
that the students are identifying with their teachers’ deficit narrative; also they
disregard their need for support in learning and think of learning as an individual
act. In the classroom the students display resistance, however their narrative
about learning does not question the pedagogic authority and also reveals their
self-disciplinatory efforts.

Keywords: learners’ identity, learning, social class, socio-economic status,

support.

1. Introducere

Studiile realizate pe populaţie românească arată că între educaţie şi statusul
socio-economic al indivizilor există o relaţie în ambele sensuri. În România,
conform analizei lui Varly et al. (2014), cu fiecare an de şcoală absolvit,
veniturile unei persoane cresc cu 8,5% - 9,07%. Totodată, Jecan şi Pop
(2012) arată că, deşi primul loc de muncă se corelează cu statusul ocupaţional
al tatălui, odată cu înaintarea în carieră, cu fiecare nivel de educaţie dobândit,
românii au locuri de muncă cu status mai ridicat.

Pe de altă parte, în cazul ţării noastre, se confirmă efectul Coleman (1966),
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variabilele care au cea mai mare putere explicativă în relaţie cu performanţa
şcolară a elevilor români fiind educaţia părinţilor (Tufiş, 2008), dotarea
gospodăriilor, compoziţia socială a claselor şcolare (educaţia taţilor) şi tipul
unităţilor de învăţământ (Hatos, 2008), ocupaţia părinţilor şi bunurile materiale
(Ţoc, 2016), capitalul cultural al părinţilor – numărul de cărţi deţinute (Botezat,
2019; Feşnic, 2019; Ivan, 2019), statusul ocupaţional al părinţilor (Botezat,
2019). Aceste analize ne oferă o imagine macro despre relaţia dintre statusul
socio-economic al elevilor români şi performanţa şcolară, însă din literatură
lipsesc cercetările micro care ar putea să contribuie la înţelegerea relaţiei
dintre inegalităţile sociale şi educaţie.

Încă din anii ’70 este cunoscută şi studiată ideea că acţiunea pedagogică
impune un arbitrar cultural, excluzând elevii care nu deţin abilităţile şcolare
(Bourdieu & Passeron, 1978) sau limbajul elaborat (Bernstein, 1978) specific
claselor privilegiate. Cercetări recente arată că profesorii nu se raportează
explicit la apartenenţa de clasă socială a elevilor, însă acest lucru le
influenţează judecata (Dunne & Gazeley, 2008), abordarea pedagogică
(Lupton & Hempel-Jorgensen, 2012) şi practicile de lucru la clasă (Devine
& McGillicuddy, 2016). Dunne şi Gazeley (2008) au descoperit că profesorii
nu etichetează elevii în termeni de clasă socială, însă când explică situaţiile
de eşec şcolar, dacă elevul aparţine clasei muncitoare, cei intervievaţi
localizează cauza la nivelul familiei, iar dacă elevul aparţine clasei de mijloc,
problema este plasată la nivelul didactic/al şcolii, profesorul considerând
că stă în puterea lui să intervină. Lupton şi Hempel-Jorgensen (2012) arată
că profesorii care predau copiilor ce aparţin clasei muncitoare sunt adepţi
ai pedagogiei „perfomative”,  fiind preocupaţi de evaluările externe, de
menţinerea disciplinei, oferind autonomie redusă elevilor şi grupându-i în
funcţie de rezultate. Devine şi McGillicuddy (2016) au descoperit că
profesorii descriu copiii care provin din clasa muncitoare punând accent pe
deficitele acestora, formulează aşteptări mai scăzute pentru ei şi se centrează
pe securizarea emoţională a acestora în detrimentul învăţării.

În ceea ce priveşte experienţa şcolară a elevilor din diverse clase sociale,
studiile dovedesc că, în timp ce elevii din clasa de mijloc simt că aparţin
şcolii (Bourdieu, 1999; Khan, 2011; Lareau, 2000) şi îşi exprimă nevoile cu
uşurinţă, captând atenţia profesorilor (Calarco, 2011), cei care aparţin clasei
muncitoare consideră că trebuie să renunţe la modul lor de a fi, pentru a
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avea succes şcolar (Reay, 2001). De asemenea, cei din urmă nu recunosc
dimensiunea structurală a inegalităţilor, ci atribuie dificultăţile lor economice
şi educaţionale factorilor personali sau familiali (Freie, 2014). Mai mult, ei îşi
construiesc identitatea de elev în acord cu ideile şi practicile neoliberale -
meritocraţia, ubicuitatea oportunităţilor, individualismul, consumerismul,
idealizarea statutului de clasă mijlocie (Freie, 2014; Stahl, 2016), reconciliind
contradicţia dintre acestea şi condiţia lor socială, prin însuşirea ideii că sunt
inferiori (Reay, 2001) şi nu îşi doresc mai mult decât independenţă şi un
statut modest (Stahl, 2016).

Prezentul studiu de caz arată că în reprezentările profesorilor, elevii cu status
socio-economic scăzut sunt „dezinteresaţi” faţă de educaţia formală şi că,
la rândul lor, elevii se prezintă ca „leneşi”. Explorarea acestor idei în
profunzime sugerează că, în cazul studiat, elevii cu status socio-economic
scăzut se auto-poziţionează ca persoane care merită să fie sprijinite în
învăţare numai în măsura în care depăşesc alte nevoi individuale şi răspund
aşteptărilor şcolii, în drumul lor spre o medie bună la evaluarea naţională,
un liceu competitiv şi ocupaţii prestigioase.

