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RESUMO 

 

O presente estudo se insere no campo da Sociologia da Educação, especificamente, nos 

trabalhos que tratam da compreensão das trajetórias escolares de famílias oriundas dos meios 

populares. O objetivo desta Dissertação, com base em um estudo de caso, é: 1) identificar, 

analisar e compreender a possibilidade de irradiação de um capital escolar construído ao longo 

de gerações; 2) explicar porque ele não se propaga de forma linear, nem contínua, entre os 

membros da família da quarta geração e parece se configurar como um trunfo perdido para 

alguns jovens desta família. A metodologia utilizada foi a entrevista genealógica e respectiva 

análise de conteúdo, para a reconstrução e investigação das trajetórias dos cinco jovens 

pesquisados. Os questionamentos que norteiam as análises são os seguintes: o que acontece em 

termos escolares, na quarta geração dessa família, que indica que o efeito de irradiação se 

configura como um trunfo perdido para alguns jovens? Por que alguns jovens da família 

parecem não dar valor a escola? O que se passa nessa família, entre seus membros, nas suas 

relações com a escola, que faz com que alguns descendentes não vejam o sucesso escolar como 

uma possibilidade de maior ascensão econômica e cultural? De modo geral, os resultados 

apontam que a presença de diferentes modelos socializadores e a relação com o saber 

desenvolvida pelos jovens são pontos fundamentais para compreender as diferentes estratégias 

e trajetórias desenvolvidas pelos jovens pesquisados. De acordo com a dinâmica social à qual 

os jovens estão inseridos em um determinado período, eles se apoiam em modelos 

socializadores diferentes, ora pautados na escola, ora na vida prática. Já, sobre a relação com o 

saber, quando não é desenvolvida uma relação de gosto com os estudos, capaz de mobilizar o 

indivíduo a ponto dele se esforçar e, mesmo ao se esforçar, ainda conseguir sentir prazer naquilo 

que faz, a relação com o saber fica prejudicada. Ademais, fica evidente, também, que essa 

relação não é estática, incapaz de se reconfigurar ao longo do tempo, pois é possível que a 

relação com o saber seja reformulada de acordo com os objetivos pessoais almejados. 

 

Palavras-chave: Estratégias escolares. Modelos socializadores. Relação com o saber. 

Sociologia da Educação. Trajetória socioescolar.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 This study belongs to the field of Sociology of Education, in the area of those who that 

deal with the understanding of school trajectories, more specifically it investigates a family 

from popular backgrounds. The objective of this Dissertation, based on a case study, is to 

identify, analyze and understand the possibility of irradiating school capital built over 

generations, explaining why it does not propagate linearly or continuously among family 

members of the fourth generation and seems to be a lost asset for some young people in this 

family. The methodology used was, basically, a genealogical interview and content dedication, 

for the reconstruction and analysis of the trajectories of the five young people surveyed. The 

questions that guide the analyzes are the following: what happens in school terms, in the fourth 

generation of this family, which indicates that the irradiation effect is configured as a lost asset 

for some young people? Why do some young people in the family seem not to value school? 

What happens in this family, among its members, in their relations with the school, which 

makes some descendants not see school success as a possibility for further economic and 

cultural ascent? In general, the results show that the presence of different socializing models 

and the relationship with knowledge developed by young people are fundamental points to 

understand the different trajectories developed by the young people surveyed. According to the 

social dynamics in which young people are inserted in a given period, they rely on different 

socializing models, sometimes based on school, sometimes on practical life. As for the 

relationship with knowledge, when a relationship of pleasure with studies is not developed, 

capable of mobilizing the individual to the point of making an effort and even when making an 

effort to still feel pleasure in what he does, the relationship with knowledge is impaired. 

Furthermore, it is also evident that this relationship is not a static relationship, incapable of 

being reconfigured over time, as it is possible that the relationship with the saber is reformulated 

according to the desired personal objectives. 

 

Keywords: Relation with knowledge. Strategies. Socializing models. Sociology of Education.  

Socio-school trajectory.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo reconstruir e compreender a trajetória escolar e 

social de jovens que não deram continuidade aos estudos, a partir de uma família específica 

proveniente das camadas populares, que devido às trajetórias de sucesso escolar vivenciadas 

pela terceira geração da família atingiu posição social diferente da de origem. Nesse caso, o 

interesse é entender porque o efeito de irradiação escolar não se propaga de forma linear, nem 

contínua, entre os membros da família e parece se configurar como um trunfo perdido em 

relação à escola, referente à aspiração de fazer e concluir um curso superior, para alguns jovens 

da quarta geração da família em análise.  

A posse do diploma superior ainda é restrita para os brasileiros e pode ser considerada 

um sinalizador para a presença de capital escolar e, também, de mais capital cultural, como é 

o caso da família desta pesquisa. Para reforçar essa questão, é pertinente citar os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 2019, que evidencia que o 

percentual de pessoas com nível superior completo no Brasil era de 17,4% em 2019, referente 

à distribuição de pessoas com 25 anos ou mais. Este, é um número bastante reduzido ao se 

considerar a população total de aproximadamente 213 milhões de brasileiros. Dessa forma, 

possuir Ensino Superior, apesar da expansão recente ocasionada pelos programas 

governamentais de estímulo à educação universitária, ainda se configura um privilégio no país.  

A motivação e o envolvimento pelo tema da pesquisa se deram ainda durante a 

graduação. Nesse contexto, movida pelo interesse em desenvolver um projeto de iniciação 

científica, mas sem saber o que pesquisar, o professor Dr. Écio Antônio Portes delimitou um 

objeto de pesquisa, que eu desenvolvi sob a sua orientação. O projeto foi aprovado e 

desenvolvemos a pesquisa “Descontinuidades das vantagens escolares: um estudo de caso 

intergeracional”. Essa pesquisa foi realizada no período 2018-2019 e financiada pela 

FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais). 

 O referido estudo teve como objetivo reconstruir as trajetórias e estratégias escolares de 

sujeitos provenientes dos meios populares de uma família específica e analisar a possibilidade 

de irradiação do capital escolar construído ao longo de uma geração. No entanto, durante a 

investigação, notou-se que a duração de um ano da pesquisa seria insuficiente para dar conta de 

responder todos os questionamentos que foram surgindo durante o estudo. 

Diante desse novo olhar, o objeto desta pesquisa é reconstruir a trajetória escolar e 

social da família investigada e buscar identificar, compreender e analisar o efeito de irradiação 
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do capital escolar nessa família construído ao longo de gerações. Para isso, algumas indagações 

irão nortear o desenvolvimento desta pesquisa, como: o que aconteceu, em termos escolares, na 

quarta geração dessa família, que traz o efeito de irradiação como um trunfo perdido para alguns 

jovens? Por que nem todos os jovens da família parecem não dar valor à escola? Nesse caso, é 

pertinente elucidar que se trata de jovens que tinham tudo para ter sucesso escolar e isso era 

esperado pelos familiares, como será mais detalhado, no decorrer desse estudo. Assim, 

questiona-se, também, o que se passa nessa família, entre seus membros, nas suas relações com 

a escola, que faz com que alguns descendentes não vejam o sucesso escolar como uma 

possibilidade de uma maior ascensão econômica e cultural? 

Trabalhos sobre a reconstrução de trajetórias e estratégias escolares de sujeitos 

provenientes dos meios populares que consideram as relações intergeracionais e analisam o 

efeito de irradiação de uma escolaridade longa como fio condutor das análises ainda são 

recentes. A nossa proposta de investigar como se dão essas relações e como elas influenciam a 

longevidade escolar dos indivíduos busca a compreensão do que motiva a escolha dos jovens 

da família em análise ao dar continuidade ou não aos estudos. 

É importante destacar que trajetória escolar será entendida como o caminho percorrido 

pelos atores sociais ao longo do sistema escolar e o significado atribuído pelos próprios atores 

a esse percurso (PORTES, 1993a, p. 13), tomada de forma singular, intergeracional, não linear, 

nem paradigmática, complexa e construtora de identidade. E por estratégias, será considerado 

o conjunto de práticas e atitudes ideológicas ou morais que – consciente ou inconscientemente 

– cada grupo social põe em prática com uma determinada finalidade (PORTES, 1993b, p. 13). 

As estratégias são ações exercidas pelos sujeitos que consubstanciam as trajetórias e são 

norteadas pelas posses econômicas e culturais de cada família. Elas são resultado de um 

habitus1 incorporado que orienta as ações dos sujeitos.  

Os estudos sobre trajetórias escolares de sujeitos provenientes dos meios populares 

iniciaram no final dos anos de 1980. Estes apareceram em oposição aos estudos fundados nas 

teorias da reprodução, que viam a escola como um aparelho ideológico do estado ou, mesmo 

como uma instância de reprodução das desigualdades sociais (NOGUEIRA, 1995, p.31). Nesse 

contexto, a escola era vista como um subsistema que servia funcionalmente ao sistema maior, 

em que legitimava as desigualdades e as hierarquias eram mantidas. 

                                                 
1 Habitus: “Sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem, implícita ou explícita, que funciona como um 

sistema de esquemas geradores; é gerador de estratégias que podem ser objetivamente afins aos interesses objetivos 

de seus autores sem terem sido expressamente concebidas para este fim” (BOURDIEU, 1983 p. 94). 
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 Em outra análise, é importante destacar que a escola também pode propiciar o 

rompimento com a reprodução do sistema. Com efeito, conforme elucida Piotto (2009) “ao 

mesmo tempo em que a escola é uma das principais instituições que contribui para a 

manutenção da ordem social, ela também pode ser uma das agências a contribuir para a ruptura 

do círculo vicioso da reprodução, ainda que apenas em termos microssociais, ou seja, no nível 

individual”.  

Nesse contexto, as pesquisas que discutem a respeito das trajetórias escolares 

apareceram no rastro da construção de novos objetos de estudos. E se firmaram a partir de um 

diálogo com outros campos do saber, como a antropologia, a etnografia, a história e, até mesmo, 

a psicologia social (NOGUEIRA, 1995, p. 32). Nesse momento, não só a questão do acesso, 

mas também, da permanência na vida escolar se tornam objetos de estudo.  

A ampliação dos estudos sobre trajetórias escolares teve lugar privilegiado na França. 

Já no Brasil, essas investigações iniciaram-se nos anos de 1990 com os estudos de Portes (1993; 

1998; 2001), ao estudar as trajetórias e as estratégias escolares de sujeitos provenientes das 

camadas populares que tiveram acesso a todos os cursos da UFMG. Estas pesquisas se 

aprofundaram no final dos anos de 1990 com as pesquisas de outros pesquisadores da área da 

educação, como exemplo, os estudos de Almeida (2006), Barbosa (2004), Piotto (2007), Silva 

(1999), Viana (1998) e Zago (2006). Esses estudos evidenciam o conhecimento dos processos 

que possibilitam a entrada de sujeitos dos meios populares no Ensino Superior, por meio de 

análises sobre as práticas de escolarização das famílias. Ademais, levam em consideração, 

também, a questão da permanência dos estudantes pobres no meio acadêmico e os efeitos dessa 

permanência na vida dos sujeitos. A esse respeito, de acordo com Baudelot, (apud 

NOGUEIRA, 2004, p. 135).:  

 

No período mais recente, a partir dos anos de 1990, surge uma nova abordagem 

inaugurada por pesquisadores que se interessam pelas trajetórias atípicas, excepcionais, 

inesperadas, em suma, aquelas que fogem às regularidades estatísticas que haviam sido 

descobertas nos anos de 1950/1960. Doravante, o ‘insignificante estatístico’ vai tornar-

se ‘sociologicamente significativo’. 
 

Nesse contexto, um eixo ainda pouco explorado pelos estudiosos de trajetórias 

escolares, é o eixo histórico. Nesse sentido, visto serem as trajetórias escolares que delineiam 

as possibilidades de sucesso e fracasso escolar, a escolaridade é tida como um trunfo para a 

família deste estudo oriunda dos meios populares. Pois, é justamente através dela que se pode 

observar, ou não, os efeitos de irradiação do capital escolar. Esta análise será melhor 

desenvolvida no item 2.8 deste estudo. 
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Nesse caso, efeito de irradiação se manifesta como as possibilidades de transmissão 

cultural, que se configuram na transmissão não linear, não necessariamente intencional, dos 

benefícios simbólicos e materiais de uma escolarização longa, adquirida por um membro de 

uma família aos filhos e netos, de forma duradoura. Essa relação ficou evidente no estudo sobre 

o médico negro João Teixeira de Miranda (PORTES e LOPES, 2015).  

Tais autores mostraram, de forma detalhada, como a trajetória de sucesso escolar de 

João Teixeira de Miranda, Dr. Miranda, sujeito proveniente dos meios populares, refletiu de 

maneira a beneficiar os seus descendentes, na medida em que seus filhos e netos exercem 

profissões de prestígio, como Direito, Engenharia e Medicina. A pesquisa evidenciou que os 

descendentes do médico se beneficiaram do efeito de irradiação refletido diretamente na 

conquista e vivência do sucesso escolar.    

  Destacou-se que a família do estudo, proveniente dos meios populares, que possuía um 

indivíduo que cursou Medicina, considerado um curso prestigioso, tende a se diferenciar das 

demais famílias do mesmo meio social. No caso, Dr. Miranda beneficiaria a si próprio e aos 

seus descendentes. Ele se beneficiou do capital escolar do curso de Medicina e, para além disso, 

se esforçou para ampliar outras potencialidades do capital cultural, como o aprendizado de 

idiomas, a posse de livros, discos e a construção de um capital social e político que funcionaram 

como uma rede de proteção diante das necessidades de dona Ilka, sua esposa, após o seu 

falecimento, mesmo que ela fosse herdeira de bens materiais por parte da família consanguínea. 

A família de seus filhos, Dargo e Cláudia, buscam manter o lugar social deixado pelos 

pais. Dargo, a esposa e os filhos concluíram o ensino superior em cursos valorizados 

socialmente, mas pouco avançaram do lugar social no qual os pais se situavam em um passado 

próximo. Já a família de Claudia, não só mantém o lugar social dos pais, como também, amplia 

as possibilidades rumo às classes médias altas, seja por meio do capital escolar que os filhos 

construíram nas carreiras que escolheram, ou seja por meio da estratégia do casamento. 

Os netos do Dr. Miranda, geração composta por Vinícius, Silvia, Ricardo, Cristiane, 

Caroline e Marcelo, que cursaram Direito, Direito - Mestrado em Lion, Economia, Direito-

Juíza Federal, Medicina e Engenharia, respectivamente, demonstram o significativo esforço 

que fizeram e fazem para herdar e manter o capital cultural. Mas, principalmente em sua versão 

transformada, ou seja, na versão do capital escolar, como elemento capaz de oferecer um 

conforto social, que se converte em capital econômico que assegure um lugar para as próximas 

gerações que também poderão se beneficiar dos efeitos de irradiação da trajetória cursada por 

um parente preto, pobre, situado de forma desfavorável geograficamente, mas que tinha uma 

enorme esperança na escola e no que dela poderia se suceder.  
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Veiga (2005) afirma que a interpretação da singularidade de um acontecimento, objeto 

da historiografia, demanda investigação e análise da figuração social dos indivíduos, suas 

relações e redes de interdependência, de modo a permitir a compreensão de sua existência 

singular e a dinâmica de mudanças e rupturas.    

Nessa perspectiva, há alguns estudos concluídos. Foi feita uma pesquisa em que foi 

reconstruída a trajetória de um “pardo”, como era denominado à época, de nome José Rubino 

de Oliveira, que foi professor na Academia Jurídica Paulista no século XIX (PORTES e CRUZ, 

2007). Outra trajetória reconstruída foi a de Raymundo Augusto da Silva Maia, estudante de 

Direito da UFMG, nos idos dos anos de 1930 (SOUSA e PORTES, 2011). Ademais, nessa 

mesma linha, tem-se também a reconstrução da trajetória de João Teixeira de Miranda, citada 

anteriormente.  

Esses estudos mostraram como o efeito de irradiação do capital escolar em uma família 

se efetiva e reflete de forma significativa em seus descendentes, nas trajetórias escolares 

vivenciadas por esses indivíduos. Com efeito, mostraram também a influência do capital 

cultural na vida dos sujeitos. Nessa perspectiva, é importante evidenciar a relação existente 

entre o capital cultural e o efeito de irradiação.  

 Primeiramente, é essencial destacar a definição de capital cultural em seu sentido 

amplo, que se manifesta em diferentes estados, conforme sugere Bourdieu. No estado 

incorporado que se refere à cultura legítima incorporada pelo indivíduo, “é o ter que se torna 

ser”. A incorporação do capital cultural exige tempo e disponibilidade do indivíduo, 

pressupondo um trabalho de inculcação e assimilação. Nos dizeres de BOURDIEU (1998, p. 

74) “a acumulação de capital cultural exige uma incorporação que, enquanto pressupõe um 

trabalho de inculcação e de assimilação, custa tempo que deve ser investido pessoalmente pelo 

investidor”.  

Ainda nos termos do autor (1998, p. 75),  

 

Aquele que o possui, pagou com sua própria pessoa e com aquilo que tem de mais 

pessoal, seu tempo. Esse capital pessoal não pode ser transmitido instantaneamente 

(diferentemente do dinheiro, do título de propriedade ou mesmo do título de nobreza) 

por doação ou por transmissão hereditária, por compra ou por troca. Pode ser adquirido, 

no essencial, de maneira totalmente dissimulada e inconsciente e permanece marcado 

por suas condições primitivas de aquisição. Não pode ser acumulado para além das 

capacidades de apropriação de um agente singular; depaupera e morre com seu portador 

(com suas capacidades biológicas, sua memória etc.).  

 

ou seja, a inculcação parte de uma ação que só pode ser exercida pelo próprio indivíduo, 

impossível ser adquirido de outra maneira, é um trabalho do indivíduo por si mesmo. E 
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conforme coloca Nogueira, M e Nogueira, C. (2016), é o capital cultural, principalmente no 

estado incorporado, que atua com maior efeito sobre o destino escolar dos sujeitos. 