2. Designul cercetării

Prin această cercetare s-a dorit explorarea reprezentărilor profesorilor despre
elevii cu status socio-economic scăzut, precum şi a reprezentărilor celor
din urmă despre şcoală. În cadrul acestui studiu, clasa (şcolară) este privită
ca un spaţiu cultural unde elevii îşi formează identitatea în relaţie cu ceilalţi
(Holland et al., 1998; Wenger, 1998) şi dispoziţiile lor de clasă socială
(Bourdieu, 1999), inclusiv o reprezentare despre învăţarea şcolară şi locul
lor în acest proces. Pentru a surprinde reprezentările particulare ale elevilor
cu status socio-economic scăzut şi ale profesorilor lor, s-a optat pentru o
abordare metodologică calitativă (Creswell, 2014), de tip studiu de caz
etnografic (Parker-Jenkins, 2016). Această abordare presupune restrângerea
graniţelor cercetării la o unitate de analiză (caz), spre investigarea holistică
şi în context a cazului (Stake, 2005), într-un timp scurt (de la câteva zile, la
câteva luni) şi care mobilizează tehnici şi intuiţia etnografică: observare şi
interviuri în teren, investigarea culturii grupului, interpretarea limbajului şi
a practicilor subiecţilor prin referire la cultura grupului, poziţionarea
etnografului (Parker-Jenkins, 2016).

54



Colectarea datelor s-a desfăşurat pe parcursul a 2 săptămâni, în februarie
2018 şi a inclus 6 vizite la şcoală. Datele colectate reprezintă rezultatul a 17
ore de observare la ore, în pauze şi în cadrul unei şedinţe cu părinţii, respectiv
interviuri cu dirigintele clasei, 5 profesori şi 14 elevi. Observarea la ore a
fost nestructurată şi neparticipativă – datele au fost înregistrate prin notiţe la
faţa locului şi prin completarea unui jurnal zilnic de teren despre dialogul din
clasă, apelativele folosite, limbajul non-verbal,  detalii de organizare şi folosire
a spaţiilor sau a anumitor obiecte. Interviurile desfăşurate au fost de tip
semi-structurat, urmărindu-se perspectiva profesorilor şi elevilor privind
participarea şi performanţa şcolară, obiceiurile de petrecere a timpului,
practicile de predare. Interviurile cu elevii s-au desfăşurat individual sau în
grupuri de două-trei persoane, formate la solicitarea şi alegerea respondenţilor.

În cercetare s-a optat pentru selecţia subiectivă a unui caz unic, potrivit
pentru a cerceta în profunzime reprezentările elevilor cu status socio-
economic scăzut şi pe cele ale profesorilor acestora (Small, 2009). Şcoala
unde s-a desfăşurat cercetarea a fost selectată astfel încât să fie localizată
într-o zonă industrială, presupunându-se că va include elevi cu status socio-
economic scăzut, dar şi în funcţie de criteriul accesibilităţii. Clasa a VIII-a
C, considerată cazul prezentei cercetări şi analize, a fost aleasă la
recomandarea consilierului şcolar. În reprezentarea acestuia, elevii din
această clasă sunt „dezavantajaţi”, referindu-se prin asta la faptul că aparţin
unor familii monoparentale, cu istoric de violenţă domestică, alcoolism şi/
sau aflate în sărăcie. După cum se poate vedea în Tabelul nr. 1, relatările
elevilor despre ocupaţia şi educaţia părinţilor au confirmat relevanţa cazului
selectat pentru cercetare, cei mai mulţi elevi din clasă având status socio-
economic scăzut.

La momentul colectării datelor, elevii din clasa a VIII-a C aveau 15-16 ani
şi erau în semestrul al doilea din ultimul an de gimnaziu. Totodată, colectivul
avea 16 elevi: 9 din componenţa iniţială (de 22 elevi, dintre care 12 s-au
transferat în alte colective sau şcoli), 2 transferaţi de la alte şcoli şi 4
repartizaţi aici pentru a repeta clasa a VI-a (trei din aceeaşi şcoală, unul
dintr-o altă şcoală).
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Tabelul nr. 1. Ocupaţia şi nivelul de educaţie absolvit al părinţilor

Datele anonimizate, transcrise şi centralizate au fost supuse unei analize în
două etape. În prima etapă, s-a derulat o analiză tematică de tip grounded-
theory (Corbin & Strauss, 2008) - principalele teme identificate în această
etapă au împrumutat din limbajul colectivului studiat. A doua etapă a
presupus interpretarea temelor într-o cheie critică (Anderson, 1989).
Rezultatele cercetării sunt prezentate într-un registru subiectiv şi narativ, în
semn de recunoaştere a calităţii lor interpretative (Atkinson & Hammersley,
2007) şi în încercarea de a reprezenta chiar tensiunile şi complexitatea
spaţiului social studiat (Lincoln, Lynham & Guba, 2018). În plus, textul
este bogat în fragmente de conversaţie şi notiţe de teren asupra cărora cititorul
este invitat să propună propriile interpretări (Stake, 2005).