  O capital cultural no estado objetivado se manifesta através do estado incorporado. Esse 

capital diz respeito à propriedade de objetos culturais valorizados, como livros, obras de arte 

etc., que podem ser transferidas apenas em sua tangibilidade. Dessa forma, para alguém possuir 

bens materiais em sua materialidade são necessárias posses econômicas, por exemplo, ao se 

comprar uma máquina. No entanto, para que haja apropriação simbólica dela, é preciso ter 

ferramentas de apropriação e os códigos necessários para decifrá-la, ou seja, é necessário que 

se tenha capital cultural incorporado (BOURDIEU, 1998, p.75). 

  Por fim, o capital cultural no estado institucionalizado, que diz respeito à posse de 

certificados escolares e diplomas. Essa terceira concepção de capital cultural possibilita ao 

indivíduo mais autonomia e maior capacidade de ação por apresentar um caráter pessoal e ser 

intransferível, além de permitir o reconhecimento social e ser mensurável. Com efeito, é mais 

por essa vertente do capital cultural que se manifesta o efeito de irradiação. Nesse sentido, a 

tendência de se ter indivíduos que detém um certo capital escolar e apresentam com menos 

destaque os demais estados do capital cultural é mais recorrente, quando se pensa nas camadas 

populares, que podem construir um capital escolar, mas não ter necessariamente um capital 

cultural amplo, que congrega todos os estados do capital cultural, conforme é mais frequente 

nas camadas médias altas e elites. 

  Portanto, a condição mínima para que o efeito de irradiação seja analisado é a partir de 

um indivíduo que tenha capital escolar, em que pelo menos um dos membros da família nuclear 

possua diploma de ensino superior. O efeito de irradiação diz respeito à forma de espalhamento 

desse capital. Ele explica como é que o capital escolar se propaga no interior de uma família, 

como se irradia entre as gerações descendentes de forma duradoura e longínqua, como no caso 

da família do Dr. Miranda, detalhado anteriormente. Já no caso específico desta investigação, 

o efeito de irradiação será útil porque corrobora com as análises de como é que o capital escolar 

pode se espalhar no interior da família pesquisada. O efeito de irradiação acontece, mas de 

forma diferente entre os sujeitos, não se espalha uniformemente, na medida em que nem todos 

os jovens da família atingiram o curso superior, ao considerar os cinco jovens maiores de 

dezoito anos. 

  Dessa maneira, a escola desempenha papel de destaque nos processos sociais, de acordo 

com Nogueira (1991, p. 103): 
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Se no passado, o mecanismo principal de manutenção das posições sociais dominantes 

era a transmissão direta do patrimônio (bens materiais, títulos e sobrenomes, ou um 

capital de relações sociais) do detentor a seus descendentes, novas estratégias de 

reprodução dos privilégios e do poder foram sendo estabelecidas no curso do 

desenvolvimento das sociedades modernas, interpondo entre o detentor e seus herdeiros 

uma mediação: o sistema escolar. 

 

 

A respeito dos trabalhos que discutem sobre as relações intergeracionais, podemos citar 

o artigo de Lia Pappámikail (2004) “Relações intergeracionais, apoio familiar e transições 

juvenis para a vida adulta em Portugal”. O trabalho traz uma discussão sobre a articulação entre 

relações/culturas familiares e transições para a vida adulta integrando-a, simultaneamente, no 

debate acerca dos limites e fronteiras da individualização nas trajetórias juvenis. Com efeito, a 

partir da apresentação de resultados exploratórios, resultantes da participação portuguesa em 

uma pesquisa comparativa europeia (Families and Transitions in Europe), é atribuída uma 

particular ênfase às estratégias de apoio familiar e aos valores, representações e atitudes à elas 

associadas por pais e filhos, numa aproximação intergeracional das questões relacionadas com 

as trajetórias juvenis (escolares, profissionais e pessoais). 

Mihaï Dinu, Gheorghiu, Pascale Gruson e Judit Vari (2008), em “Trocas 

intergeracionais e construção de fronteiras nas experiências educativas das classes médias”, 

apontam que a análise comparada das estratégias e experiências educativas de quatro famílias 

das classes médias e intermediárias da região parisiense fez surgir vários elementos de 

continuidade e descompasso entre a educação recebida dos pais e a educação dada aos filhos, 

como diferentes graus de adesão à ideologia do "familismo", de fazer parte de uma família, do 

parentesco e os efeitos tanto da autonomização progressiva do campo da educação como da 

delegação da autoridade parental. As relações estabelecidas antigamente entre a educação 

familiar e a educação escolar e os valores reconhecidos, como tendo garantido às famílias uma 

mobilidade escolar e social de sucesso, participam da constituição das "vocações" familiares e 

educativas. As mudanças observadas dizem respeito, por um lado, à transformação do papel 

das mulheres na gestão da memória familiar, nas transmissões do patrimônio familiar e na 

construção das genealogias e, por outro lado, aos estilos educativos, com o declínio dos 

comportamentos autoritários e sua transformação em obrigações morais. Essas mudanças têm 

reforçado o papel das famílias na produção das fronteiras éticas do espaço social, nas trocas 

intergeracionais e nas perspectivas de mobilidade. 

Em “Homenagem a uma grande mulher – é necessário romper com a ilusão, este país é 

de realeza negra sem dúvida” de Djamila Ribeiro (2020), destaca a trajetória de Efigênia Clara 

de Souza Moreira, mulher negra, que residiu na periferia de Belo Horizonte durante toda a sua 
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vida. Ela estudou até o terceiro ano primário e abandonou os estudos por ter que trabalhar. 

Trabalhou como doméstica, até se casar com Alcides Cipriano Moreira, que também não 

estudou por falta de oportunidade. Os dez filhos do casal têm educação superior, oito deles pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Tem-se arquitetas, historiadora, advogados, 

designers, bibliotecárias, administradora, dentista, engenheiro. Atualmente, a família Moreira 

está na terceira geração com doutoramento também na UFMG. Esse trabalho traz à tona o papel 

da instrução formal dos filhos, conscientes de seus lugares na sociedade, a partir da transmissão 

do capital simbólico escolar dos pais aos filhos.  

Outro trabalho relevante é “Solidariedade entre irmãos e relações intergeracionais na 

construção de percursos escolares de excelência” de Wânia Maria Guimarães Lacerda (2010). 

Ela investigou as trajetórias sociais e escolares de dois irmãos que ingressaram no Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), provenientes de famílias detentoras de fraco capital cultural 

e escolar, cujos destinos escolares podem ser considerados pouco prováveis. Os resultados da 

pesquisa indicaram que as trajetórias escolares de Felipe e Pedro tiveram forte relação com a 

solidariedade, particularmente intensa entre os irmãos, e foram produto das práticas de duas 

gerações, cujos fundamentos encontraram-se nas histórias escolares das gerações e nas 

disposições a pensar, sentir e agir dos iteanos em relação à escola, as quais são o resultado 

singular das influências socializadoras, da subjetividade dos iteanos e das situações vivenciadas 

por eles ao longo das trajetórias escolares. 

A partir do contexto apresentado, consideramos importante aprofundar mais sobre o 

efeito de irradiação do capital escolar em diferentes trajetórias escolares de sujeitos 

provenientes dos meios populares, em uma perspectiva intergeracional. Para tanto, a hipótese 

que fundamenta a pesquisa se apoia em verificar as possibilidades de irradiação dos benefícios 

de uma escolaridade longa, pois, ao se observar o caso concreto de uma família específica, 

como será mostrado a seguir, o efeito de irradiação acontece, mas não se propaga de forma 

linear, nem contínua, entre os membros da família da quarta geração e parecem se perder em 

termos escolares para alguns jovens. Bernard Lahire (2002, p. 100) considera que “[...] o ator 

plural pode ativar esquemas de ação (de disposições...) diferentes e, às vezes, até contraditórias 

[...]”, sendo assim, o problema que permeia a pesquisa é: Por que alguns indivíduos estão 

deixando de se beneficiar com tal trunfo? 

Nessas circunstâncias, o objetivo desta pesquisa é identificar, analisar e compreender 

a possibilidade de irradiação de um capital escolar construído ao longo de gerações, explicar 

porque ele não se propaga de forma linear, nem contínua, pelos membros da família da quarta 
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geração e parece se configurar como um trunfo perdido para alguns jovens. Para isso, pretende-

se: 1) traçar o perfil socioeconômico da família 2) reconstruir as trajetórias escolares e sociais 

dos jovens da família investigada. 3) identificar as circunstâncias que delineiam o cenário de 

descontinuidade ou continuidade da longevidade escolar entre os jovens da família. 4) 

compreender o porquê de os benefícios da escolarização longa, vivenciada pelos pais dos 

jovens, parecem não se irradiar com facilidade entre os filhos. 

A realização desta pesquisa se justifica pelo fato de buscar compreender o efeito de 

irradiação, aparentemente, contraditório até o presente momento em relação a alguns jovens da 

família investigada, em termos escolares. Como foi visto, os trabalhos que discutem o efeito 

de irradiação evidenciam-no de forma ascendente, pois os descendentes das famílias das 

pesquisas citadas deram sequência aos estudos, mudaram de posição social, cultural e 

econômica via escola. No entanto, no caso da família desta pesquisa, isso parece se perder, à 

medida que, todos os cinco jovens investigados poderiam vivenciar essa longevidade escolar 

ascendente, mas isso não acontece entre todos. Ademais, trata-se de uma pesquisa que avança 

para além dos estudos já feitos no campo da Sociologia da Educação. 

 Com relação à escrita da dissertação, esta teve como objetivo expor os dados 

coletados, suas análises e os procedimentos de pesquisa utilizados em todos os momentos do 

texto, e não de forma compartimentada, isoladas cada qual em diferentes capítulos. Para isso, 

a dissertação foi estruturada em quatro capítulos. 

O capítulo I, Aspectos teóricos-metodológicos, foi dedicado à apresentação da família 

pesquisada, com algumas características gerais. Dedicou-se também, à apresentação do 

artifício utilizado para a coleta de dados, a entrevista de caráter genealógico, bem como, o 

procedimento de execução, transcrição e análise da mesma.  

O capítulo II, O perfil socioeconômico da família investigada, contextualizou a situação 

socioeconômica da família deste estudo. Este capítulo teve como objetivo apresentar e situar 

as condições de existência da senhora Eva e de seus seis filhos, bem como apresentar uma 

reflexão sobre como a mudança de posição social refletiu no processo de escolarização dos 

jovens da quarta geração desta família. E evidenciou a nova posição socioeconômica ocupada 

pela família, atualmente. 

O capítulo III, Reconstrução das trajetórias escolares e sociais dos jovens da família, 

cuidou da reconstrução das trajetórias escolares e sociais dos cinco jovens, realizada a partir 

das transcrições das entrevistas. Nesse caso, Carla e Raí não deram continuidade aos estudos e 

Luís, Bruna e Jair deram continuidade aos estudos através do curso superior. 
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O capítulo IV, Das trajetórias escolares e sociais dos jovens à interpretação 

sociológica, este capítulo foi organizado com o escopo de situar o contexto em que se encontra 

a juventude estudada; a partir dessa contextualização, foi realizada uma análise das trajetórias, 

com ênfase na importância que os “modelos socializadores” demarcaram nos caminhos 

trilhados pelos jovens e, por último, as análises se detiveram à influência que a “relação com o 

saber” desenvolvida pelos jovens, ocuparam em suas trajetórias. Tais pontos de análise foram 

fundamentais para explicarmos as trajetórias dinâmicas e complexas dos pesquisados. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa seguirá uma abordagem qualitativa e se realizará a partir do estudo de caso, 

cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente, de forma detalhada, com foco nas 

especificidades. Jean-Claude Kaufmann (2013, p. 11) afirma que “é essencial ter em mente que 

os métodos qualitativos têm mais vocação para compreender, detectar comportamentos, 

processos ou modelos teóricos, do que para descrever sistematicamente, medir ou comparar”. 

No caso, será investigada uma família proveniente dos meios populares, como mostra o 

esquema genealógico que segue: 

 

Esquema genealógico: 

*Os nomes utilizados neste esquema genealógico são nomes fictícios2. 

**Fonte: Produzido pela autora, 2021.  

 

A configuração familiar acima comporta quatro gerações. É importante dizer aqui, que 

entenderemos o conceito de geração para além das estruturas biológicas e periodizadas. Com 

efeito, dizer que uma geração é caracterizada apenas pela faixa etária, ou por um recorte 

cronológico, seria muito simplista. Dessa forma, utilizaremos o conceito de geração, 

entendendo que são processos dinâmicos, interativos e biológicos. Esses processos são 

viabilizados pela possibilidade de presenciar e vivenciar tempos interiores diferentes em um 

                                                 
2 Após a autorização para utilizar os nomes reais na presente pesquisa, é necessário elucidar os nomes verdadeiros 

dos entrevistados, sendo assim João se chama José, Mara se chama Marta, Edgar se chama Écio, Hélio se chama 

Heleno, Fábio se chama Francisco, Raiane se chama Renata, César de chama Carlos, Marina se chama Mácia, 

Marcos de chama Márcio, Luís se chama Lucas, Raí se chama Rafael, Jair se chama João Vítor, Carla se chama 

Camila e Bruna se chama Bárbara. 
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mesmo período cronológico, como ocorre com as quatro gerações do esquema apresentado. 

Nesse caso, o que caracteriza uma geração é a potencialidade e a possibilidade de presenciar 

os mesmos acontecimentos e experiências. É estar e vivenciar uma situação comum no processo 

histórico, social e econômico ao qual está inserido.  

Segundo Karl Mannheim (1952), é possível falar em geração quando há um vínculo 

concreto entre os membros, por meio da exposição aos processos sociais e culturais 

semelhantes.  De acordo com a dinâmica social, a geração mais nova tende a se adaptar à 

geração mais velha.  Em contrapartida, a geração mais velha tende a se tornar cada vez mais 

receptiva às influências da geração mais nova. Ou seja, as diferentes gerações convivem em 

um processo contínuo de trocas simbólicas que podem se dar de maneira harmoniosa, ou não. 

Nesse caso, retomando a representação do esquema anterior, tem-se a primeira geração 

que mostra o casal Ivan e Iná, eles eram trabalhadores urbanos e alfabetizados. Tiveram nove 

filhos. Em um outro extremo, tem-se o casal José e Alda, pequenos produtores rurais e 

analfabetos, que tiveram cinco filhos. A união entre o filho Adir, do casal Ivan e Iná, e a filha 

Eva, do casal José e Alda, gerou seis filhos. Esses seis filhos concluíram o ensino superior, 

quatro na UFMG (Edgar, Hélio, Fábio e Marina) e dois na PUC-MG (Mara e Marcos). Temos 

aqui as mais diversas formações na área de Ciências Humanas (História, Pedagogia, Direito, 

Geografia, Biblioteconomia e Administração), pela ordem de exposição dos filhos da terceira 

geração no esquema.  

Mara casou-se com João, ele não tem curso superior, mas tem Ensino Médio e é 

representante comercial. Esse casal tem dois filhos: Luís, que concluiu o curso tecnológico de 

Processos Gerenciais no Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBh), e Raí, que tem curso 

superior incompleto, cursava Direito na UFMG e abandonou.    

Fábio casou-se com Raiane, formada em Direito na PUC-MG. Esse casal tem dois 

filhos: Jair, que está cursando Direito na Puc-MG, e Amanda, que cursa o Ensino Médio de 

forma regular.  

Marina se casou com César, que cursou Direito tardiamente, mas não recebeu o 

diploma, pois deve a monografia. Esse casal teve duas filhas: Carla, que concluiu o Ensino 

Médio, e Bruna, que cursa Direito na Faculdade Minas Gerais (FAMIG).   

Por fim, o filho Marcos se casou com Joana, que tem Ensino Médio completo. Esse 

casal teve duas filhas: Maria, que está no 3º ano do Ensino Médio e passou por uma reprovação 

no segundo ano, e Luna, que cursa o 9º ano do Ensino Fundamental, de forma regular.  
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A partir dessa abordagem inicial é possível notar que para a terceira geração dessa 

família concluir um curso superior, foram necessários oitenta anos, aproximadamente, para se 

poder comemorar a conclusão de um curso superior no seio dessa família. Mas para que isso se 

efetivasse, observa-se um sobre-esforço coletivo e individual dos membros, apoiados em um 

princípio observado nas pesquisas que lidam com trajetórias escolares, a solidariedade interna 

de famílias provenientes dos meios populares. Ainda, no caso dessa família constituída por 

Adir e Eva, temos um exemplo clássico daquilo que apareceu nas pesquisas dos demógrafos 

franceses no início dos anos 70, a presença de determinadas famílias atípicas, quanto ao 

processo de escolarização dos filhos, provenientes dos meios populares, que se convencionou 

chamar de “famílias educógenas”. Pois, para além do prognóstico negativo que se tinha sobre 

as famílias dos meios populares, naquilo que dizia respeito à educação dos filhos, em algumas 

delas, todos os filhos iam bem na escola. (NOGUEIRA, 1995, grifos nossos).  

Trata-se de sujeitos de origem economicamente desfavorecida, que romperam com 

fatores determinantes e ingressaram em cursos superiores em universidades públicas e 

particulares. Como é o caso dos sujeitos, filhos do casal Adir e Eva, que formam a terceira 

geração do esquema apresentado. Eles alcançaram o sucesso escolar e seguiram suas vidas 

usufruindo dos benefícios desse sucesso escolar. Ascenderam-se econômica e culturalmente 

via escola e conquistaram uma posição social bastante diferente da de origem3.  

Essa mudança lenta e gradual de posição social foi bem caracterizada na pesquisa de 

Luiz Fernando de Oliveira (2013) “O retorno ao ator: um estudo de caso sobre a trajetória 

escolar e profissional de longo curso de um jovem das camadas populares”. O autor analisou 

as condições de permanência do estudante de origem popular nos meios universitários em 

cursos de maior prestígio e seletividade das universidades públicas, bem como, a vida pós-

universitária do ator investigado, incluindo a pós-graduação, o ingresso e a evolução no mundo 

do trabalho. 