Ocupaţia părinţilor Nivelul de educaţie absolvitNr.
Crt.

Pseudonim
Tata Mama Tata Mama

1 Marius Şofer

Operator, apoi mic
antreprenor
(firmă de întreţinere
lifturi)

12 clase 12 clase

2 Alin - Farmacistă Universitar (licenţă) Universitar (licenţă)

3 Cătălin Paznic
(*violenţă în familie)

Îngrijitoare în
străinătate - 12 clase

4 Bogdan
Paznic
(*alcoolism)

Neocupată - 12 clase

5 Dragoş Muncitor în
construcţii Muncitor în confecţii 10 clase 9 clase

6 Nicoleta
Antreprenor
(construcţii) Neocupată 12 clase 8 clase

7 Alexandra Fermier Contabilă Universitar (doctorat) Universitar (master)

8 Maria - - 10 clase 10 clase

9 Dan
Fermier
(*violenţă în familie) Vânzătoare 12 clase 12 clase

10 Ionela Zilier în construcţii Liftieră 12 clase -

11 Geanina Zugrav
Femeie de serviciu şi
spălătoreasă 8 clase 8 clase

12 Nicolae Tehnician Metrorex Tehnician Metrorex Universitar (licenţă) 12 clase

13 Lucian Lăcătuş Croitoreasă 10 clase 10 clase

14 Ciprian Absent Femeie de serviciu - 10 clase
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În vederea colectării datelor, s-a obţinut consimţământul informat al tuturor
celor implicaţi, respectându-se politica de etică a Universităţii din Bucureşti.
Dintre persoanele abordate, 2 băieţi au refuzat participarea la studiul de
caz, chiar dacă părinţii lor au fost de acord. Numele tuturor subiecţilor au
fost înlocuite cu pseudonime, pentru protecţia identităţii acestora.

3. Rezultatele cercetării

3.1. Dezinteresul, o idee comună elevilor şi profesorilor

La finalul primei zilei de observare, la intrarea în sala profesorilor am fost
întrebată „Cum au fost? Cuminţi? Le-am spus să nu se prefacă, să fie aşa
cum sunt de obicei: obraznici!”. Această descriere a elevilor de la clasa a
VIII-a C îmi era deja familiară, o auzisem de la profesorii pe care îi întâlnisem
până la momentul respectiv, eram eu însămi obosită de zgomotul, mişcarea
din timpul orelor şi urma să fie confirmată de reflecţiile elevilor intervievaţi.
Profesorii şi elevii folosesc caracterizarea „obraznici” pentru a descrie
situaţiile, mai ales din timpul orelor, când elevii vorbesc cu colegii, exprimă
impresii şi emoţii într-o manieră disruptivă, nu răspund la întrebări, nu
urmăresc vizual profesorul sau colegul care răspunde, nu iau notiţe, nu
respectă sarcina primită, fredonează muzică, foşnesc haine şi caiete, ticăie
pixuri, bâţâie din picior, gesticulează, mănâncă, butonează telefonul.

Cea de-a doua idee larg împărtăşită despre clasa a VIII-a C este că elevii
sunt „dezinteresaţi”. Profesoara de matematică previzionează că la evaluarea
naţională aproape jumătate vor lua note de 6, 7 sau 8, iar un sfert (4 elevi)
nu vor promova. Profesorii de chimie şi limba română sunt de aceeaşi părere,
iar principala lor explicaţie este faptul că elevii nu depun efortul necesar
succesului şcolar. Datele colectate arată că elevii întăresc imaginea de
„dezinteresaţi” când nu ridică mâna, nu se oferă să lucreze la tablă, nu scriu
după dictare, nu rezolvă temele primite, nu memorează informaţiile cerute, nu
se pregătesc suplimentar pentru evaluarea naţională şi/sau lipsesc de la ore.

„Ce aş putea să-ţi spun despre ei? Sunt dezinteresaţi, uite, Alexandra,
cu mintea ei, ar putea să ia numai note de 9 şi 10, dar, pentru că e
dezinteresată, ia numai note de 4 şi 5.” (Profesor, Chimie)
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Eşecul anticipat la evaluarea naţională nu este o surpriză pentru cadrele
didactice, ci le confirmă aşteptările formate în baza originii sociale a elevilor.
Însă, profesoara de limba şi literatura română este preocupată de cum se
vor reflecta rezultatele la evaluarea naţională asupra şcolii, iar cea de
matematică simte că nu-şi poate îndeplini misiunea de a pregăti elevi cu
potenţial pentru a fi admişi la licee apreciate. Totodată, profesorii se împacă
cu insuccesul şcolar al elevilor spunându-şi că indiferent de rezultatele
obţinute, aceştia pot şi vor să-şi continue studiile pe ruta profesională:

„Legat de aspiraţii, ce să spun, majoritatea îşi ştiu măsura [şi îmi arată
cu mâna că prin măsură se referă la nivelul de jos], din câte am vorbit cu
ei, vor merge la şcoli profesionale, la licee tehnice, pe profilul
profesional.” Pentru a-mi explica mai bine ce vrea să spună, profesorul
îmi povesteşte despre o fetiţă dintr-o altă clasă, la acelaşi nivel cu
elevii din „C”, ai căror părinţi, în clasa a V-a, i-au spus că vor să o
ducă la liceu. Profesorul îmi dă de înţeles că a fost surprins, dar nu
le-a spus nimic. Însă, în clasa a VIII-a, părinţii au revenit la el şi i-au
spus că fetiţa va merge „la bucătari”. Profesorul mi-a explicat uşurat
că părinţii au conştientizat ceea ce el ştia deja, apoi mi-a povestit
despre fraţii fetei care au avut succes ca „frizeri”, „le-a mers bine”.
Aspiraţiile din clasa a V-a le-a pus pe seama dorinţei părinţilor „să meargă
şi cineva din familia lor la liceu.” (Profesor, Chimie)

„Ca ştiinţă, ei primesc, aici, la şcoală tot… Copiii mai buni pleacă
de aici, în clasa a V-a, aşa ne spun învăţătoarele. Îi pierdem pe cei pe
care i-am putea propulsa…Nu avem rezultate pe municipiu sau ţară.
În ziua de azi, pentru olimpiadă, trebuie pregătire specială. Nu putem fi
toţi de olimpiadă. Până la urmă, scopul nostru este să avem copii la
licee de top. Unii ajung.” (Profesor, Matematică)

„Majoritatea doresc să înveţe o meserie, să meargă la profesională.
Cei care învaţă mai bine, au aspiraţii mai înalte. E normal, nu trebuie să fim
toţi doctori, e firesc, e nevoie şi de instalatori.” (Profesor, Matematică)

Asemeni profesorilor lor, elevii se auto-descriu ca „leneşi” pentru că nu
ridică mâna, nu îşi fac temele, nu citesc lecţia pentru a doua zi. Însă, în
imaginarul acestora, aşteptările profesorilor privind procesul de predare-
învăţare-evaluare se suprapun cu cele legate de disciplină, după cum se
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poate vedea în răspunsul lui Dan şi al Alexandrei:
„[...] ca noi să ştim toate lucrurile care ni se predau, să luăm note din ce
în ce mai mari, să fim atenţi la ore, să nu mai vorbim sau să facem alte
chestii şi cam atât, nu îmi mai vin idei …” (Dan)
„[...] să fim foarte serioşi în privinţa materiei pe care o predau, adică să
ne vadă că ne facem temele non-stop, că învăţăm lecţie de lecţie, că
stăm cu mâinile ridicate, că ne dăm interesu’... da, atâta timp cât avem
mâna ridicată, văd interesu’ nostru pentru materia lor...” (Alexandra)

Întrebat cum ar putea şcoala să-l sprijine mai mult, Alin a răspuns scurt:
„Şcoala e ok, noi avem o problemă, nu învăţăm!”. Acest răspuns este
reprezentativ pentru modul în care s-au derulat toate interviurile cu elevii.
Aceştia au condus discuţiile înspre ideea că ei nu răspund aşteptărilor
profesorilor, plasând responsabilitatea, în primul rând, pe ei înşişi. De
asemenea, cu excepţia a 3 dintre ei, elevii intervievaţi nu formulează aşteptări
faţă de profesori, decât implicit sau la stăruinţa cercetătorului şi îşi reprezintă
celelalte nevoi individuale ca o digresiune faţă de şcoală. Pentru a ilustra
această observaţie, vor fi descrise în detaliu 3 micro-cazuri: Nicolae, Geanina
şi Marius. Ideile celor 3 elevi sunt reprezentative pentru restul datelor
colectate, reflecţiile lor ilustrează atât ideile comune ale elevilor despre
învăţare, cât şi diferenţele în ceea ce priveşte formularea propriilor aşteptări
faţă de profesori.

3.2. Nicolae, Geanina şi Marius … despre dezinteres în nuanţe

Nicolae nu a fost prezent la primele 2 ore de observare, iar absenţa lui nu a
fost primită cu surprindere din partea colegilor şi profesorilor. Ajuns la
şcoală, s-a aşezat singur, în banca a doua de la perete şi s-a remarcat imediat
prin întrebările şi observaţiile adresate tuturor, în legătură sau nu cu subiectul
lecţiei. Nicolae e unul dintre elevii căruia i se dau cele mai mici şanse să
obţină o notă de trecere la evaluarea naţională şi are cel mai mare număr de
absenţe din clasă.

Părinţii lui Nicolae sunt surdo-muţi şi lucrează la METROREX, mama sa a
terminat liceul, iar tatăl lui studii superioare. Despre ei, Nicolae spune că îl
îndeamnă să aspire mai sus decât au putut ei ajunge, nu se interesează de
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note, dar în fiecare zi îl întreabă dacă a fost la şcoală. Nicolae e convins că
trebuie să termine 12 clase pentru a obţine un loc de muncă bine plătit, vrea
să-şi continue studiile în învăţământul profesional-dual, iar în viitorul
îndepărtat speră să lucreze ca vânzător.

În mod obişnuit, în timpul orelor sau după şcoală, Nicolae petrece timp în
aer liber, îi place să joace baschet, handbal şi să stea cu prietenii în parc.
Despre grupul de prieteni din parc povesteşte că sunt familia lui, se simte
înţeles şi liber să împărtăşească ceea ce trăieşte.