Ao investigar a trajetória escolar e social do ator investigado, Maurício, o autor, 

evidenciou como a entrada no curso de Engenharia Elétrica da UFMG influenciou nos 

processos sociais mais amplos do sujeito da pesquisa. O autor fez um minucioso trabalho de 

compreensão do papel da escola e da Educação na vida de Maurício. Durante a graduação, o 

sujeito investigado dependeu de Bolsa de Manutenção da Universidade e complementou sua 

                                                 
3 É importante destacar que ao relacionar sucesso escolar e possibilidade de mais ascensão econômica não se 

considera uma relação de causa e efeito. O sucesso escolar é relacionado à sucesso econômico como uma 

possibilidade, mas não com o intuito de uma correlação direta. O intuito da presente pesquisa é analisar a relação 

família e escola/capital escolar. 
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renda dando aulas particulares nos horários vagos, também fez “bicos” para poder se manter e 

ajudar sua família no interior. Usufruiu, também, da pesquisa de Iniciação Científica com bolsa.  

Concluída a graduação, ingressou no Mestrado em Engenharia Elétrica da UFMG, 

também com bolsa de estudos. Ao concluir o Mestrado, ingressou no mundo do trabalho, via 

aprovação em concurso público, em uma companhia energética em Minas Gerais. 

Posteriormente, fez uma pós-graduação lato senso na área de Gestão da Inovação Tecnológica 

e outros cursos de curta duração. No mundo do trabalho, conquistou postos cada vez mais 

elevados na companhia energética. Iniciou-se como Engenheiro Júnior, e depois, foi 

promovido a Engenheiro Proficiente e a Engenheiro Sênior. Isso propiciou a aquisição de 

apartamento e automóvel próprios. Essa pesquisa mostrou como Maurício, sujeito proveniente 

dos meios populares “aprendeu a investir muito bem escolarmente em si mesmo” (OLIVEIRA, 

2013, p. 92) e a se beneficiar de uma situação ascendente social e econômica viabilizada pela 

relação com a escola.   

Ao retomar o esquema genealógico exposto, tem-se representado na quarta geração do 

esquema da família em estudo, alguns jovens que poderiam estar cursando ou já concluído um 

curso superior, como são os casos de Carla e Raí, mas isso não acontece. Para esses jovens a 

escola não parece ser um valor como era para seus pais, tios e tias. Essa geração coloca em 

risco os benefícios de uma escolaridade longa vivenciada pelos seus familiares. Os valores 

desses jovens parecem ser outros e os benefícios dessa escolaridade longa correm o risco de se 

perderem. 

Pode-se perguntar, então: O que ocorre na quarta geração, em termos escolares? 

Percebe-se que há apenas um membro com o curso superior tecnológico concluído, após 

desistências em outros cursos que teve acesso. Nota-se uma inflexão dos ganhos em capital 

escolar construído na terceira geração. Observa-se, inicialmente, ainda sem aprofundamento, 

que os jovens da quarta geração da família em análise tiveram acesso a diferentes tipos de 

escola (públicas e particulares), em diferentes tempos (do pré-escolar ao ensino superior), 

conforme será explicitado detalhadamente no capítulo III deste estudo. Entretanto, os ganhos 

da escolarização longa acumulados pela terceira geração não se efetivaram com facilidade até 

o momento, visto que, há somente um jovem com curso superior concluído. 

A esse respeito, na expressão de Lahire (p.40, 2004), na pluralidade das “pessoas”, dos 

“eus” buscaremos entender, ouvindo os sujeitos, o que eles podem revelar sobre as diferentes 

relações – familiares, sociais e afetivas – que influenciaram a respeito da escola. Entender os 

processos socializadores que incidem sobre o espaço familiar e escolar, que são parte 

constitutiva da “dinâmica das gerações”. Com efeito, esses espaços são espaços fundamentais 
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de intersecções entre as gerações, é onde se efetiva a transmissão. Nesse caso, transmitir e 

herdar são dois aspectos de um mesmo movimento que coloca as gerações diante do desafio de 

definir como devem se conduzir em relação à sua herança, que pode ir dos bens estritamente 

materiais aos totalmente simbólicos, pensando no plano das microrrelações (familiares, 

escolares e sociais). 

Para tanto, atentarei à relação entre as configurações familiares de cada sujeito e o 

mundo escolar. Pois, como deixa claro Lahire (1997), são as características da organização 

familiar que podem explicar trajetórias escolares bem-sucedidas na inexistência, total ou 

parcial, de capital cultural. E mesmo quando esse capital existe, para sua apropriação, são 

necessárias interações efetivas e afetivas. Isto é, não basta a escolarização do pai ou da mãe, é 

preciso que o detentor desse capital escolar esteja disponível, tanto objetiva, quanto 

subjetivamente, de forma a possibilitar as adequadas condições para que o capital possa ser 

herdado (PIOTTO, 2009).  

Cabe dizer também, que será analisado com cuidado a “relação com o saber”, conforme 

coloca Bernard Charlot (2000). Nesse sentido, a experiência escolar é, indissociavelmente, 

relação consigo, relação com os outros, relação com o saber (CHARLOT, 2000, p.47), ou seja, 

o tipo de relação que o indivíduo assume para com os estudos define uma trajetória de sucesso 

ou fracasso escolar. A educação é produção de si mesmo, mas não é um ato solitário, é uma 

ação individual mediatizada pelos outros sujeitos que compõem uma rede de relações, uma 

rede de ajuda mútua que norteia os tipos de caminhos a serem trilhados. Como é uma 

construção, a relação com o saber é ativa e parcial.  

Estabelecer uma relação de reconhecimento e de prazer com o saber são aspectos 

determinantes para uma trajetória bem-sucedida nos estudos. No entanto, essa relação é refém 

do que se objetiva atingir com os estudos, sempre está em jogo a construção de si mesmo e seu 

eco reflexivo, a imagem de si. A relação com o saber faz referência à história do sujeito, às 

suas expectativas, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que tem 

de si e à que quer dar de si aos outros (CHARLOT, 2000, p.72). 

A “relação com o saber” é identitária e social de forma consubstanciada. Nesse caso, a 

relação com o saber é delimitada pelo sujeito, de acordo com os tipos de interações que se 

assume com o mundo que o cerca. Isso demanda escolhas ativas de cada um e elas são norteadas 

pela forma como cada indivíduo se coloca no mundo. Charlot (2000, p.79) sublinha que 

analisar a relação com o saber é estudar o sujeito confrontado à obrigação de aprender, em um 

mundo que ele partilha com os outros.  
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Na expressão de Alain Tourreine (1984, p.114), nenhum ator pode ser compreendido de 

maneira isolada de seu contexto social e histórico, mas sim como um sujeito inserido em uma 

“rede de relações”. Com efeito, o artifício metodológico utilizado foi a entrevista genealógica. 

Esse artifício permitiu reconstruir a história de vida escolar da família de forma mais ampla e 

detalhada ao contemplar os filhos (as), os pais e os tios (as). 

As entrevistas genealógicas foram realizadas a partir de um roteiro pré-estabelecido. 

Esse procedimento metodológico permitiu remontar a gênese da família em relação ao 

problema de pesquisa, a partir das representações4 dos antepassados, da caracterização da 

dinâmica das famílias, da relação com a escola e das perspectivas de futuro. As entrevistas 

ofereceram subsídios para analisar as trajetórias e estratégias escolares dos sujeitos da família 

que são o objeto de estudo.  

É pertinente elucidar que ao utilizar a entrevista genealógica foi possível contemplar 

diferentes gerações. No caso, foram entrevistados os filhos e primos, os pais e os tios e tias da 

família investigada. Essa parece ser uma opção adequada, ao passo que pesquisadores, como 

Viana (2000); Portes (2001); Piotto (2007); Neri (2009); Lacerda (2010); usaram desse artifício 

em seus estudos. 

A entrevista é um instrumento dinâmico e flexível que fornece uma contribuição 

significativa diante dos objetivos propostos. A entrevista, segundo Lüdke e André (1994, p. 

34), “permite correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na obtenção das 

informações desejadas”. Nesse caso, foi empregada uma entrevista elaborada a partir de um 

roteiro de questões abertas, com a possibilidade de inclusão de perguntas adicionais, à medida 

que surgiram novos pensamentos e necessidade de entendimento de determinado tema durante 

a realização da entrevista, ou pela necessidade do entrevistado de fazer alguma colocação 

adicional que julgou pertinente, comuns às situações de entrevistas. Conforme coloca 

Kaufmann (2013, p. 83) “a entrevista tem um ritmo, que é útil de sentir e controlar”. 

A entrevista também possibilita uma interação mais aberta entre o pesquisado e o 

pesquisador. Na situação de entrevista é possível que o entrevistado se sinta à vontade e toque 

em assuntos mais pessoais que podem contribuir com a pesquisa e pode possibilitar uma 

                                                 
4 As representações serão entendidas aqui, como as formas que as pessoas, em um determinado momento, 

representam fatos que aconteceram no passado por meio de lembranças. No caso, será feita a representação dos 

processos escolares e sociais vividos pelos pesquisados. No entanto, tais representações são modificadas por 

elementos do presente, construídos a partir das vivências e conhecimentos dos pesquisados, “ou seja, é o 

conhecimento do signo como signo, no seu desvio em relação à coisa significada, e a existência de convenções 

regulando a relação do signo com a coisa”, conforme coloca CHARTIER, Roger. O mundo como representação. 

Estudos Avançados. São Paulo, vol.5 no.11 São Paulo Jan./Apr. 1991 
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interação mais afetiva entre entrevistado e pesquisador. Isso pode permitir, também, que o 

entrevistado se sinta mais à vontade para falar de vários assuntos e dar respostas espontâneas 

sem considerar que está falando para uma pessoa “de fora”. Nesse caso, Kaufmann (2013) traz 

contribuições sobre a forma de conduzir a entrevista, ele afirma que “é essencial durante a 

situação de entrevista estabelecer uma dinâmica de conversação e não um diálogo enrijecido, 

baseado apenas nas respostas para as perguntas pré-estabelecidas.”  

No entanto, a grade de perguntas deve obedecer a uma certa linearidade entre os temas. 

Kaufmann (2013, p. 75) esclarece que “perguntas sem sequência, ou perguntas surpreendentes 

sem justificativa, dão ao entrevistado uma impressão negativa, o que o leva a não se envolver 

demais, já que as mudanças de temas não lhe dão tempo”. Ter esse cuidado é tarefa do 

pesquisador. 

Outro ponto que merece destaque, diz respeito à maneira de conduzir as entrevistas. 

Nesse caso, é necessário que se rompa as hierarquias entre entrevistado e pesquisador, mas sem 

deixar de vista o papel que cada um assume. O pesquisador é o sujeito que precisa de 

informações e o entrevistado é o repositório das informações, é um encontro de diferentes 

sujeitos que vivenciam uma situação de reciprocidade. Conduzir a entrevista de forma 

harmoniosa e empática, só tende a contribuir com a coleta de dados. O pesquisador deve se 

colocar de forma humilde frente ao entrevistado, de maneira a não o intimidar e fazer com que 

o entrevistado não o encare como uma “autoridade” distante da sua realidade. Nas palavras de 

Kaufmann (2013, p. 79), “o objetivo da entrevista compreensiva é quebrar essa hierarquia.”  

Os pesquisadores que utilizam as entrevistas genealógicas são extremamente 

minuciosos e se preocupam com todos os detalhes, interseções, dissonâncias e ramificações 

que levam o sujeito a tomar destinos inesperados. Lahire (1997a, p. 32) afirma que ao deslocar 

o olhar para os casos particulares, para as singularidades evidentes de qualquer caso, a partir 

do momento em que se consideram as coisas no detalhe, o sociólogo mostra aquilo que os 

modelos teóricos fundados no conhecimento estatístico e na linguagem das variáveis ignoram 

ou pressupõem: as práticas e as formas de relações sociais que conduzem ao processo de 

“fracasso” e de “sucesso” escolar.  

O contato inicial com os participantes da entrevista foi realizado através da rede social 

conhecida como WhatsApp. Esse contato mais informal foi possível pelo fato de já 

conhecermos a família priorizada, de pesquisas anteriores, propiciado durante o 

desenvolvimento da Iniciação Científica, realizada no ano de 2018. As entrevistas ocorreram 

respeitando a disponibilidade dos indivíduos envolvidos. O local e o horário foram previamente 

marcados entre nós e os entrevistados. Para a coleta de dados, foi utilizado um gravador de 
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áudio e em alguns casos o próprio recurso de gravação disponibilizado pela plataforma do 

Google Meet. As gravações foram realizadas mediante autorização de cada um dos 

participantes.  

Para as transcrições das entrevistas, apoiada nos ensinamentos de Lahire (1997), que, 

ao contrário de Kaufmann, defende a transcrição integral das entrevistas. Dessa maneira, as 

transcrições foram feitas de forma fidedigna, integralmente transcritas pela pesquisadora, e é o 

material empírico principal da pesquisa. Foram transcritas as entonações, expressões, pausas, 

reações dos sujeitos durante as entrevistas, conforme coloca Lahire (1997, p. 321) sobre “a 

importância dada a transcrição precisa e detalhada das entrevistas”: 

 

Se não transcrevêssemos, por exemplo, as risadas, os silêncios e as diversas 

entonações que contribuem tanto quanto a estrutura verbal para dar sentido àquilo 

que é dito, perdíamos múltiplos índices da relação – variável dependendo dos 

momentos da entrevista – que o entrevistado mantém com o pesquisador e com as 

questões que lhes foram colocadas.  

 

 

  

Outro aspecto que merece destaque, diz respeito ao uso dos nomes dos entrevistados. 

Nesse sentido, os nomes utilizados no esquema genealógico apresentado foram nomes fictícios. 

Contudo, após a autorização dos nomes reais dos entrevistados envolvidos nessa pesquisa, foi 

registrada a nota de rodapé para evidenciar os nomes reais dos envolvidos. A declaração com 

a autorização sobre o uso dos nomes reais foi devidamente assinada por cada um dos 

participantes e arquivada pela pesquisadora responsável. Esse é um fato expressivo para a 

presente pesquisa e oferece uma contribuição grandiosa à Sociologia da Educação, pois confere 

mais realidade e legitimidade ao trabalho, além de possibilitar a realização de trabalhos futuros 

com a mesma família. 

Realizadas as entrevistas, foi realizada a transcrição de cada uma delas. Posteriormente, 

a etapa que se seguiu foi a de análise de conteúdo adquirido, a partir da geração de informação 

através das entrevistas. Essa análise ocorreu com base nas orientações de Bardin (2016), como 

suporte metodológico. De acordo com a autora, a análise de conteúdo pode ser compreendida 

como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2016, p.48, grifos da autora). 
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Os procedimentos metodológicos escolhidos procuraram esclarecer e fornecer subsídios 

para responder ao problema de investigação proposto. De modo que a pesquisa qualitativa 

ofereça embasamento para uma análise inovadora para o campo de estudos, através de uma 

redação organizada e clara. 
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CAPÍTULO 2 

O PERFIL SOCIOECONÔMICO DA FAMÍLIA INVESTIGADA 

 

A família desse estudo, como já dito anteriormente, se configura o que se convencionou 

chamar de “família educógena”, conforme Nogueira (1995). Nesse contexto, trata-se de uma 

família pertencente aos meios populares, cujas possibilidades de sucesso escolar eram 

estaticamente reduzidas em relação às possibilidades do mesmo tipo de sucesso entre os sujeitos 

de diferentes extratos sociais, como as camadas médias e superiores. No entanto, contrariando 

tal “prognóstico negativo”, todos os filhos da segunda geração da família “se deram bem na 

escola”, alcançaram e vivenciaram o sucesso escolar mais longevo, efetuando cursos 

superiores. 

A família pesquisada desenvolveu estratégias escolares e sociais que permitiram com 

que o improvável acontecesse e os seis filhos e filhas do casal, Adir e Eva, atingissem e 

concluíssem um curso superior. Essa prole numerosa, característica de sua época, passou por 

um processo de mobilidade social fortemente ascendente e, como consequência, esses sujeitos 

conseguiram realizações distantes daquelas que a posição social de origem poderia 

proporcionar. Contudo, alguns indivíduos da quarta geração dessa família, composta pelos 

jovens, estão contrariando a perspectiva ascendente em relação às trajetórias escolares de 

sucesso dos seus pais. Isto é, alguns jovens desta família se negam em darem continuidade aos 

estudos e comprometem as expectativas dos seus familiares em relação à escola. Esse cenário 

compõe a raridade dessa família e revela a importância das análises microssociológicas para a 

compreensão dos fenômenos socioeducacionais em suas especificidades complexas e, até 

mesmo, contraditórias. 

Nessas circunstâncias, é essencial situar o contexto sociofamiliar dos pesquisados, pois 

“implica, para um bom método, que o pesquisador deva se esforçar para reconstruir as 

condições de interdependência que estão no princípio da produção das competências, saberes, 

disposições de um indivíduo determinado”, de acordo com Lahire (1997, p.64). Para melhor 

organizar a construção do perfil sociofamiliar da família investigada, optamos por separar em 

subtópicos, sendo: 2.1 - O perfil do casal, Adir e Eva, e seus seis filhos; 2.2 - O perfil da família 

de Mara; 2.3 - O perfil da família de Fábio; 2.4 – O perfil da família de Marina; 2.5 – O perfil 

da família de Marcos; 2.6 - Das condições materiais de existência atuais de Eva e de seus seis 

filhos; 2.7- A saída da precariedade socioeconômica e a relação com a escolarização. 
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2.1- O perfil do casal, Adir e Eva, e de seus seis filhos 

 

Adir, já falecido, era filho de um homem que prestava serviços para fazendeiros. Quando 

seu pai faleceu, ele tinha por volta de sete anos de idade. Para criar os filhos mais jovens, sua 

mãe lavava roupa para alguns sujeitos mais bem situados na cidade, como por exemplo, o 

prefeito. Era alfabetizada e ligada à questões atinentes à Igreja católica. Ainda muito novo, A. 

começou a trabalhar no balcão de uma loja de tecidos como aprendiz. Estudou até a terceira 

série do Ensino Fundamental. Nas suas atividades de aprendiz no balcão, aperfeiçoou a escrita, 

tomou gosto pela leitura, principalmente, por uma revista chamada Esporte Ilustrado e pela 

audição de rádio. Pode ter sido desse período, ou um pouco depois, quando já tinha se 

estabilizado como balconista, que tomou gosto pela fotografia, cinema e a caça esportiva. Até 

por volta de 1966, teve um emprego regular de balconista de uma loja de tecidos e era 

considerado um excelente vendedor.   

Posteriormente, Adir saiu do emprego e tentou se estabelecer com seu próprio negócio. 

Abriu um armazém, não deu certo. Com a instabilidade financeira e a família grande, eles 

migraram para diferentes lugares a procura de uma vida melhor. Foram várias mudanças, até 

migrarem para Belo Horizonte, com os seis filhos já bem crescidos. Nesse contexto, a 

emigração decorre de uma situação desfavorável que é vista como permanente (DURHAM, 

1984a, p.114). 

 Adir exerceu um papel importante na inculcação de disposições mais reconhecidas 

culturalmente em seus filhos. Mesmo que essa transmissão cultural tenha ocorrido de forma 

“inconsciente”, foi ele que instigou o gosto pela leitura, cinema e fotografia neles. Era ele que 

possibilitava o contato com esses bens culturalmente reconhecidos. Sobre isso, Portes (2019, p. 

4) destaca que “aos domingos, meu pai levava a mim e um irmão menor ao futebol, ao cinema, 

comprava revistas em quadrinhos para nós, nos ensinava, pelo menos eu me lembro, a ouvir 

rádio, principalmente o futebol, para que soubéssemos quem atacava, quem marcava o gol etc. 

Ainda, transmitiu a nós, o gosto pela fotografia”, e complementa que “meu pai nos ensinou 

muito mais do que sonhar, possibilitou que criássemos uma série de disposições altamente 

valorizadas no interior do sistema escolar” (idem, p.5). 

Eva é uma mulher analfabeta, filha de um casal também analfabeto, e residiam na zona 

rural. Seus pais eram pequenos proprietários rurais e viviam do que a terra produzia. Tinha uma 

vida estável em termos econômicos. Ela não estudou, pois não foi incentivada ou obrigada a ir 

à escola. No entanto, com seus filhos, assumiu uma postura vigilante e enérgica em relação à 

escola. Conforme Portes (ibidem, p. 3), o relato sobre sua mãe é o seguinte: 
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(Ela) sempre nos lembrava de que nós teríamos de frequentá-la, que nós não iríamos 

repetir a história dela e do meu pai, pois, segundo ela, ele não tinha uma profissão. Nós 

teríamos de ter uma, porque, “quem tem uma profissão sempre arranja emprego”. 

Evidentemente, era uma clara referência ao fato de meu pai “viver desempregado” nessa 

quadra da vida, e por nós sofrermos as consequências dessa desqualificação 

profissional. Para resumir, em 12 anos nessa cidade, moramos em 10 diferentes casas. 

Mas por esforço direto de minha mãe, nunca ficamos sem estudar. 

 

Eva teve consciência de que, 

 

a comunidade rural não possui elementos culturais que permitam uma transformação 

de molde a possibilitar o entrosamento no sistema econômico capitalista industrial. É 

abandonando a posição de parceiro ou agregado e se tornando assalariado, rural ou 

urbano, que o trabalhador rural se integra na vida nacional (DURHAM, 1984b, P,106). 

 

 

 Nessas circunstâncias, Eva exigia que seus filhos estudassem, e sempre os 

matriculavam nas melhores escolas da região onde moravam. Ela acreditava que, só através da 

escola, seus filhos poderiam ter uma vida diferente da vida dela e da vida de seu marido, sem 

tanta instabilidade, poderiam arrumar um emprego.  

A filha mais velha do casal, Mara, teve uma trajetória escolar irregular. Ela começou a 

estudar tardiamente, foi alfabetizada aos nove anos pela esposa de um de seus tios materno, em 

uma escola feita de um dos quartos da casa da professora, na zona rural. Mara auxiliava à mãe 

nos cuidados com os irmãos mais novos, fato que contribuiu com o mau andamento nos estudos. 

Ela concluiu a oitava série (atual nono ano) aos 16 anos de idade, até esse nível de escolaridade 

estudou em escola pública.  

Aos 17 anos, mudou-se para Belo Horizonte para trabalhar, sustentar-se, financiar os 

estudos e ainda mandar algum dinheiro para a família. Ela foi a primeira da família a migrar 

para uma cidade grande, morou com um tio. O fato de ir morar com um parente é recorrente no 

processo migratório, segundo Durham (1984c, p. 132): 

 

Os jovens não migram completamente sós. Eles se locomovem dentro de um grupo 

recrutado na comunidade de origem. Os jovens, frequentemente, partem com famílias 

conhecidas, com amigos que já migraram antes, ou vão à procura de parentes. Esses 

grupos dão ao migrante a segurança da companhia e do conhecimento da situação 

nova que terão que enfrentar. 

 

Mara arranjou emprego por intervenção de seu pai, que era conhecido e tinha como 

compadre o dono de uma loja de tecido, com o qual já tinha trabalhado anteriormente em duas 

cidades. Conciliou estudos e trabalho, e concluiu o Ensino Médio aos 20 anos. Mesmo com as 

adversidades, deu continuidade aos estudos, fez cursinho pré-vestibular e aos 21 anos, iniciou 
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a graduação em História na Puc-Minas, sempre conciliando estudos e trabalho. Nessa época, 

trabalhava no banco Bradesco e ganhava um salário melhor. Isso permitiu que financiasse seus 

estudos. Terminou a graduação de maneira regular e começou a exercer sua profissão. 

Trabalhou como professora em escolas públicas e, hoje, é aposentada como tal. 

Edgar, também iniciou os estudos de forma irregular. Concluiu a oitava série (atual nono 

ano) aos 17 anos de idade e passou por quatro diferentes escolas públicas. Durante esse período 

exerceu diferentes trabalhos, foi vendedor de queijo, de picolé, de livros de bolso e revistas em 

quadrinhos. Conciliou essas atividades com os estudos diante da vigilância da mãe. Segundo 

ele, “os meus problemas escolares eram afeitos à pobreza material, como a falta de material 

escolar e uniforme, em um tempo que se era obrigado a obedecer a um determinado padrão 

estético, uniformizado. Isso sempre era um problema e ameaçava me afastar da escola” 

(PORTES, 2019, p. 6). 

Assim como a irmã mais velha, Edgar foi para Belo Horizonte para estudar e trabalhar. 

Inicialmente, morou na casa de um outro tio durante uma semana. Mas, devido aos 

desentendimentos com a família, foi morar com uma prima durante dois anos, até a vinda do 

restante da família.  

É interessante destacar que, 

o caráter familiar da migração não se manifesta essencialmente no deslocamento 

conjunto de famílias inteiras, mas antes, na reconstituição de famílias, total ou parcial, 

de grupos familiares, a partir da migração de segmentos da unidade original. 

(DURHAM, 1984d, p. 130).  

 

Nessa perspectiva, em 1979, toda a família já morava junto novamente. Moraram de aluguel 

em um bairro periférico, São Gabriel, e em uma casa sem qualquer conforto, “em um barraco”, 

em que foi difícil se adaptar. 

Edgar trabalhou de auxiliar de serviços gerais em uma empresa de ônibus, de faxineiro 

em um escritório de cobrança, de office boy e de caixa contábil na Usiminas Mecânica, da qual 

saiu em 1980, para ir para o Iraque e ter possibilidades financeiras de comprar uma casa para a 

família. Além de ter a oportunidade de viver uma experiência única, fora do Brasil, pela qual 

jamais poderia pagar. 

Ao mudar-se para Belo Horizonte, estudou só em escolas particulares. Cursou o 

primeiro ano em um colégio. O segundo e o terceiro ano fez em outro colégio. Em 1979, ano 

de conclusão do Ensino Médio, foi aprovado no primeiro vestibular para o curso de Letras da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foi o único aluno do colégio a ser aprovado.  
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Deu início ao curso, mas o abandonou para ir para o Iraque. Segundo o pesquisado, “ir 

para o Iraque se apresentava como uma oportunidade única de eu resolver um problema 

estrutural da minha família, ter uma casa. Mas se aventurava, também, a oportunidade de viver 

uma experiência única, fora do Brasil, pela qual jamais poderia pagar” (2019, p. 7). Lá 

permaneceu por quatro anos. Ao retornar, comprou a casa para sua família e conforme esclarece 

Durham (1984e, p.174): 

 
A casa própria é um ideal extremamente generalizado e tem, certamente, um valor 

instrumental. [...] A casa é sempre um investimento que pode dar lucro, pela venda ou 

locação. É, por isso, uma forma de obter uma certa segurança econômica. Isto é tanto 

mais verdade porquanto o preço do aluguel ocupa, geralmente, uma percentagem 

importante do orçamento doméstico. [...] a casa própria garante a satisfação 

permanente da necessidade fundamental de abrigo e alojamento. 

 

 Nesse mesmo período, Edgar iniciou o curso de Pedagogia na UFMG, fez o curso 

regularmente e usufruiu dos benefícios oferecidos pela Universidade, como diretório acadêmico 

e iniciação cientifica. Durante a graduação, se dedicou exclusivamente aos estudos. Concluída 

a graduação, começou a trabalhar na área e deu continuidade aos estudos por meio do mestrado, 

doutorado e pós-doutorado, sempre em Educação. Galgou postos cada vez melhores em sua 

carreira profissional, até chegar à categoria de professor titular em uma Universidade Federal. 

Hoje, ele é aposentado. 

É importante dizer que Mara e Edgar, por ocuparem os primeiros lugares de uma fratria 

de seis filhos, foram os principais responsáveis pelo desbravamento escolar, pelo processo 

migratório e influenciadores dos seus irmãos em termos escolares. A esse respeito, é coerente 

dizer que os indivíduos que conseguem colocações melhores, passam a agir como ponto de 

apoio para a ascensão dos parentes, no caso, dos irmãos. A aquisição de um nível de renda 

relativamente confortável, que é resultado do ganho conjunto de um grupo de irmãos, garante, 

também, uma segurança econômica muito maior (DURHAMf, 1984, p. 135). 

Eles propiciaram as condições necessárias para que eles frequentassem escolas melhores 

e cuidavam do andamento escolar deles.  Na expressão de Portes (1993, p.66), “desenvolveram 

a solidariedade interna nas famílias populares, fenômeno observado quando os membros de 

uma família trabalham em prol do prolongamento da escolaridade de outros membros”. Foram 

eles, principalmente, que criaram condições mais profícuas em relação à trajetória escolar dos 

irmãos mais novos. Nesse caso, concordamos com aquilo que Lahire afirma sobre o fato de 

cada filho pertencer a uma família diferente. Nas palavras do autor, 
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“Atenção para com os fenômenos, tais como o fato de pertencermos, simultânea ou 

sucessivamente, a vários grupos, ou como a transformação progressiva dos grupos aos 

quais participamos, o que implica que nunca estamos totalmente no mesmo grupo em 

momentos diferentes da história desse grupo (duas crianças que pertencem a uma 

mesma frátria não nascem e não vivem nunca exatamente na mesma família) (1997, 

p.207, grifos do autor) 

 

 

Nesse contexto, Hélio foi alfabetizado precocemente e teve uma trajetória escolar 

regular. Foi o melhor aluno em todos os estabelecimentos escolares pelos quais passou. 

Somente na graduação, na Faculdade de Direito da UFMG, na qual estudou à noite, pois 

trabalhava oito horas por dia, passou por algumas dificuldades referentes a rendimento. Mas, 

mesmo em condições adversas, fez um excelente curso em tempo regular. Hoje é procurador 

do Estado de Minas Gerais. 

Fábio teve uma trajetória escolar regular, também sem atrasos. Iniciou seus estudos na 

cidade em que morava, em uma escola pública que oferecia até a quarta série, lá concluiu a 

quarta série (atual quinto ano). Da quinta à sétima série, estudou em outra escola pública da 

cidade. Com a mudança da família para Belo Horizonte, ele estudou da sétima série ao primeiro 

ano do Ensino Médio em uma escola particular. Concluiu o segundo e o terceiro ano em uma 

outra escola particular. Dedicou-se ao trabalho durante seis anos, até iniciar o curso de 

Geografia da UFMG. De 1988 a 1993, fez o curso de bacharelado em Geografia e de 1993 a 

1996, fez o curso de licenciatura em Geografia na mesma instituição. Atualmente trabalha como 

gestor de meio ambiente para uma grande mineradora de alumínio. 

A filha caçula, Marina, também se beneficiou do capital escolar e cultural já incorporado 

pelos irmãos mais velhos e iniciou sua trajetória escolar de forma regular. Começou a estudar 

aos seis anos de idade na cidade do interior de Minas Gerais. Ao entrar na escola, já sabia ler e 

era tida como uma excelente aluna. Mas, com os efeitos da adaptação na nova cidade refletidos 

negativamente nos rendimentos escolares, ela passou por uma reprovação na sétima série (atual 

oitavo ano). Com a reprovação, mudou de escola novamente, e da sétima série ao terceiro ano 

do Ensino Médio concluiu o ciclo da Educação Básica sem mais reprovações em uma escola 

religiosa e particular. 

Ela fez curso técnico de Auxiliar em Enfermagem, trabalhou nessa área por dois anos, 

o curso foi financiado pelo irmão E. Por questões financeiras, trocou de emprego e foi trabalhar 

em uma empresa de tecidos como digitadora, por indicação do seu irmão Hélio.  Nessa fase, 

estudava para o vestibular de enfermagem e trabalhava. Ao ser reprovada duas vezes no 

vestibular, desistiu de fazer o curso e se dedicou somente ao trabalho.  
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Posteriormente, quando já era casada e com a filha mais velha já crescida, Marina 

retomou os estudos. Nessa fase, os estudos foram financiados por seu marido. Ela fez cursinho 

pré-vestibular durante um ano. Ao prestar o vestibular, foi aprovada no curso de 

Biblioteconomia da UFMG. Concluiu o curso de forma regular, e ainda, conciliou os estudos 

com sua segunda gravidez. Além da graduação, fez várias especializações em sua área de 

atuação e hoje trabalha como bibliotecária de uma faculdade em Belo Horizonte. 

Marcos também iniciou os estudos regularmente em sua terra natal. Estudou em uma 

escola pública da cidade durante dois anos. Em 1979, com a família já em Belo Horizonte, 

continuou os estudos em uma escola pública do bairro onde moravam. Nessa escola, concluiu 

a quarta série (atual quinto ano). Os quatro últimos anos do Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio foram concluídos em uma outra escola pública de Belo Horizonte, na qual entrou por 

processo seletivo. Ele não passou por reprovações e era considerado um bom aluno.  

Na graduação, estudou Administração na Puc-Minas. O curso foi realizado com o 

auxílio do crédito educativo concedido pelo governo Federal, caso esse crédito não fosse 

concedido seria inviável estudar nessa instituição. Ao concluir a graduação, começou a 

trabalhar como consultor em uma empresa privada em Belo Horizonte. Investiu parte do seu 

salário em uma pós-graduação, na Fundação João Pinheiro em 1994. Em 1999, iniciou uma 

segunda especialização na Universidade Federal de Santa Catarina que também foi paga por 

ele. Nessa fase, Marcos trabalhava como professor universitário na rede privada de Belo 

Horizonte. Em 2004, fez o Mestrado em Administração, em uma Faculdade particular em Pedro 

Leopoldo, conciliando estudos e trabalho.  

Em 2011, após ser aprovado no concurso, tomou posse como professor efetivo do 

Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). Nos anos de 2013 e 2014, exerceu os cargos de 

Secretário de Educação e Secretário de Finanças. Isso rendeu a Marcos, o prêmio, por 

unanimidade, de “cidadão honorário” pela Câmara Municipal da cidade. Entre 2015 e 2018, 

exerceu o cargo de Subsecretário de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, durante esse 

cargo, foi condecorado com a Medalha da Inconfidência Mineira e a Medalha Santos Dumont. 

Atualmente, trabalha como professor em uma instituição federal e concorre às eleições para 

vereador na cidade onde mora. 

 

2.2 - O perfil da família de Mara 

 

João, o marido de Mara, concluiu o terceiro ano do Ensino Médio em uma escola 

particular que pagava com o dinheiro do seu trabalho. Teve uma reprovação durante o Ensino 



39 

 

 

Fundamental e não deu continuidade aos estudos, por ter que se dedicar ao trabalho e ajudar 

sua família financeiramente. Hoje, ele trabalha como representante comercial de uma marca de 

sapatos. 

Indagado sobre a importância que ele atribui à escola e a escolarização de seus filhos, 

destaca-se o seguinte trecho: 

 

A escola para mim é fundamental. Muito importante mesmo. Em uma escala de numeral 

de 1 a 10 para mim seria 10. É importante ter a melhor escolaridade possível, melhor 

tipo de ensino. Em relação à escolarização dos meus filhos, eu cobrava bastante, não 

cobrava mais porque sempre trabalhei fora. Solicitava à Mara, também, que 

acompanhasse enquanto eles eram mais novos, e penso até hoje, que eles deveriam 

concluir o ensino superior. 

 

O casal teve dois filhos, Luís e Raí. Luís, concluiu o curso superior tecnológico e 

atualmente, trabalha como analista de rede em uma empresa. Seu irmão, desistiu do curso de 

Direito e atua como fotógrafo de eventos. As trajetórias escolares deles serão desenvolvidas no 

capítulo III.   