Şcoala, echivalată cu „teoria”, „învăţarea”, „matematica”, e ceva greu de
fixat într-un cuvânt, iar învăţarea este asociată de Nicolae cu înţelegerea şi
demonstrarea cunoaşterii. El se delimitează de şcoală şi atribuie
responsabilitatea eşecului, în primul rând, sieşi, nu profesorului. Nicolae
îşi justifică opţiunea pentru învăţământul profesional-dual explicând că este
mai potrivit pentru muncă (practică), decât pentru teorie, iar pentru a motiva
absenţa de la orele suplimentare de matematică, el foloseşte acelaşi argument
şi îşi dezînvinovăţeşte profesoara.

În aceeaşi logică, a asumării responsabilităţii, Nicolae susţine că atenţia
este precondiţia învăţării. De asemenea, el recunoaşte şi regretă că nu e
suficient de atent la ore, dar nu-şi poate încă explica de ce:

Nicolae: Oricum, scopul învăţării e atenţia, adică dacă eşti atent, prinzi,
dacă nu, nu, pe mai scurt, să spun aşa, am observat, gen, că când nu dau
deloc atenţie orei, mă întreb de ce nu ştiu şi când dau atenţie, mă prind
mult mai uşor şi ştiu cum să răspund la anumite chestii…
C: Ok… atunci câtă atenţie dai orelor?
Nicolae: De obicei dau 60/40, adică dau mai multă atenţie…Am unele
momente când nu dau, când vreau să vorbesc, să comunic decât, nu dau
atenţie orei chiar dacă e mai importantă ora decât ce fac eu… şi primesc
atenţii pentru chestii de genul, eu tot continui să fac asta, nu ştiu, vorbesc,
acasă nu prea vorbesc… în general, cu ai mei… şi simt nevoia asta,
de comunicare, nu de altceva…

La fel, despre experienţa repetenţiei, Nicolae povesteşte cu împăcare, însă
nu poate să-şi explice comportamentul său din perioada respectivă:

Nicolae: Păi chiuleam cam mult [clasa a VI-a], aveam un grup al meu,
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în clasa cu care chiuleam, gen, plecam de la ore, veneam când voiam…
şii… aaa şi râdeam în ore, făceam o grămadă de chestii, supăram
profesorii, gen, în exces, adică exageram foarte mult, toţi şi nu băgam
de seamă. Când am aflat că am rămas, oricum, ştiam că o să rămân,
şii... sincer, am plâns prima oară, că, gen, mi-a părut rău că am pierdut
un an degeaba, şi pe urmă m-am gandit, bă, totuşi, mi-a plăcut, m-am
distrat, nu neg faptul că am fost rău şi de atunci m-am schimbat...
bine, încă, mai chiulesc, dar, totuşi, m-am schimbat… şi am rămas
vreo 10 copii din clasă.
[...]
C: De ce te comportai aşa?
Nicolae: Nu ştiu, nu aveam un motiv anume sau ceva, doar, pur şi simplu,
aşa mă comportam.
C: De ce te-ai schimbat?
Nicolae: Pentru că am conştientizat că, băi, uite, gen, vorbeam cu mine
însămi, băi, Nicolae, uite, nu-i bine ce faci, încearcă şi tu, uşor, uşor,
să te schimbi, o să vezi că e mai bine aşa.

În opoziţie cu modul în care se prezintă, ca neadecvat pentru şcoală,
răspunsurile lui Nicolae dezvăluie observaţii fine despre ceea ce ar putea
să-i sprijine învăţarea. Profesorul de referinţă pentru Nicolae este profesoara
de limba română din clasa a VI-a, faţă de care se simţea în siguranţă să
ceară ajutorul şi care explica pe înţelesul tuturor, în repetate rânduri:

Nicolae: Gen, am avut noi o profesoara acum 2 ani, gen, 3, gen, ne explica
super ok, gen, nu ne ascundeam când nu ştiam la ea, dacă nu ştiam
zicea: mă bucur că mi-ai spus ca să mai repet încă o dată pentru toată
lumea, gen, stătea să ne explice până înţelegea toată lumea, chiar şi cel
mai nepregătit din clasă înţelegea…
C: Şi veneai la ore?
Nicolae: Da, cu mare drag, la română, veneam la ore.
C: Pe bune?
Dragoş: Da, toţi veneam la ore… şi ne bucuram toţi că veneam la
ore, când ne spunea să tăcem, nu mai scoteam un sunet, nimic […]
Nicolae: Când a venit într-a şaptea, o nouă profesoară, nu ştiu din ce
motiv s-a enervat, da, că nu ne făcusem tema şi … ce? ce nu vă convine?
este ceva în neregulă cu stilul meu de predare? şi în momentul acela am
început să plâng, gen, nu sunt eu o fire mai sensibilă, dar când e ceva,
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care mi-a plăcut foarte mult şi a plecat, mă simt foarte prost, gen, că am
pus suflet în chestia aia şi gen, am zis, în timp ce plângeam: Nu doamna,
nu este vina dumneavoastră, însă mie unul, nu ştiu dacă le e şi lor, ne-am
acomodat foarte mult cu stilul dânsei de predare şi felul ei, ca să zic
aşa, gen, cred că ne va lua puţin timp până să ne acomodăm cu dvs. …