 

2.3 - O perfil da família de Fábio 

 

 A esposa de Fábio, assim como o marido, passou pelo processo migratório e iniciou sua 

trajetória escolar em uma cidade do interior e a concluiu em Belo Horizonte. Raiane estudou 

toda a Educação Básica em escolas públicas. Fez o primeiro ciclo da Educação Básica em uma 

escola. Durante o segundo ciclo, passou por outras duas diferentes escolas. O primeiro ano do 

Ensino Médio foi feito em outra escola, ainda em sua cidade natal, onde ela foi reprovada pela 

única vez. Já em Belo Horizonte, cursou o Ensino Médio em duas diferentes escolas de forma 

regular. Ela parou de estudar por alguns anos, e em 2009, deu início e concluiu o curso de 

Direito na Puc-MG. Atualmente, ela não exerce atividade remunerada, é dona-de casa.  

 O filho do casal iniciou sua trajetória escolar precocemente e estudou do maternal ao 

segundo ano do Ensino Fundamental em escolas privadas. Do terceiro ano do Ensino 

Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, estudou em uma outra escola particular de Belo 

Horizonte. Jair passou por uma reprovação durante o Ensino Médio. Atualmente, cursa o 

terceiro período do curso de Direito na Puc-MG, de forma regular. A trajetória deste jovem será 

detalhada no capítulo seguinte. 

 A filha Amanda, assim como o irmão, iniciou os estudos muito jovem e passou pelas 

mesmas escolas que o irmão. Iniciou o maternal em uma escola privada. Cursou todo o Ensino 
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Fundamental e cursa o Ensino Médio em outra escola particular de Belo Horizonte, sem 

reprovações e, segundo seus pais, é uma boa aluna.  

2.4– O perfil da família de Marina 

 

César, marido de Marina, concluiu o Ensino Médio em idade regular. A trajetória escolar 

se deu toda em escolas públicas, até a conclusão do Ensino Médio. Era considerado um bom 

aluno. Não deu sequência aos estudos, não por falta de vontade, mas por impossibilidade 

financeira. Teve que começar a trabalhar cedo e não conseguia conciliar os estudos e o trabalho. 

Mais tarde, aos 48 anos de idade, iniciou o curso de bacharel em Direito, na faculdade particular 

FAMIG em Belo Horizonte, mas não tem o diploma do curso. Por motivos pessoais não redigiu 

a monografia, que é requisito básico para a conclusão do curso. Atualmente, ele trabalha em 

sua própria empresa de turismo. 

A filha mais velha do casal trabalha na empresa de seu pai. É responsável pelo setor de 

vendas de pacotes de viagens. Trabalha nesta empresa desde os 15 anos de idade. Ela concluiu 

o Ensino Médio e não deu continuidade aos estudos.  

Sobre a trajetória escolar da filha mais nova, é possível dizer que de forma geral, se deu 

de uma maneira mais branda se comparada à irmã. Nesse sentido, Bruna iniciou os estudos já 

no Ensino Fundamental I. Ela sempre estudou em escolas particulares e não teve reprovações. 

Mas ela, assim como a irmã, manteve uma relação esquiva para com os estudos. Atualmente, 

cursa Direito na FAMIG.  

As trajetórias escolares dessas duas jovens também serão apresentadas no próximo 

capítulo. 

2.5 – O perfil da família de Marcos  

 

 Marcos se casou com Joana, que concluiu o Ensino Médio. Hoje, eles estão divorciados. 

Eles tiveram duas filhas, Maria e Luna. Segundo Marcos, a filha mais velha, concluiu todo o 

Ensino Fundamental em uma escola particular de Belo Horizonte, de forma regular. 

Atualmente, cursa o segundo ano do Ensino Médio técnico integrado no Instituto Federal de 

Minas Gerais (IFMG), Campus Ribeirão das Neves. Anteriormente, fez o primeiro e o segundo 

ano no Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) e passou por uma reprovação no 

segundo ano, por questões emocionais. 
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 Já a filha mais nova, concluiu o Ensino Fundamental I e II em uma escola particular de 

Belo Horizonte e, hoje, cursa o primeiro ano do Ensino Médio técnico integrado no mesmo 

Instituto que sua irmã, segue os estudos de forma regular. 

 2.6 - Das condições materiais de existência atuais de Eva e dos seus seis filhos  

 

Dona Eva reside em casa própria no bairro Guarani, situado na região norte de Belo 

Horizonte. Reside em um apartamento de cobertura em um prédio de cinco andares. O 

apartamento possui quatro quartos, três banheiros, sala, copa, cozinha, uma varanda, área de 

serviço, uma área gourmet na cobertura e duas vagas na garagem. 

Mara mora na capital mineira, no bairro Jardim América, um bairro de classe média 

situado na região Oeste de Belo Horizonte. Reside em casa própria, que possui cozinha 

conjugada com a copa, sala de estar e sala de TV, dois quartos comuns, um quarto com suíte e 

um banheiro social. A área externa é composta por área de lazer com churrasqueira, jardim e 

garagem com duas vagas. A família possui três veículos automotores (uma camionete Fiat/Toro, 

ano 2018, um automóvel Hyundai/HB20, ano 2019 e um automóvel Fiat/Pálio, ano 2010). 

Edgar reside em São João del-Rei, MG. Mora no bairro Colônia do Marçal, considerado 

um bairro de classe média. Mora em uma casa, em um lote de 1.500 metros quadrados, que 

possui cozinha, espaço de jantar, sala e banheiro social no primeiro andar. No segundo andar, 

há dois quartos e um banheiro com hidromassagem. Fora da casa, há uma área de lazer, com 

uma biblioteca, um quarto de visitas e um banheiro social. Ainda possui outro lote de 1640 

metros quadrados no mesmo bairro, uma propriedade rural pertencente ao município de São 

João del-Rei, sem benfeitorias, com 21.5 hectares e um apartamento de três quartos, dois 

banheiros, duas vagas na garagem e dependência de uma empregada, em um prédio com seis 

apartamentos no bairro União, em Belo Horizonte. Há também, dois veículos automotores (uma 

camionete Toyota/Hilux, ano 2002 e um Honda/Civic, ano 2018).  

Hélio mora em Belo Horizonte, na Savassi, bairro nobre de Belo Horizonte. Reside em 

um apartamento próprio de dois quartos comuns, um quarto com suíte, cozinha, sala de estar, 

sala de jantar, banheiro social, varanda e área de serviço com quarto e banheiro. Há também, 

um salão de festa, área para churrasco, piscina, área verde e duas vagas na garagem. 

Fábio também reside em Belo Horizonte, no bairro residencial São Gabriel, considerado 

de classe média baixa, situado na região nordeste da cidade. Mora em casa própria, que possui 

dois quartos comuns e um quarto com suíte, banheiro social, cozinha, sala de estar, sala de 

jantar, área de serviços e varanda em volta de toda a casa. Há também, um espaço de lazer, com 
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churrasqueira, área verde e garagem com quatro vagas. Possui dois veículos automotores (um 

Renegade/Jeep, ano 2016 e um Peugeot/Peugeot, ano 2019/2020). 

Marina reside em apartamento próprio, em um prédio de seis andares, no bairro Alto 

Barroca, considerado um bairro de classe média, situado na Região Oeste de Belo Horizonte. 

O apartamento possui sala, cozinha conjugada com copa, três quartos, dois banheiros, área de 

serviço, duas áreas privativas e uma vaga na garagem. Tem também um sítio, localizado no 

município de Onça do Pitangui (MG), de 7 hectares, com uma casa que possui sala, cozinha, 

área de serviços, um banheiro e três quartos. Possui dois veículos automotores (um Hyundai/ 

SUV Tucson, ano 2017 e uma caminhonete Mahindra, ano 2015) 

Marcos mora em um prédio de seis apartamentos em Belo Horizonte, no bairro Guarani. 

O apartamento próprio em que mora é composto por dois quartos comuns, um quarto com suíte, 

sala de estar e sala de jantar conjugadas, cozinha e banheiro social. Na parte de cima do 

apartamento há um quarto com suíte, copa e área de serviço com mais um banheiro. Possui duas 

vagas na garagem e um veículo automotor (Chevrolet/Ônix, ano 2018/2019). 

 

2.7- A saída da precariedade socioeconômica e a relação com a escolarização 

 

 A partir da descrição das condições materiais de existência apresentada, é pertinente 

elucidar reflexões acerca de como se deu a relação entre o processo de escolarização e a saída 

da precariedade socioeconômica da família investigada. Inserida em um contexto pouco 

favorável ao sucesso escolar, a família desenvolveu estratégias que colaboraram com o bom 

desempenho escolar. Nesse caso, o casal, Adir e Eva, mesmo em condições materiais e culturais 

limitadas, fez com que todos os seis filhos estudassem.  

A mãe Eva, analfabeta, mas com a boa vontade que seus filhos tivessem uma carreira 

profissional, procurava as melhores escolas próximas de sua casa, ainda na cidade do interior, 

para que eles pudessem estudar. Além disso, a frequência era obrigatória e assegurada por ela, 

que se valia de castigos físicos quando os filhos tentavam faltar às aulas. Em outras palavras, o 

rigor com que Eva encarou a vida escolar dos filhos fez com que eles incorporassem o dever de 

estudar e acreditassem que, só assim, poderiam melhorar de vida.  

Dona Eva sempre lembrava os filhos de que teriam que frequentar a escola, que eles não 

iriam repetir a história dela e de seu marido, pois, segundo ela, ele não tinha uma profissão. 

Mas os filhos teriam de ter uma, porque “quem tem uma profissão, sempre arranja emprego”. 

Evidentemente, era uma clara referência ao fato de seu marido “viver desempregado”, e por 

sofrerem as consequências dessa desqualificação profissional. Para resumir, em 12 anos em 
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uma cidade do interior, moraram em 10 diferentes casas. E por esforço direto de dona Eva, os 

filhos nunca ficaram sem estudar. 

O pai Adir, também colaborou com a postura interessada que os filhos mantiveram com 

os estudos. Diferentemente da mãe, Adir não exigia que os filhos fossem à escola e, conforme 

afirma Portes (2019, p. 5), sobre as tentativas de auxílio do pai nas tarefas escolares da irmã, 

não era uma relação saudável, nas palavras dele: 

 

Como sujeito alfabetizado, era ele quem tentava nos ajudar nos deveres. Mas eu nunca 

pedia isso a ele, pois via a sua falta de paciência para com a minha irmã. Da distância 

que estou daquelas cenas, diria que ele não tinha os conhecimentos pedagógicos 

necessários para ajudá-la, e isso transformava a tarefa de ajudar a minha irmã em um 

suplício para ela e em um sofrimento para ele. 

 

Entretanto, era Adir que possibilitava o contato físico com os bens culturalmente 

valorizados, como: livros, revistas, fotografia e cinema. Era ele que conduzia esse contato. Essa 

atitude contribuiu para que os filhos incorporassem um habittus reconhecido pela escola. 

Conforme traz Durham (1984g, p. 210): 

 

A escolarização dos jovens depende em grande parte da imposição familiar. É a 

autoridade dos pais que obriga as crianças a frequentar escolas, que estimula a procura 

de empregos mais qualificados e mais bem remunerados. A família é um fator 

importante de controle social, e o sucesso com que se consegue manter a integridade 

do grupo doméstico e a disciplina familiar, parece contribuir de modo muito marcado 

para a manutenção ou estabelecimento de hábitos e valores que favorecem o ingresso 

no mercado regular de mão-de-obra. 

 

As estratégias escolares incentivadas, nem sempre de forma consciente, permitiram aos 

filhos que desenvolvessem um “senso de jogo” na trama escolar.  

Por ser uma família proveniente dos meios populares, sem recursos econômicos e com 

a frequente instabilidade financeira, viu na migração para uma grande cidade a única 

oportunidade de ter uma vida diferente, com boas oportunidades de emprego e estudo. Nessa 

perspectiva,  

a migração é motivada por insatisfações que são sentidas sobretudo na esfera 

econômica, é a possibilidade de vir a obter uma colocação satisfatória, isto é, que 

preencha ou venha a preencher, pelo menos em parte, as aspirações do migrante, que 

condiciona todo o processo de integração na zona urbana (idem, 1984h, p. 145). 

 

 No ano de 1979, toda a família já residia na cidade de Belo Horizonte, no bairro São 

Gabriel. Ao chegar, alugaram uma casa pequena, desconfortável, situada na zona de periferia 

do bairro.  Os irmãos mais velhos passaram a cuidar da escolarização dos irmãos mais jovens. 

Nesse contexto, os irmãos mais velhos propiciaram aos irmãos mais novos, na expressão de 
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Bernard Lahire, as condições necessárias para que eles frequentassem escolas melhores do que 

aquelas que eles frequentaram antes da mudança e irem se arranjando com mais segurança na 

nova cidade. Eles realizaram um sobre-esforço coletivo e individual entre si, apoiados em um 

princípio observado nas pesquisas que lidam com trajetórias escolares, a solidariedade interna 

de famílias provenientes dos meios populares. Com efeito, “se a escolaridade longa é 

necessária, nem por isso é suficiente para ajudar a transpor a barreira de classes, quando menos 

não fosse pelo fato, de salvo raras exceções, não se poder transpô-la sozinho. A solidariedade 

familiar, no caso, é muito importante” (GOBLOT, 1989, p.49).  

Com a instabilidade financeira da família, todos que podiam, trabalhavam e ajudavam 

nas despesas da casa. Nota-se nessa configuração familiar, uma disposição escolar singular, que 

mesmo em condições adversas, esses sujeitos deram continuidade aos estudos e conciliaram-

no com o trabalho. Nesse caso, essa família é uma exceção ao que Durham (1984i, p.210) afirma 

sobre a escolarização de todos os jovens migrantes de uma mesma configuração familiar:  

 

Embora seja geral o esforço em fazer os filhos frequentarem a escola primária, 

raramente é possível custear maiores estudos para todos os filhos:  as despesas de 

transporte, livros, cadernos e roupas pesam muito em orçamentos tão restritos como 

da maioria dos migrantes, mesmo quando a escola é gratuita. Por isso mesmo, o 

esforço de escolarização se concentra, em geral, em um dos filhos- ou o caçula, que 

pode contar com uma maior folga financeira da família, se os mais velhos já estiverem 

empregados, ou um outro, que demonstre habilidade especial e que, por isso, possa 

aproveitar melhor o investimento de dinheiro que a educação representa. 

 

 

Pelo perfil descrito, pode-se perceber que esses seis filhos que compõem a terceira 

geração do esquema genealógico apresentado concluíram o curso superior e desenvolveram 

suas carreiras a partir desses cursos. Exclusivamente, via escola, conseguiram ter a 

oportunidade de usufruírem de boas condições materiais, que antes eram distantes de suas 

realidades. Hoje, essa família desfruta de uma posição social diferente daquela de origem e a 

situação de precariedade econômica que vivenciaram durante a infância já não existe. Esse novo 

cenário traz um ponto de partida bastante diferente para os jovens desta família, inseridos em 

uma nova posição sociocultural, que interfere diretamente para as suas disposições e trajetórias 

escolares e sociais, como veremos no próximo capítulo. 

Não obstante, é importante evidenciar que as condições de vida do brasileiro 

melhoraram, de uma maneira geral, nos últimos 30 anos. Visto que, um contingente 

populacional expressivo saiu da miséria, da pobreza rumo à classe média. Isso se deu pela oferta 

de empregos formais, pela expansão de direitos sociais, pela ampliação das infraestruturas 
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sociais de habitação e saneamento. Impulsionadas, principalmente, a partir da implementação 

do Plano Real, em 1994.  

 

A implantação do Plano Real e a estabilidade de preços aumentaram o poder de 

compra da maioria da população. Cresceu a demanda por alimentos e por bens de 

consumo populares, refletindo uma melhoria nas condições de vida da camada mais 

pobre da população (LAVINAS, 1997, p.24). 

 

Apesar de ser indiscutível, essa melhoria abrangente, ao reportar-me para o caso 

específico da família investigada, é possível afirmar que essa família melhorou de forma mais 

expressiva em relação às demais. Nesse contexto, a senhora E. e todos os seus filhos, hoje, têm 

casas próprias confortáveis, veículos automobilísticos que não são populares e, alguns deles, 

possuem outras posses materiais. Isso demonstra que as posses dessa família se espalharam 

com certa homogeneidade e indica a transformação de capital escolar em capital econômico. 

Em relação aos jovens dessa família, representados pela quarta geração do esquema, é 

perceptível que eles vivenciam a situação econômica e cultural ascendente de seus progenitores 

e a naturalizam. Com efeito, isso foi precocemente vivenciado por eles, ao analisar que esses 

jovens trilharam suas trajetórias escolares desde a mais tenra idade em escolas privadas. Nessas 

circunstâncias, fica evidente a supervalorização da escola por parte dos pais, que nutrem a 

esperança de que seus filhos deem continuidade aos estudos através do curso superior. Para 

esses pais, esse nível de ensino é um diferencial que oportuniza melhores condições de vida e 

ocupação profissional. Ao investirem em escolas particulares desde a Educação Infantil para 

seus filhos, fica explícito o valor que esses pais dão à escola.  

No entanto, a valorização por parte dos filhos não se concretiza com facilidade no caso 

de Luís e de Bruna, e não se efetiva nos casos de Carla e Raí. Existe uma certa linearidade, 

apenas na trajetória de Jair. Assim, podemos dizer que a maioria desses jovens não deram a 

mesma importância que seus pais deram para os estudos. Pelo menos, não em termos de capital 

escolar institucionalizado.  

Esse panorama justifica a especificidade da família, tomada como objeto de estudo desta 

pesquisa, que aponta como hipótese para compreensão desse quadro, para a existência de 

diferentes modelos socializadores no interior dessas famílias, para a necessidade de 

compreensão do papel que os jovens da quarta geração ocupa nessas famílias com relação aos 

pais e a relação com o saber que esses jovens desenrolaram no decorrer de suas trajetórias. 

Nesse quesito, é importante destacar que existem elementos internos nessas 

configurações familiares, entre cada membro dessas ramificações, que contribuem para a 

construção de diferentes modelos socializadores e relações com o saber distintas. São esses 
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pontos que norteiam as escolhas profissionais dos jovens e serão analisados com afinco no 

capítulo IV. 

 

2.8- Das camadas populares às camadas médias: a escolaridade como um trunfo 

 

A família investigada congrega quatro gerações, como já visto anteriormente, e este item 

de análise se faz importante para esclarecer como se estabelece a relação entre a origem social 

dessa família e a ascensão social e econômica pela qual essa família passou no decorrer das 

gerações. Em sua origem, essa família pertenceu aos meios populares e, atualmente, é uma 

família pertencente às camadas médias. Mas, considerar essa origem, se faz pertinente para 

refletir sobre a escolaridade considerada como um trunfo para essa família proveniente dos 

meios populares, em sua origem. 

  Nesse contexto, é possível afirmar que a família em questão alcançou a ascensão social 

e econômica exclusivamente via escola. A terceira geração da família concluiu o curso 

superior, com muito esforço, conciliando estudos e trabalho durante toda a trajetória escolar 

e exerceu, e exerce, seus trabalhos nas respectivas áreas de formação, desfrutando dos 

benefícios da escolarização longa que trilharam.  

Com efeito, as trajetórias de sucesso desenvolvidas pelos seis filhos de Adir e Eva se 

efetivou pelo fato da escolaridade ter se manifestado como um trunfo entre a segunda e a 

terceira gerações dessa família. Pois, foi justamente através dela que se pode observar os 

efeitos de irradiação do capital escolar na quarta geração. 

 Essa constatação refuta a discussão que foi trazida por Bourdieu, ao trazer que a 

escolaridade é tida como um trunfo para as famílias provenientes das camadas médias, o que 

não é um equívoco. No entanto, o casal, Adir e Eva, e os filhos que pertenciam aos meios 

populares, desenvolveram estratégias escolares que favoreceram as trajetórias escolares 

longevas que os seis filhos trilharam. Diferentemente do esperado para uma família 

proveniente dos meios populares, que tem aspirações mais moderadas em relação à escola e 

tende a investir pouco no mercado escolar por receio de um retorno “baixo, incerto e a longo 

prazo”. Sobre isso, Nogueira e Nogueira (2004, p. 72 e 73) destacam que as camadas 

populares,  

 

Esperar-se-ia dos filhos que eles estudem apenas o suficiente para se manter (o 

que normalmente, dados os avanços nas taxas de escolarização, já significa, de 

qualquer forma, alcançar a escolarização superior à dos pais) ou se elevar 

ligeiramente em relação ao nível socioeconômico alcançado pelos pais. Essas 
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famílias tenderiam, assim, a privilegiar as carreiras escolares mais curtas, que 

dão acesso mais rapidamente à inserção profissional. (...). Não haveria uma 

cobrança intensiva em relação ao sucesso escolar dos filhos. 

 

No caso da família, pode-se afirmar que os indivíduos assumiram uma postura atípica 

em relação aos estudos. E foi essa postura que os distanciou da posição social de origem. Ou 

seja, quando existe a crença e a construção de disposições para melhorar de vida via escola se 

manifestam fatores fundamentais para que se possa nela investir. O investimento depende 

diretamente do próprio “investidor”, da família e da intensidade dessa crença, isto é, “sua vida 

é norteada pelo que deseja ser seu futuro: ‘eu sei o que quero pra minha vida futura’” (VIANA, 

2007, p. 10). Dessa maneira, ainda que não seja na totalidade dos casos, é perceptível que essa 

tendência, individual e familiar, de busca ativa por melhores condições de vida que passem, 

necessariamente, pela escola, transforma-se em uma disposição escolar que compensa a 

presença reduzida de capitais familiares e permite explicar situações de sucesso escolar em 

meios sociais desfavorecidos, como é o caso. 

Hoje, a terceira geração dessa família está estabelecida na vida. Alguns estão se 

aposentando, outros possuem empregos sólidos, mas todo mundo estável, com condições 

materiais adequadas para criar os filhos, mesmo que parte deles não se empenhem como essa 

geração se empenhou para concluir um curso superior, conforme ressaltou Portes (2019).  

Ao reportar-me para as camadas médias algumas considerações e ações desenvolvidas 

pelas famílias pertencentes a essa categoria social na escolarização dos filhos e a relação que 

estabelecem com a escola se fazem importantes. Nesse contexto, Nogueira; Nogueira (2004, 

p.76) coloca 

No que concerne às estratégias educativas, (...) as classes médias ou pequena 

burguesia tenderiam a investir pesada e sistematicamente na escolarização dos 

filhos. (...) Ele (Bourdieu) observa que é necessário considerar, igualmente, as 

expectativas quanto ao futuro sustentadas por esses grupos sociais. (...) Todas 

as suas condutas (das famílias das classes médias) poderiam, então, ser 

entendidas como parte de um esforço mais amplo com vistas a criar condições 

favoráveis à elevação na escala social.  

 

  Essas famílias buscam possibilitar aos filhos um ambiente livre de influências externas, 

de agentes capazes de desviar o comportamento e o compromisso com a rotina diária, 

estruturada e definida no seio familiar. E que as inclinações, preferências e disposições não 

podem ser concebidas independentes das condições de existência (NOGUEIRA, 2004, p. 140). 

 Além disso, é relevante fazer menção às características tidas como primordiais para a 

manutenção de classe, que são responsáveis pelos maiores e mais arriscados investimentos. 

Com efeito, Bourdieu (2007) destaca que a natureza e a intensidade dos projetos educacionais, 

projetados por cada grupo familiar, é consequência do grau de dependência do grupo em relação ao 
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sucesso escolar para assegurar sua posição de classe. Dessa forma, a classe média, depende do diploma 

para garantir sua posição na escala social. Tem-se o ascetismo que se caracteriza pela redução de 

gastos imediatos para investir na escolarização dos filhos; o malthusianismo que se refere ao 

controle do número de filhos para que se possa investir mais na escolarização de cada 

descendente; e a boa vontade cultural referente ao empenho em adquirir a “cultura legítima 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). Essas particularidades são norteadoras de práticas e ações 

específicas dessas camadas sociais, tomadas de forma consciente perante ao pertencimento de 

classe e de uma determinação para melhorar de vida ainda mais, rumo aos demais extratos das 

camadas médias ou mesmo às elites. 

 Entre as diferentes frações de classes médias, nota-se ações diferenciadas em relação ao 

alcance de uma escolarização mais longa para os filhos e há, também, práticas típicas relativas 

aos padrões de estruturação familiar (ALMEIDA, 2004; NOGUEIRA, 2008). Ações como a 

opção de escolas públicas conceituadas pelas redes sociais que as famílias possuem, a inserção 

em escolas particulares, as mediações das mães nas tarefas escolares. Nogueira (1995, 2010), traz 

as principais estratégias educacionais mobilizadas pelos pais das classes médias que buscam um futuro 

ascensional para a sua prole, como o acompanhamento contínuo e sistemático da vida escolar, a 

intensificação do contato família e escola, a ajuda regular nos deveres de casa, o investimento em 

atividades extraclasse, o monitoramento do tempo livre, a escolha do estabelecimento de ensino e 

internacionalização dos estudos. Estas e outras ações estão relacionadas à disposição dos recursos 

econômicos que as famílias detêm e oferecem à escolarização dos descendentes, de acordo com 

o papel que a escola representa para essas famílias.  

 A seguir, será abordado o próximo capítulo que cuidará da construção das trajetórias de 

cada um dos jovens pesquisados. 
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CAPÍTULO 3 

RECONSTRUÇÃO DAS TRAJETÓRIAS ESCOLARES E SOCIAIS DOS JOVENS 

DA FAMÍLIA 

 

3.1 - As trajetórias sociais e escolares de Carla, Bruna, Luís, Raí e Jair: 

 A título de organização e para evitar a simples repetição do texto em relação às 

condições que se desenrolaram as entrevistas, escolhemos reconstruir as trajetórias dos cinco 

jovens em um mesmo bloco, justamente, por ter acontecido em condições similares. Dessa 

maneira, primeiramente, foi realizada uma descrição geral dessas condições, com os cinco 

entrevistados. Posteriormente, a construção das trajetórias de Carla, Bruna, Luís e Raí, por se 

tratar de duplas de irmãos, respectivamente e, por último, de Jair. 

O contato com os quatro jovens, Carla, Bruna, Luís e Raí, foi bastante facilitado em 

razão das mães, Mara e Marina, viabilizarem o contato.  A recepção dos jovens foi a melhor 

possível, sempre disponíveis e atenciosos, dispostos a ajudar no que fosse necessário. As 

entrevistas realizadas foram previamente agendadas via rede social: WattsApp e marcadas de 

acordo com a possibilidade de data e horário de cada um dos pesquisados.  

As entrevistas foram feitas em duas etapas distintas. A primeira etapa foi realizada no 

ano de 2018, na fase de coleta de dados para a redação do relatório de Iniciação Científica na 

própria casa dos entrevistados em Belo Horizonte. As quatro entrevistas transcorreram de forma 

tranquila, na sala da casa deles, um local organizado e limpo, sem interrupções, com duração 

aproximada de quarenta e cinco minutos, com exceção da entrevista com Raí, que aconteceu 

no quarto do entrevistado, por ele se sentir mais à vontade para falar e evitar o desvio de atenção, 

um local muito organizado também. Aliás, cabe ressaltar que as duas casas tinham essa 

característica, ambas muito organizadas, aconchegantes e perece ser assim diariamente, não só 

pelo fato de se ter uma pessoa “estranha”, no caso, a pesquisadora. Os pesquisados atenderam 

a solicitação da entrevista com prontidão e não colocaram qualquer objeção durante e posterior 

à entrevista. 

Já na segunda etapa, as entrevistas foram realizadas no primeiro semestre de 2021, com 

o intuito de detalhar pontos já abordados na primeira entrevista e de aprofundamento de novas 

questões necessárias para reconstruir as trajetórias desses jovens para a presente pesquisa. Em 

virtude da pandemia de Coronavírus e da necessidade de manter o isolamento social como uma 

das medidas profiláticas para contenção da propagação do vírus, essas entrevistas foram 

realizadas remotamente, via plataforma Google Meet, com Luís, Raí, Bruna e Jair e via chamada 
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de vídeo do WattsApp com Carla, de acordo com a solicitação de cada entrevistado, e teve 

duração entre quarenta e cinco minutos e uma hora e trinta minutos cada entrevista.  

É importante frisar que Jair foi incluído no rol de entrevistados por fazer parte dos jovens 

da família, que está em idade propícia para fazer um curso superior e assim fornecer mais 

material de análise para a presente investigação. Foi realizada uma entrevista e o contato com 

ele se deu, primeiramente, por WhatsApp, onde foi feito o convite para participar da pesquisa. 

A partir do convite aceito, ajustamos os detalhes referentes à data, horário e local que 

aconteceria a entrevista. 

A execução remota das entrevistas impediu que a pesquisadora observasse na totalidade 

os trejeitos dos pesquisados limitados pela tela do computador ou do celular. Mas, em 

contrapartida, foi uma forma bastante eficaz para manter o foco durante toda a entrevista, na 

medida em que é preciso que mantenha a atenção voltada para a tela. Isso permitiu um contato 

mais visual dos silêncios, pausas e reações em relação à determinadas informações que 

colaboraram com as análises. Essas entrevistas foram efetivadas em locais silenciosos pelos 

pesquisados, fator importante que contribuiu para a riqueza do material coletado. Todas as 

entrevistas aconteceram de forma bastante fluida.  

É importante destacar também, sobre a escrita das trajetórias, pelo fato de algumas 

características perpassarem as trajetórias dos cinco jovens aqui pesquisados. Seguimos, então, 

uma ordem de organização para desenvolvê-las. Nesse quesito, construímos as trajetórias a 

partir da situação atual dos jovens, no que se refere a estudo e/ou trabalho e passamos para 

descrição desde a entrada deles na escola, a partir da educação infantil, com ênfase nos 

episódios que marcaram a vida escolar desses jovens, até o presente momento.  

Algumas características estão presentes em seus percursos, nos diferentes níveis de 

ensino. Tais como, dificuldades visualizadas através da frequência às aulas, da frequência nos 

eventos de recuperação, no desinteresse pelos conteúdos, nas reprovações, nas evasões, nas 

dificuldades em realizar as obrigações escolares como os deveres de casa, nos hábitos de leitura 

e na rotina de estudos. São essas as singularidades que foram definidas como elementos, em 

sua totalidade ou tomados em agrupamentos, que podem favorecer os casos de fracasso escolar 

na classe média, conforme é o caso de alguns dos jovens da presente pesquisa.  

A presença de alguns desses elementos será satisfatória para análise, a partir do 

momento que eles causam instabilidades suficientes para questionar as atitudes dos jovens, bem 

como, as de seus familiares, em relação à escola. 
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Carla: “nunca gostei de estudar” 

 

 Hoje, aos trinta e um anos, Carla trabalha como vendedora de pacotes de viagem na 

empresa de turismo da família, se sente realizada ao exercer esse trabalho, sonha em expandir 

a empresa e declara, com realce, que nunca gostou de estudar e dar sequência aos estudos não 

é uma opção futura.   

Carla deu início aos estudos precocemente, quando tinha um ano e oito meses de idade 

no Colégio Pimpolho, situado no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Esse colégio era 

próximo à casa dos seus pais, à época, e da casa da avó, fator que contribuiu para a escolha da 

instituição. Era a avó que buscava a neta e ficava com ela até o final do horário de expediente 

da mãe. Ao sair do trabalho, Marina levava-a para casa. 

Na primeira série, mudou-se para o Colégio Batista Mineiro, particular, situado no 

bairro Floresta. A escolha por esse colégio se deu pelo fato dos pais considerarem uma 

instituição “muito boa, de um ensino clássico, padrão”, segundo sua mãe. Contudo, com a 

mudança, Carla sentiu “dificuldades para acompanhar o ensino porque era uma escola muito 

mais difícil, exigia mais dedicação” se comparada à fase da Educação Infantil. Ao chegar da 

escola, “não fazia nada”, a não ser nos dias que tinha curso de Inglês, a mãe levava e esperava 

a aula terminar para voltarem para casa.  

Ainda que, mesmo diante das dificuldades em conciliar as funções de mãe e profissional, 

Marina era a grande gestora dessa escolarização e exigia que a filha fizesse as tarefas escolares 

e estudasse para as provas. Esse estilo exigente de autoridade era o que garantia o cumprimento 

das tarefas pela filha e era um momento que gerava tensões nas palavras da mãe: 

 

Na minha relação de estudo com a Carla eu sempre fui muito participativa, reunião de 

escola, estudar para prova, ver agenda, fazer o para casa. Por mais que eu trabalhasse 

fora, por mais que estivesse cansada, tinha o horário, tinha como eu me sentar com ela, 

ensinar, brigar, mas… era uma luta, uma luta mesmo. Ela aprendia com uma facilidade 

enorme, mas dispersava com a mesma facilidade, muito dispersa. (Grifos da autora) 

 

As 7ª e 8ª séries foram cursadas em outra escola, dessa vez pública, no Instituto de 

Educação. Essa mudança foi solicitada pela própria Carla, por querer ficar mais próxima de sua 

amiga, que também havia se mudado para essa escola. Além disso, nessa fase, seus pais 

passavam por uma crise financeira que impediu a continuidade da filha no colégio anterior, 

segundo Marina: 

 

Na sétima série eu tive que tirá-la porque eu não tinha condição de pagar. A gente estava 

passando por um processo difícil aqui em casa, falta de dinheiro mesmo. Aí, eu tive que 
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tirá-la e coloquei no que eu achava que era uma excelente escola, era difícil de conseguir 

vaga, era uma luta, mas enfim…. Eu tinha um amigo na secretaria de educação que 

conseguiu uma vaga nessa escola para mim.   

 

Foi durante a passagem por essa escola que surgiram os maiores problemas de 

indisciplina e de resultados. Carla se mostrava arredia em relação ao comportamento em sala 

de aula e, daí por diante, frequentemente tinha notas abaixo da média. A mãe destaca que “ela 

não se adaptou, não gostou, começou a ficar malandra, começou a matar aula e a escola não me 

dava retorno”. Foi nesse período que ela, precisou fazer aulas de reforço de Matemática. Ela 

reitera que:  

 

Precisou de aulas de reforço durante a passagem por essa escola, porque no colégio 

particular anterior existia uma cobrança maior, no colégio público não tem isso. Você 

faz o que você quiser. Como eu não gostava de fazer e eu estava quase “tomando 

bomba”, a minha mãe arrumou uma professora de Matemática. Foi uma indicação, eu 

ia na casa dela. Ela foi a única pessoa que conseguiu me fazer entender Matemática na 

vida. 
 

 No primeiro ano do Ensino Médio, ela se mudou para o colégio particular Cotemig, 

situado no bairro Alto Barroca, bairro onde mora atualmente. Sua mãe trabalhava lá e conseguiu 

uma bolsa de estudos, o que viabilizou a entrada nesse novo colégio. Em relação à 

aprendizagem, Carla disse que “foi mais difícil, porque era escola de ensino técnico de 

informática. Então, era bem diferente” e essa dificuldade ocasionou sua reprovação no primeiro 

ano. Apesar dessa reprovação, ela gostava da escola, por ser “um colégio que tinha uma vibe 

de malhação da Globo: uniforme todo colorido, vários modelos, bem despojado, era bom de 

conviver”.  

 Os resultados ficavam na média “sempre, sempre, passava no limite do limite. Nunca 

tive notão depois da 5ª série e com exceção do primeiro ano que fui reprovada. Era o suficiente 

para passar de ano apenas.” Isso interferia no relacionamento com os professores. Nesse 

quesito, ela destaca que tinha um bom relacionamento desde que eles não cobrassem resultados. 