De asemenea, Nicolae este revoltat faţă de colegi, pentru că, întrebaţi de
profesori dacă au înţeles explicaţiile primite, elevii răspund afirmativ, chiar
dacă o parte dintre ei, asemeni lui, nu au înţeles. În ciuda indignării, Nicolae
adoptă acelaşi comportament, pentru că experienţele anterioare l-au învăţat
că exprimarea nevoilor poate să atragă dezaprobarea profesorilor:

Nicolae: Cu profesorul nu am nimica personal ca să zic aşa, dar, gen,
predă în modul ăla, clasic şi neînţeles, ca să zic aşa, gen, zice 2 chestii, 3,
la tablă şi întreabă aţi înţeles şi toată lumea zice da şi chiar dacă nu au
înţeles, tot da zice, chiar dacă nu, nu înţeleg de ce…
C: Tu spui da?
Nicolae: Da, ca să nu mai repete, că după, poate are o pasă proastă şi nu
vrea să repete…
C: Ce înseamnă nu ai înţeles?
Nicolae: Gen, nu m-am prins, chiar dacă dau atenţie, nu m-am prins…
să zicem la română […] mai întreb încă o dată, ca să fiu sigur, dacă e
corect sau nu, în special, şi îmi zic că nu, face doamna o faţă, îşi dă ochii
peste cap şi cred că în mintea ei e ceva de genul: Bă copile, ce nu înţelegi,
am explicat?
C: Da, bun, am înţeles că aţi explicat, dar, totuşi, nu e pe modul ăla,
băbeşte, să zică cuvânt cu cuvânt, aşa e mult mai uşor de reţinut…

Geanina stă în prima bancă, profesorii nu vorbesc despre ea şi numele ei se
aude rar în clasă. Tatăl Geaninei este zugrav, iar mama sa are 2 locuri de
muncă, noaptea lucrează ca spălătoreasă la un hotel, iar ziua ca femeie de
serviciu, ambii au terminat 8 clase. Despre părinţii săi, Geanina povesteşte
că se aşteaptă de la ea să vină la şcoală şi să obţină medii de trecere, iar
când se abate de la aceste aşteptări, o pedepsesc prin restricţionarea accesului
la telefon sau calculator.

Geanina îşi doreşte să devină manichiuristă, nu ştie dacă şi unde îşi poate
continua studiile, dar crede că educaţia este importantă pentru a avea acces
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la un viitor loc de muncă. Din ceea ce învaţă la şcoală, crede că îi sunt utile
abilităţile de scris-citit pentru că o ajută să se descurce la cumpărături şi
prevede că îi vor fi de folos pentru a completa acte.

În mod obişnuit, după ore, Geanina are grijă de casă şi cei 3 fraţi mai mici,
se uită la seriale şi rareori îşi face temele. În ziua interviului urma să meargă
acasă şi să facă o temă restantă la matematică, disciplina pentru care se
pregăteşte cel mai des. Când se pregăteşte pentru a doua zi, motivaţia
Geaninei este respectul faţă de profesor sau teama de a nu fi umilită în faţa
clasei:

„De multe ori, noi, când ne facem o temă, nu ne e frică mai mult de
notă, ne e frică mai mult că ştim că se ţipă la noi, aşa şi ne simţim
prost, mai ales de faţă cu toţi copiii ...”

Când vorbeşte despre timpul petrecut acasă, Geanina foloseşte metafora de
„mamă”. Ea îngrijeşte casa şi 3 fraţi mai mici, nu are resentimente faţă de
părinţi şi e convinsă că trebuie să se descurce singură.

„Mama mea munceşte foarte mult, munceşte de noapte şi mai are încă
un serviciu de dimineaţă şi nu prea are când să vină, să doarmă... doarme
vreo 3-4 ore pe zi... restul stă neîncetat trează, tatăl meu lucrează ziua
particular, adică se duce, găseşte pe undeva să lucreze şi nu prea are
când să stea de mine... şi în al doilea rând, trebuie să mă descurc singură.”

Când vorbeşte despre ea ca elev, Geanina spune că o caracterizează lenea,
se plasează în categoria celor despre care profesorii spun că pot, dar nu vor.
Spre exemplu, în conversaţia redată mai jos se poate vedea cum Geanina şi
Ionela au condus discuţia despre aşteptările profesorilor înspre faptul că ei,
elevii, nu îndeplinesc aceste aşteptări, iar lenea reprezintă prima explicaţie
pe care ele o propun pentru asta. Însă, detaliile împărtăşite ulterior de Geanina
dezvăluie faptul că ea nu are foarte mult timp şi energie să se pregătească
pentru oră - ceea ce iniţial pare a fi timp pierdut cu seriale, reprezintă o
pauză de 1-2 ore de la responsabilităţile de îngrijire ale familiei:

C: Ce aşteptări credeţi că au profesorii de la voi?
Ionela: Să învăţăm...
C: Ce înseamnă să învăţaţi?
Ionela: Să ştim lecţiile în afară de doar citit şi memorat, ca să ştim... ştiu
că putem, dar nu facem.
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Geanina: La mine e vorba mai mult despre lene ...[…] lene, adică noiii...
putem să facem lucruri, dar nu vrem.
C: Asta credeţi voi sau asta vă spun ei?
Geanina: Deci, asta, de multe ori ne mai spune, când nu vrem să facem
o temă sau nu vrem să facem un exerciţiu... nu ştiu, spunem că nu ştim
să facem un exerciţiu şi ne spune... bă, voi ştiţi, dar nu vreţi.
[…]
C: Au ei dreptate?
Geanina: Într-un fel, au dreptate.
[...]
Geanina: Adică noi suntem genul, vrem să ieşim afară, să stăm... să
stăm degeaba, aşa, de exemplu, eu mă uit la televizor... eu sunt cu
serialele mele indiene şi de multe ori eu stau şi prefer să mă uit la
ele... sau de multe ori sunt obosită...
[…]
Geanina: Adică, cum e cu mine, că eu trebuie să fac curăţenie, să stau
de copii, să astea, de fraţii mei, dacă prind nişte pauze mici de 10-15
min aşa, între, după aia, stau un pic, mă apuc iarăşi, stau un pic, mă
apuc iarăşi... nu am...
C: La seriale când te uiţi?
Geanina: Am un serial de la ora 7, da, adică, câteodată mă uit la unul,
câteodată... mai începe unul la 5 jumate şi se termină fix la 6... câteodată
mă uit la ăsta sau la ăla.
[…]
C: Atunci când sunteţi liberi, de ce nu faceţi ceva legat de şcoală?
Geanina: Păi dacă am făcut atâtea ore, în lucru, ce să mai fac, încă...
de exemplu, da, adică, când prindem şi noi 10-15 minute aşa, să ne
odihnim, pentru că stând să facem toate chestiile care avem noi
ocupaţiile cu ele, când prindem timpul ăsta liber, ne gândim, în loc să ne
odihnim, că ştim că după, peste câteva minute o să începem iarăşi
acelaşi lucru, stăm să facem altceva şi ne epuizăm şi mai tare...

Asemeni lui Nicolae, Geanina îşi asumă responsabilitatea pentru
neîndeplinirea aşteptărilor profesorilor. Fără a revendica sprijin, Geanina
remarcă profesorii care îi facilitează învăţarea. În ce o priveşte pe profesoara
de istorie pe care o are în prezent, apreciază faptul că explică folosind cuvinte
accesibile, pe profesorul de chimie îl place pentru că explică lent. Profesoara
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ei preferată este cea de limba română din clasa a VI-a, pentru că explica
într-o manieră accesibilă ei, avea aşteptări abordabile şi crea o atmosferă
plăcută la clasă:

Geanina: E cam dificil să schimbi profesori pentru că fiecare are altă
atitudine de a preda, învăţa şi e mai dificil, aşa... nouă ne-a plăcut foarte
mult de o profesoară de română, doamna C., era, ce, mi-a... a plecat din
cauză că s-a pensionat şi noi am prins-o decât un an [...] ne preda aşa...
într-un mod ca să înţelegem, era, prin glume, făcea rime cu chestiile
astea ...era atât de amuzantă şi calmă [...] ea era foarte înţelegătoare cu
noi, nu îi plăcea un lucru, când ne dădea... ne dădea teme foarte puţine,
alea 2-3 exerciţii pe care ni le dădea trebuia să le facem, aşa, cum o fi
fost, greşite, cum erau ele, trebuia să le facem pentru că se simţea prost,
adică ea face atâtea pentru noi şi noi, un lucru mărunt nu putem să-l
facem... şi eu am luat notă mare la ea, 7-8… de obicei eu iau 5 la română.

Marius este un elev despre care profesorii spun că este diferit de ceilalţi şi
că „s-a pierdut” rămânând în acest colectiv. El însuşi a meditat asupra ideii
de a se transfera, s-a întâmplat la trecerea în clasa a V-a şi avea în vedere o
şcoală pe care o considera mai bună, dar a avut îndoieli despre capacitatea
lui de a se integra în noul colectiv şi a decis să rămână. Marius se prezintă
ca o persoană independentă, inclusiv în relaţie cu părinţii săi şi care respectă
independenţa celorlalţi.

Mama lui Marius gestionează propria firmă de mentenanţă şi întreţinere a
lifturilor, iar tatăl său vitreg este şofer, ambii au absolvit 12 clase şi examenul
de bacalaureat. Marius spune că niciunul dintre părinţi nu insistă asupra lui
în ceea ce priveşte reuşita sa şcolară sau pentru a face anumite alegeri şi
sunt mulţumiţi că are rezultate bune. Pe viitor, Marius vrea să fie admis la
un liceu „destul de bun”, la filologie, apoi, inspirat de un avocat pe care l-a
întâlnit când unchiul său a fost arestat, şi-ar dori să studieze dreptul.