Caso isso ocorresse, havia uma certa tensão. Nesses casos, “eu sempre reajo até hoje assim, 

para tudo, entra aqui e saí daqui (demonstrando os ouvidos). Eu não discuto, eu não bato boca 

com ninguém, eu simplesmente não faço o que não quero fazer, desde nova sou assim.”  

 O relacionamento com os colegas sempre foi muito bom e, da quinta série em diante, 

tinha uma relação mais intensa com eles. É interessante destacar que esse bom relacionamento 

era refletido no lugar que ela ocupava na sala de aula que sempre foi "do meio para trás, quando 

me sentava na frente era porque era obrigada. Eu gostava de sentar mais para trás, para 

conversar com os colegas.” 
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Ela permaneceu mais um ano no Cotemig e foi aprovada. Contudo, quis sair da escola 

porque queria fazer o segundo e o terceiro ano em um ano, para concluir mais rápido e parar de 

estudar. Para isso, mudou de escola e foi para a escola Promove, particular, que na época 

oferecia esse tipo de ensino. Em um ano, cursou 2º e 3º anos, um período que ela denominou 

como “inútil”, onde fazia as atividades só para ter nota e passar.  

Nessa escola, ela teve uma “relação utilitarista”, não desenvolveu qualquer 

relacionamento com professores, não fez novas amizades, “só queria nota para passar”. 

Concluiu o Ensino Médio e seguir os estudos não é uma opção para ela. “Minha relação parou 

por aí, porque eu não gosto realmente, fiz por fazer. Durante o tempo que estudei, eu estudei 

porque era obrigada pela minha mãe.” Ela definiu a decisão de parar de estudar como “um 

alívio, eu nunca quis estudar”. 

 Carla conciliou estudos e trabalho ao iniciar o Ensino Médio, não por necessidade, mas 

por querer ter o próprio dinheiro, “ser independente, não queria ficar pedindo nada e eu nunca 

dei muita importância para os estudos”. Aos quinze anos começou a trabalhar na empresa de 

turismo do seu pai, iniciou em um cargo na parte administrativa da empresa. Como ainda 

estudava nessa fase, a rotina de estudos ficou ainda mais abalada. Caso não tivesse tempo de 

fazer as tarefas de casa para ela não era um problema, a prioridade era se empenhar no trabalho.  

Em relação ao habitus escolar, em vários momentos pode-se perceber a pouca 

autonomia de Carla diante das obrigações escolares. Primeiramente, ela não possuía um horário 

fixo de estudos, sendo que durante o Ensino Médio fazia as tarefas na escola mesmo, durante 

os horários de recreio e entre os intervalos das aulas. Em casa, não tinha uma rotina de estudos, 

a não ser aquela imposta, por pura exigência da mãe. 

Para Carla, a escola deveria ter uma função mais útil, além de fazer com que o estudante 

alcance notas mínimas para ser aprovado.  

“Hoje eu consigo perceber que se tivesse matérias mais práticas, por exemplo, educação 

financeira, apoio psicológico, uma coisa assim, acho que as pessoas desenvolveriam 

melhor como pessoas, porque o intuito da escola anteriormente para mim era te fazer 

passar de ano. Eu sinceramente não uso nada que eu aprendi na escola, exceto ler e 

escrever. Aqueles teoremas de Pitágoras, por exemplo, nunca usei na minha vida. É 

inútil! Isso era desanimador, empaquei, a escola deveria ser mais útil.” 
 

 Sobre as práticas de leitura, Carla declara que não gosta de ler e que na época da escola 

somente as executava por obrigação. Esse é um fator importante para se entender essa situação 

escolar, haja vista que Carla não internalizou ao longo dos anos um habitus escolar em relação 

à leitura também. Mesmo com a presença de uma mãe amante da leitura, que para além da 

intrínseca correlação entre o trabalho (profissão), pratica a leitura desde a infância. Marina fala 
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com entusiasmo: “Eu amo ler! Leio de tudo. Desde rótulos de mercadorias a livros clássicos, 

desde muito jovem”. Contudo, essa disposição não foi passada à filha.  

Quanto à participação do pai na vida escolar da filha, é possível afirmar que a 

convivência foi bastante prejudicada pelo trabalho que ele exerce. Por ser empresário e ter que 

viajar, praticamente, sua participação se resumiu em auxílio financeiro nas demandas escolares, 

tal como nas mensalidades dos colégios e todas as outras necessidades de materiais, vestimenta 

e transporte.  

Mesmo apesar dessa ausência do pai, a decisão de Carla de parar de estudar não foi 

aceita com conformismo, tanto para Marina quanto para César. “Não houve briga, mas o 

incentivo era outro", afirma Carla. A expectativa era a de que ela daria sequência aos estudos, 

até hoje existe esse incentivo. Nesse caso, o fato dela não dar continuidade aos estudos é um 

fator que incomoda os seus pais, mas ela não se sente afetada. Segundo ela: “Para mim é ok, 

não quero”. Toda essa situação gera tensões nas relações familiares segundo a mãe: 

 

Eu já lutei, já ofereci, já propus, a gente (ela e o marido) já fez de tudo, de tudo que 

tivesse ao nosso alcance para que a Carla estudasse e, até o momento, ela não estudou. 

E então, eu fico pensando assim, de repente, ela está esperando o tempo dela não é? De 

vez em quando, como eu trabalho na faculdade, eu tenho bolsa. Aí de vez em quando 

eu falo: - Carla você não quer fazer Engenharia Civil não, é de graça! Ela responde: 

“Não mãe, não quero não.” Aí, agora abriu o curso de Direito lá. - Carla não quer fazer 

Direito não? Bom, eu fico tentando, mas assim… não tão insistentemente e tentando 

usar minha autoridade de mãe para que ela estude. Então, como eu não consegui, 

realmente não consegui, eu deixei para lá, mesmo explicando que a gente só consegue 

as coisas, nós, minha família, só conseguimos as coisas através do estudo. (Grifos da 

autora)  
 

É doloroso para a mãe não conseguir fazer com que a própria filha desenrolasse uma 

trajetória escolar de sucesso. Pelo relato do pai, é possível inferir que ele também fica 

incomodado com essa situação. Nas palavras dele: "Eu e a Marina fizemos de tudo que estava 

ao nosso alcance para que ela fizesse o curso superior. Mas, ela não quer de jeito nenhum”. 

Dessa forma, num lar onde os hábitos de leitura se concentram apenas nas exigências 

escolares, já que as leituras desenvolvidas se efetivaram enquanto “leitura obrigatória” por 

Carla, de maneira, superficial, técnico-burocrática, pouco crítica, evidenciando uma relação 

com o saber predominantemente utilitarista. Ou seja, não se vê sentido no aprendizado que não 

se volte a apresentar soluções aos problemas práticos do cotidiano escolar, não há o 

desenvolvimento de um habitus escolar.  

Apesar de se ter uma mãe que exige assiduamente compromisso, responsabilidade, que 

pratica leitura por gosto e apesar de todo esforço, não consegue desenvolver um tipo de relação 

favorável com a escolarização da filha (parceria), nem consegue fiscalizá-la de maneira 
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eficiente, tudo isso se transforma em fatores que fornecem dados para compreender a situação 

escolar atual de Carla. 

 

Bruna: “O intercâmbio salvou a minha vida” 

  

 Aos vinte e cinco anos, Bruna cursa o sétimo período de Direito e é uma excelente aluna. 

Em relação às perspectivas futuras, está mais propensa a prestar concurso para área de 

promotoria ou de procuradoria, e ainda não se decidiu sobre qual a área de especialização, 

contrapondo-se à irmã. 

Ao contrário da irmã, Bruna deu início à trajetória escolar mais tarde, no segundo 

período da Educação Infantil, no Colégio Pimpolho. Frequentou apenas instituições de ensino 

privadas. Segundo Marina, a entrada mais tardia da filha na escola se deu pela decepção com 

Carla em relação aos estudos. Sobre isso, ela relata: “Eu fiquei tão decepcionada com o estudo 

da Carla, porque eu fiz as coisas tão certinho, achando que as coisas fossem fluir. Então, eu 

fiquei pensando... a Carla entrou na escola muito cedo, então, não quero saber da Bruna entrar 

na escola muito cedo”.  

Bruna tem poucas lembranças desse período, mas no geral relatou que foi bom. “Não 

tenho nenhuma lembrança ruim”. Não só nessa fase, como também nos anos posteriores, Bruna 

relata que a mãe foi a responsável pela garantia dos afazeres escolares. “Era ela que ajudava 

com as tarefas quando eu precisava, olhava os cadernos, exigia frequência, participava das 

reuniões, principalmente na fase que eu era menor”. Nessa época, Bruna fazia natação à tarde. 

 Por desejo dos pais, principalmente da mãe, que cuidava com mais proximidade da 

escolaridade da filha, da quinta à sétima série, Bruna frequentou o Instituto Coração de Jesus 

(ICJ). Sobre a mudança para essa escola, ela destaca que não fez muitas amizades. Não era 

entrosada com a turma que pertencia e que isso foi motivo para uma nova mudança de escola. 

Segundo ela: “Eu não gostei do ICJ. Eu não combinava com o pessoal, não me adaptei bem. Eu 

tinha umas duas amizades”. Na quinta série iniciou o curso de inglês, inicialmente na Number 

One, que fazia parte do ICJ. 

 No nono ano,5 foi para o Colégio Salesiano e permaneceu lá, até o final do primeiro ano 

do Ensino Médio. A opção por essa instituição se efetivou pela proximidade com o trabalho da 

mãe, que facilitava o trajeto de ida e volta para casa pelos horários coincidentes. Sempre 

                                                 
5 Em 2005, foi incluído um ano a mais de estudos durante o Ensino Fundamental e, atualmente, a oitava série 

equivale ao nono ano. 
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estudou no período matutino e gostava de ocupar a última carteira da fileira do canto da sala. 

“Eu me sentia protegida e gostava de ficar encostada na parede”. 

 A passagem por essa escola foi lembrada com um pouco mais de ânimo. Sobre os 

colegas, Bruna relata que foi bem melhor se comparada ao ICJ. “Consegui enturmar mais”. Em 

relação à rotina que tinha depois que chegava da escola, o objetivo era “ficar à toa, não tinha 

uma rotina de estudos”, assistia televisão. As tarefas escolares eram feitas às pressas. “Tinha 

dias que eu nem sabia que tinha, descobria na hora e copiava rápido, nos dias que lembrava 

fazia à noite”. 

 Sobre a relação que manteve com os professores. Bruna destaca que sempre foi restrita 

à sala de aula e que às vezes era tensa. “Bem ruim”. Por nunca ter gostado de sentar-se na frente, 

conversava muito com os colegas. “Eu sempre conversei muito em sala de aula, não fazia nada. 

Fazia no último minuto possível do segundo tempo, bem ruim”. O rendimento sempre foi ruim. 

“Péssimo, horrível, principalmente em matemática”. Apesar disso, não fez aula de reforço 

escolar em nenhuma fase de ensino. “Eu ia me virando”. As recuperações eram frequentes, fato 

que rendia “uns sermões da minha mãe, nada muito sério”, e estudava por conta própria. 

 No segundo ano, foi para o colégio Cotemig. O motivo da mudança, segundo Bruna, diz 

respeito à vontade que tinha de estudar nesse colégio. “Minha mãe trabalhou lá durante um 

tempo e me lembro que falava que ainda queria estudar lá”. Era uma escola diferente, um 

ambiente mais leve. “Mais despojado”. Não era obrigada a ir de uniforme. “Podia ir de calça 

jeans, tinha uma série de blusas diferentes. A gente podia escolher e ir com qualquer uma”.  

Sobre a relação com os colegas, Bruna relata que não teve alteração. Foi como antes, 

era superficial. “Eram amizades de sala de aula, ficou lá”. Já os professores, eram mais legais. 

“Era um relacionamento mais leve, não era imposição, não cobrava postura corporal, por 

exemplo”. Os professores eram mais tranquilos, conversavam de “igual para igual”. Mesmo 

assim, ela continuou com o mesmo comportamento em sala de aula e, também, em relação ao 

rendimento. Foi nesse período que teve os piores resultados, segundo a mãe: 

 

O segundo ano da Bruna foi quase perdido. No final do segundo ano, ela precisava em 

todas as disciplinas, em 30 pontos, ela precisava de 30, 29, 32… Então, assim a 

coordenadora me chamou lá e falou que, se a Bruna não tomasse atitude, ela não 

passaria, e aí, eu falei com a coordenadora: 
- A gente vai fazer o seguinte: 
- Eu vou tirar a Bruna da escola! A escola é muito cara! Eu não tenho condições, não 

tem bolsa, então ela vai sair da escola e ela vai voltar para escola quando ela bem 

entender. Só que aí a Bruna, por ela mesma, se propôs mudar de atitude para tentar 

passar. 
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Ela conseguiu a nota mínima para aprovação nas recuperações. Mas, foi reprovada em 

Matemática. A escola deu a oportunidade para que fosse feita a prova de dependência, mas no 

dia da prova, Bruna esqueceu a data e não fez a avaliação.  

No ano seguinte, ela cursou o terceiro ano normalmente. Passou por várias recuperações 

durante o ano, mas conseguiu ser aprovada. Contudo, ainda devia a disciplina de Matemática 

do segundo ano para conseguir o diploma. Durante o terceiro ano, ela conciliou os estudos para 

a prova dessa dependência que era oferecido pela própria escola em um horário à parte e que 

tinha a duração de um ano, mas não deu certo. “Eu não tinha interesse, era um curso muito 

longo para uma disciplina. Não podia simplificar?”.  

A partir daí, Bruna buscou outras possibilidades para concluir o Ensino Médio, não sem 

motivo. Nesse contexto, ela destaca que seu tio, Hélio, tinha o objetivo de financiar um 

intercâmbio educacional para um sobrinho que desejasse ir. Conforme ela destaca: “Ele 

ofereceu para os filhos da tia Mara, para minha irmã, mas eles não aceitaram e eu queria muito 

ir, só que eu precisava concluir o Ensino Médio, era a condição dos meus pais para eu ir”.  

Com isso, ela deu início a uma série de tentativas. Entrou no Carrier Supletivo por um 

tempo, mas não se adaptou por ser a noite e ficava com medo ao voltar para casa. Depois, tentou 

concluir pelo Centro Estadual de Educação Continuada (Cesec), mas não deu certo também. 

Sobre isso, Bruna relata que “precisava só de uma matéria, era só Matemática. Eu não conseguia 

fazer só essa matéria, eu tinha que fazer todas. O Ensino Médio inteiro de novo”. Por último, 

em 2016, ela fez o Enem. Com a nota obtida, conseguiu o diploma do Ensino Médio. 

Questionada sobre como se preparou para fazer o Enem, Bruna declara que “fui na cara e na 

coragem (risos)”. 

É importante destacar que ela não precisou trabalhar em nenhuma época. Mas, ressalta 

que por desejo próprio trabalhou por dois anos na agência de turismo do seu pai, como 

vendedora de passagens, enquanto cursava os anos finais do Ensino Médio. E, ao concluir, junto 

a um amigo que promove eventos, começou a trabalhar informalmente, na promoção de eventos 

aos finais de semana, mais por gostar e não tanto pelo lucro. 

Sobre os cursos extracurriculares, ela relata que fez curso de Web designer e de 

informática, além do curso de inglês que deu continuidade depois da saída do ICJ, no curso 

May. E por último, no Louisiana Lana e parou para fazer o intercâmbio. 

Em março de 2017, Bruna foi para Vancouver, Canadá, fazer o intercâmbio durante sete 

meses e totalmente financiado pelo seu tio. Sobre a decisão de ir, o relato é o seguinte: “Quando 

eu fui, eu não sei o que eu tinha na cabeça na verdade, eu só queria ir conhecer um mundo novo, 

ter novas experiências, porque eu não me sentia muito adaptada ao ambiente aqui. Ao chegar 
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lá eu me deparei com uma vontade de estudar que eu nunca tive.” Sobre essa experiência, ela 

destaca que os horários de aulas eram das sete horas às doze horas, aproximadamente, de 

segunda à sexta-feira.  

Um fator interessante, é que para essas aulas, ela disse que “sempre chegava cedo e 

participava das aulas”. Foi tão dedicada que, ao final do curso, ganhou um certificado de melhor 

aluna do colégio. “Eu ganhei, porque eu cheguei lá. Eu entendia muito de inglês, mas falava 

pouco e eu tive tanta vontade de aprender, que me empenhei e aprendi muito rápido”. Fez um 

amplo grupo de amizade formado por muitos brasileiros que buscavam aprender inglês, todas 

as conversas que tinham eram em inglês. “A gente não conversava em português. Foi muito 

bom. A gente se ajudava. Foi uma coisa prazerosa, não uma obrigação”. O rendimento em sala 

de aula era o melhor e as notas eram as melhores da turma. “Passava sempre com noventa e 

oito, noventa e nove e cem, que era a nota máxima”.  

As salas eram menores e tinham carteiras, mas como tinham muitas atividades práticas, 

raramente ficavam sentados. Sobre a metodologia utilizada, Bruna relata que foi algo que 

chamou muito a atenção dela. “Era muita dinâmica diferente. Cheguei a fazer até um comercial 

de TV lá (risos). Era muito melhor”.  

Em relação às tarefas, o comportamento também foi outro. “Tinha tarefas todos os dias. 

Mas, eu tinha vontade de fazer. Chegava em casa, almoçava e já fazia as tarefas. Nunca deixei 

para a última hora.” Era oferecido, também pela escola, diferentes atividades de lazer. “Tinha 

patinação, conhecer diferentes parques, viagens mais longas para esquiar e praticar 

snowboard”. De uma maneira geral, Bruna define a experiência do intercâmbio como 

transformadora de sua vida, nas palavras dela “resumindo, o intercâmbio salvou a minha vida 

(risos).” 