În mod obişnuit, după şcoală, Marius petrece timp cu prietenii, în special cu o
vecină care are o problemă la un picior, se uită 2-3 ore la seriale, participă la
meditaţii, îşi face temele şi îşi citeşte notiţele. Şcoala, prin notele şi aprecierea
profesorului, reprezintă pentru Marius o sursă foarte importantă de validare. El
justifică timpul petrecut pentru pregătirea orelor povestind despre satisfacţia
pe care o are când obţine o notă bună sau e lăudat de profesori:
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C: Dacă ai a doua zi un test, ce faci?
Marius: Păi mă pregătesc pentru test... îmi place să iau note mari, mă
simt... mă simt bine în pielea mea când iau note mari...
C: Aşa a fost dintotdeauna?
Marius: Da, de când sunt mic [...] gen, mă simţeam bine când eram
lăudat de către profesori şi chestii din astea... şi am început să
continui...

Asemeni tuturor elevilor intervievaţi, Marius îi apreciază pe unii profesori
mai mult decât pe alţii, iar preferata lui este tot profesoara de limba şi literatura
română din clasa a VI-a. Însă, spre deosebire de colegii lui, el îşi exprimă
opiniile cu o mai mare lejeritate, mai nuanţat şi le formulează în relaţie cu
nevoile sale. Spre exemplu, Marius justifică meditaţiile la matematică
explicând că are nevoie de mai mult timp şi explicaţii personalizate pentru a
reţine formulele matematice şi a înţelege rezolvarea exerciţiilor:

C: Tu mergi la pregătire la matematică şi română?
E: Merg marţea la română, la pregătire, gen la şcoală şi la mate, nu,
pentru că am meditator, fac meditaţii.
C: De ce preferi meditatorul în locul pregătirii de la şcoală?
E: Chiar nu ştiu, pur şi simplu simt că am nevoie de mai mult timp
alocat matematicii decât o oră ca să pot să înţeleg mai bine exerciţiile,
să învăţ formulele matematice şi chestii.

4. Concluzii

Studiul de caz a dezvăluit că „obraznici” şi „dezinteresaţi” reprezintă două
caracteristici recurente în reprezentările profesorilor despre elevii din clasa
a VIII-a C, dar şi în auto-reprezentările acestora din urmă. Profesorii susţin
că elevii nu se conformează normelor de disciplină şi nu învaţă suficient,
iar cei din urmă confirmă şi întăresc aceste idei. Însă, analizate în profunzime,
preocupările elevilor dezvăluie că aceştia încearcă să reconcilieze aşteptările
profesorilor faţă de ei cu diverse nevoi individuale.

Elevii au în comun convingerea că şcoala este importantă pentru obţinerea
unui loc de muncă bine plătit, iar succesul şcolar le-ar aduce recunoaşterea
părinţilor, profesorilor şi a colegilor. De asemenea, elevii cunosc aşteptările
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profesorilor: să fie urmăriţi vizual, să ridice mâna, să dea răspunsuri corecte,
să rezolve sarcinile primite în clasă sau pentru acasă. În acelaşi timp, însă,
elevii au adus în discuţie şi nevoia de comunicare şi recunoaştere, de timp
pentru îngrijirea familiei şi de odihnă, de socializare şi relaxare. După cum
se poate constata în cazurile lui Marius, Nicolae şi al Geaninei, în eforturile
lor de reconciliere, balanţa înclină, mai mult sau mai puţin, în favoarea
şcolii. Totodată, elevi precum unii dintre cei intervievaţi, care nu îndeplinesc
aşteptările profesorilor, se prezintă ca neadecvaţi pentru şcoală, nu îşi pot
explica propriul comportament şi îşi recunosc cu dificultate sau deloc alte
nevoi individuale (de exemplu, de odihnă).

După cum este ilustrat prin răspunsurile lui Marius, Nicolae şi ale Geaninei,
în imaginarul elevilor, învăţarea este echivalentă cu a înţelege, a face temele,
a memora anumite informaţii şi a răspunde corect, cel mai important pentru
aceştia fiind să înţeleagă explicaţiile profesorilor. „Doamna” de limba şi
literatura română din clasa a VI-a este prezentată ca profesorul ideal pentru
că le oferea explicaţii repetate, într-un limbaj accesibil, le recunoştea meritele
şi le dădea teme abordabile. Totodată, în ciuda rezistenţei pe care o manifestă
la ore şi independenţei cu care se identifică, cu câteva excepţii, elevii nu
vorbesc despre nevoile lor de sprijin în învăţare, decât într-un mod implicit,
ca atunci când descriu profesorii lor preferaţi sau la stăruinţa cercetătorului.
Astfel, în cazul studiat, elevii cu status socio-economic scăzut par să îşi
însuşească discursul deficitar al profesorilor, să îşi plaseze nevoile
individuale, inclusiv cele de sprijin al învăţării, într-o zonă de ilegitimitate
şi să reducă învăţarea la dimensiunea ei individuală. Elevii opun rezistenţă
la ore, dar reprezentările lor despre învăţare nu contestă autoritatea
pedagogică, ci dezvăluie eforturile acestora de auto-disciplinare. În cazul
studiat, se confirmă potenţialul de inculcare şi excluziune al acţiunii
pedagogice (Bourdieu & Passeron, 1978). Totodată, faptul că cei mai
apreciaţi elevi verbalizează nevoile lor de sprijin în învăţare sugerează că
însăşi clasa este un câmp de forţe (Bourdieu, 1999), iar poziţionarea elevilor
faţă de învăţare este modelată şi de statutul dobândit de elevi în colectiv.
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