Ao retornar, ela relata que deu continuidade ao trabalho de promoção de eventos até o 

início da pandemia. E, complementa que regressou com o objetivo de dar sequência aos estudos 

também. Em 2018, iniciou o curso de Direito na Faculdade Minas Gerais (FAMIG), instituição 

particular. Conseguiu a vaga através da nota do Enem, que tinha feito no ano anterior. A opção 

por esse curso, se deu pelas chances de ser bem-sucedida profissionalmente e pela exclusão das 

demais áreas. Sobre isso, o relato é o seguinte: 

 

A escolha se deu por dinheiro. Assim, na verdade, dinheiro também. E eu não gosto de 

nada. Por exemplo, tem gente que gosta de cachorro, aí vai ser veterinário. Sei lá, eu 

não gosto de nada (risos). E meu pai sempre falou:  
-Você não gosta de nada, então faz Direito, pelo menos com Direito você tem muita 

porta aberta. Você pode ser muita coisa, tem vários concursos que dá para fazer. É muita 

opção de coisas para fazer. 
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-Então, eu fui. (Grifos da autora) 
 

A escolha pela instituição se deu por influência do pai que cursou Direito lá e considera 

uma boa instituição. E pelo valor acessível para a família custear o curso para a filha. 

A postura enquanto aluna do curso de Direito é bastante diferente da postura que 

manteve durante a Educação Básica. Sobre isso, Bruna relata que: 

 

“Assim que eu cheguei, eu me sentei na primeira carteira do meio da sala para ficar ali, 

bem de frente para o professor (risos). E fiz amizade com o mais nerd da sala, ele é 

muito inteligente e nós dois somos até hoje uma dupla inseparável. Somos os melhores 

alunos da sala. A relação com os professores é muito boa, é uma relação de amizade 

mesmo. A gente conversa bastante, mas agora com as aulas on-line não é como antes. 

Eu não me adaptei muito bem, mas em relação a nota, nunca tirei nota ruim. Só aquela 

fome de conhecimento que diminuiu. ” 
 

A área do curso que ela mais gosta é a de Direito Penal, mas não tem uma área que ela 

não se dê bem e que não goste. Nisso, ela reconhece que o trabalho dos docentes é fundamental,  

 

O corpo docente de lá é muito bom. Eles atuam muito na área, são muito competentes 

e têm muitos certificados. e então, a gente adquire muita experiência. Lá não é uma 

faculdade muito teórica, ela é mais prática desde o primeiro período e é bem dinâmica 

também. Não é uma coisa chata, massiva, que você se senta na cadeira e fica o tempo 

todo presa.  
 

 Enquanto cursava o quinto período do curso, prestou concurso para estágio no 

Ministério Público. Fez uma prova oral através de vídeo com o promotor de justiça. Sobre a 

preparação para essa prova, ela relata que se dedicou muito. O período dado foi de vinte dias 

entre a inscrição e a realização da prova, além de um vasto conteúdo. “Eu só estudei durante 

esses dias, de manhã até a noite. Não saia do quarto para nada e no dia da prova eu fiquei muito 

nervosa, me deu tremedeira e branco em algumas coisas que eu sabia”. Foi classificada em 

trigésima sétima posição entre duzentos candidatos, aproximadamente, “sendo a maioria dos 

períodos finais do curso”.  

Em novembro de 2020, ela começou a trabalhar. Sobre essa experiência ela relata que 

está muito satisfeita. “Fico mais com a assessora do promotor e com a parte de segunda 

instância, que é a parte de recurso, de apelação. Eu faço o parecer para garantir que não tenha 

ilegalidade dentro do processo e eu gosto muito”. Em relação às perspectivas futuras, Bruna diz 

que está mais propensa a prestar concurso para a área de promotoria ou de procuradoria, e ainda 

não se decidiu sobre a área de especialização.  
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 Em relação aos hábitos de leitura, Bruna relata que não gosta de ler. “Eu nunca gostei 

de ler. Acho que a questão maior é que pego para ler, leio meia página, continuo lendo, mas a 

cabeça está em outro lugar (risos). Não adianta! Viajo demais lendo. Nossa! É bem difícil.”  As 

leituras envolvem às leituras exigidas pelo curso e pelo estágio. 

  A presença da mãe na trajetória escolar da filha demarcou um lugar de destaque. 

Segundo a jovem, “minha mãe sempre falava que a única coisa que tinha para fazer era estudar, 

isso mexia comigo, de vez em quando”. Relata ainda que a mãe sempre ficava muito chateada 

com os problemas escolares. Mas, que mesmo assim, “não brigava muito não”. Já o pai, não é 

lembrado assim. “Eu não me lembro do meu pai nos assuntos da escola. Posso até estar errada, 

mas não me lembro mesmo. ” E sobre isso, César concorda que não foi presente e atribui ao 

seu trabalho essa carência,  

 

Eu trabalho viajando. Principalmente, antes quando elas (as filhas) eram pequenas. 

Tenho a empresa. A gente viajava para o Paraguai no começo. A gente fazia transporte 

para o Paraguai, então eram vinte e quatro horas para ir e vinte quatro horas para voltar. 

Era o tempo todo na estrada. Basicamente, dormia em casa duas noites só. A minha 

filha mais velha, eu nem vi crescer. De repente, já era uma moçona… A Marina sim, 

que sempre ficou pegando no pé e tudo. 
 

 A partir do exposto, pode-se afirmar que a trajetória escolar referente à Educação Básica 

de Bruna é, também, marcada por tensões e contratempos. Os problemas de rendimento escolar 

era algo que gerava desgaste na relação com sua mãe, que desejava o andamento regular nos 

estudos. A busca por diferentes alternativas no momento de conclusão do Ensino Médio foi um 

tanto quanto penosa para Bruna e para os seus pais. 

Contudo, a realização do intercâmbio, foi uma experiência salvadora para a trajetória 

escolar dela, pois ao retornar, deu início ao curso superior e ela desenvolve o curso com uma 

nova postura, totalmente diferente da vivenciada na Educação Básica. Pode-se notar que o 

efeito de irradiação escolar nessa trajetória acontece de maneira inesperada e que a influência 

dos modelos socializadores e da relação que desenvolveu com o saber durante o intercâmbio, 

foram fatores decisivos para que ela decidisse os novos rumos da sua trajetória escolar. 

 

Luís: “Com um diploma, devagarinho a gente consegue” 

 

 Atualmente, está com trinta anos. Trabalha na Embratel como analista de rede, gosta do 

que faz, principalmente, pela proximidade que tem com a área de Engenharia. Recentemente, 
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concluiu o curso de Processos Gerenciais e em relação aos planos futuros, pensa em fazer uma 

pós-graduação ou uma especialização na sua área de formação. 

Luís iniciou sua trajetória escolar muito cedo. Aos dois anos de idade, começou a 

frequentar o Instituto Educacional Peter Pan, localizado no bairro Jardim América, onde seus 

pais residem. Esse foi o motivo da escolha por essa creche. Lá, estudou até a quarta série. 

Durante essa fase, manteve um bom rendimento e um bom relacionamento com os professores. 

As atividades que ele gostava era a feira de ciências e, nas sextas-feiras, tinha o horário especial 

de aulas de informática. Nas palavras dele: “Eu gosto muito de computador desde essa época, 

era bem legal”.  

 Em relação aos colegas, o relacionamento “não era incrível, mas não era ruim”, há 

passagens negativas dessa fase. Houve relatos de bullying. “Me incomodava, mas não me 

importava muito”. Contudo, essa importância era significativa, tanto é que em seu relato, ele 

afirma que sempre gostou mais de prova ou de trabalho individual. Segundo ele: “Não gostava 

de trabalho em grupo de jeito nenhum, em nenhuma fase da minha ou passagem pela escola”.  

Na quinta série, houve a mudança de escola. Ele foi para outro colégio particular, o 

Instituto Coração de Jesus (ICJ), situado no bairro vizinho, Nova Suíça. Uma instituição 

referência da capital mineira.  

Essa mudança interferiu nos relacionamentos dele. Segundo seu relato, foi uma fase de 

adaptação difícil, ruim em virtude da estranheza de tudo, dos professores, dos colegas, do lugar 

em si, “era tudo novo”. Mas, a maior dificuldade enfrentada foi em relação aos colegas. Os 

recém-chegados, que eram poucos, ficavam isolados, sem pertencer a um grupo de amigos que 

já estavam formados, por fazerem parte da escola a mais tempo. Com isso, os novatos não 

tinham espaço para fazerem parte do “grupo fechado”. Era o grupo de novatos que formava um 

novo grupo de amizade, quando coincidia de sair na mesma sala. 

 No caso do Luís, como não tinha um conhecido, ficou sozinho e não fez novas 

amizades. Aqui, é possível notar o lado introspectivo dele, que refletiu no seu relacionamento 

com os colegas e no convívio “solitário” nessa fase. Pode-se afirmar que esse é um dos motivos 

que fazia com que ele optasse por se sentar sempre no fundo da sala. “Sempre sentei na última 

carteira do canto da sala, para poder ver a sala toda e o professor”. Isso também era uma forma 

evidente que usava para se defender das provocações dos outros estudantes que nessa fase, por 

não ter amigos, “o bullying ficou ainda mais forte”. Luís define esse período como o mais 

turbulento da sua trajetória escolar. “Da quinta à oitava série foi horrível”. 

A relação com os professores foi definida como mediana. Era uma relação informal e 

houve um evento conflituoso marcante com uma professora de História. Ocorreu durante a 
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sétima série, quando estava na transição que exigia a entrega das provas a caneta. Ciente disso, 

ele insistiu e entregou a prova toda a lápis, pois segundo ele, “até hoje sou assim, escrevo tudo 

a lápis”. No entanto, a professora resolveu corrigir a prova na frente de todos os alunos e a 

maioria tirou nota total porque os demais discentes interferiam na correção, o que favorecia a 

nota, ao ter a prova corrigida podia sair da sala.  

Na correção da prova dele, que ficou para uma das últimas, havia três alunos na sala e 

quando ela viu a prova toda a lápis, anulou a mesma e atribuiu nota zero. Nesse momento, 

houve uma discussão entre os dois, em que a professora chorou. Esse episódio marcou 

negativamente Luís, que relatou: “- Eu não me orgulho disso, ainda mais que minha família é 

de professores. Mas, na hora, eu fiquei muito nervoso, porque minha prova estava certa”. Essa 

passagem demonstra claramente a importância que ele dedica ao fato de fazer parte de uma 

família de professores e de como isso refletiria na recepção deste evento pelos seus familiares. 

Segundo ele, “foi decepcionante”. 

Ao chegar da escola, Luís costumava assistir televisão e fazer as tarefas escolares. 

Exceto, quando era muito difícil. Esperava sua mãe chegar para que pudesse auxiliá-lo. A 

realização das tarefas, era realizada por ele já saber que se não fizesse, quando ela chegasse, 

seria obrigado a fazer. Isso demonstra a ordem moral respeitada no lar. Nesse mesmo período, 

iniciou o curso de inglês extraescolar, que ocorria durante dois dias da semana. 

 Entre a quinta e a oitava série, precisou de aulas de reforço de Matemática. A própria 

mãe era quem ministrava as aulas. Essas aulas de reforço também foram como um preparatório 

para um exame de seleção para a admissão no Ensino Médio, em um Colégio Militar que a mãe 

desejava para ele. Segundo Luís, “foi uma experiência em que eu não aprendi muito não, 

misturei tudo (os conteúdos)”. Nota-se aqui, claramente, o acúmulo de capital cultural 

construído ao longo da trajetória de Marta, à serviço do filho, no que diz respeito às estratégias 

educativas movidas para a escolarização dele. 

O jovem cursou o Ensino Médio na mesma escola, período que ele define como “mais 

tranquilo, foi bom, por incrível que pareça”, porque a maioria dos alunos foram para outras 

escolas que ofereciam curso técnico integrado ao Ensino Médio e a redução do número de 

alunos formou uma única turma de trinta alunos. Isso refletiu positivamente na convivência 

dele e dos demais estudantes. Ele conseguiu manter um contato que ele define como “ok” e 

melhorou, também, em relação aos professores, “melhorou, com certeza”, mas não ultrapassava 

as dependências da escola.  

Ao chegar da escola, descansava um pouco, tentava fazer as tarefas e, nessa fase, iniciou 

treinos em Artes Marciais em alguns dias. Posteriormente, pela amizade que estabeleceu com 



63 

 

 

o professor, treinava todos os dias da semana. Sobre a rotina de estudos, pode-se dizer que 

existia, mas de uma maneira irregular. O rigor dessa rotina era prejudicado por sua mãe 

trabalhar o dia todo e a cobrança era corrompida. Sobre isso, Luís reconhece que “os meus 

resultados eram sempre em cima da média, ficava de recuperação porque eu não estudava, não 

tinha muito interesse, por exemplo em História eu fiquei em recuperação, só que na recuperação 

eu tirei 100, mas porque eu estudei. Quando eu queria, eu estudava”. 

Ao finalizar o Ensino Médio, aos 16 anos, fez cursinho pré-vestibular durante seis 

meses, para não perder o ritmo dos estudos. E com a aprovação no vestibular, deu início ao 

curso de Engenharia Mecânica na Puc-MG. Permaneceu nesse curso durante quatro anos 

“patinando”, ele define esse período como improdutivo. “Não foi ruim, mas não foi produtivo 

para mim. Eu me divertia, era legal. Mas, eu não me dediquei novamente, eu era imaturo”. O 

relacionamento com os colegas e professores era bom, “até porque não se compara o ambiente 

acadêmico e o escolar”, mas os resultados eram péssimos.  

Marta se sente culpada por esse percurso de Luís. Segundo ela: “No fundo eu sabia que 

ele não daria conta. Eu errei com ele. Ele não era bom em Matemática. Talvez, se ele não tivesse 

escolhido um curso na área de exatas ele já tivesse formado, trabalhando na área e tudo”. E 

complementa que: “Quando ele acomodou no curso, que não caminhava para frente, eu deveria 

ter ido lá na universidade e trancado a matrícula dele, e dito pra ele procurar outra coisa. Eu não 

vou pagar e não vou deixar seu pai pagar. Acho que ele perdeu muito nisso. ” Esse relato 

demonstra um cuidado excessivo com a escolaridade do filho.  

Durante a permanência no curso, ele desenvolveu uma relação de gosto com a área de 

programação, o que o levou a estudar e dar início ao curso de Jogos Digitais. Deu início ao 

curso na mesma instituição por transferência interna e permaneceu no curso durante dois anos. 

Nessa fase, desenvolveu um jogo para Associação Brasileira de Farmacêuticos. Mas, mesmo 

assim, por não acreditar que seria um mercado promissor, desistiu do curso em 2015. 

Por um tempo, ficou afastado dos estudos. Em 2018, deu início ao curso técnico em 

cervejaria pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)6, com 

duração de um ano. Para ele: “- O Ensino Técnico funciona como o melhor meio de ascensão 

social, o curso superior é um meio de ascensão pessoal, realização pessoal, profissionalmente 

muito ruim… Um dos motivos de eu ter saído é esse, falta a prática, é muita teoria”. Afirmação 

contundente que demonstra a ausência de sentido em fazer um curso superior tradicional. 

                                                 
6 A partir da Lei 12.513/2011, Artigo 1º, foi instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego - PRONATEC, a ser executado pela União, com a finalidade de ampliar a oferta de educação profissional 

e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. 
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Nesse contexto, recentemente, Luís concluiu o curso superior tecnológico em Processos 

Gerenciais, no Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). Um curso com duração 

reduzida e que apresenta um enfoque mais prático, voltado para os desafios profissionais do 

cotidiano. Fez esse curso com o intuito de promover seu próprio negócio de cervejaria. Mas, 

devido à pandemia, a área não está promissora. Então, por agora, esse projeto foi deixado de 

lado e ele, atualmente, trabalha na empresa Embratel, oportunidade que conseguiu pela sua 

formação de nível superior. 

Sobre os hábitos de leitura, Luís afirmou que gosta de ler e, desde o início da sua 

trajetória escolar, elencou como predileto os livros de ficção científica. Afirmou ler com uma 

certa frequência. O que demonstra que ele incorporou, ao longo dos anos, um habitus escolar 

em relação à leitura. Isso permite afirmar, como Lahire (2002, p. 82), que a posse de um título 

acadêmico ou, mais precisamente, a posse de um capital escolar extenso, como é o caso da mãe, 

pode favorecer a transmissão aos filhos de certas disposições à leitura, ou seja, que estimule a 

participação ao fazer parte de “um universo familiar pedagogicamente incitante”. 

Quanto ao protagonismo dos pais no processo de escolarização do filho, Luís relata que 

desde o início da trajetória escolar seus pais exigiam comprometimento e auxiliavam no que 

fosse necessário. “Eles não mediam esforços”. E foi uma relação que sempre perpassou pelo 

incentivo. “Eles sempre incentivaram a estudar”. Especificamente, quanto a participação do pai 

na vida escolar, Luís frisou que por mais que José não participasse com a mesma intensidade 

que a mãe. Reitera que essa ausência se deu exclusivamente pelo trabalho que o pai exerce, que 

faz com que ele fique boa parte da semana em viagens, mas que isso não impedia 

completamente a participação e o apoio dele. “Meu pai sempre ligava todos os dias, perguntava 

como que foi na escola. Ele não ficava de fora não”.  

Diante das estratégias educativas acionadas durante a trajetória escolar, podemos 

elencar a vigilância da vida escolar e de ordem moral, o rigor em relação às tarefas escolares, a 

valorização dos estudos refletido na cobrança de frequência, a preocupação referente a escolha 

do estabelecimento de ensino, a participação nos eventos escolares, o auxílio financeiro nos 

estudos e em cursos extraescolares, a garantia de não precisar conciliar estudos e trabalho 

durante todo o percurso escolar, inclusive, durante os cursos superiores realizados em 

instituições particulares, interrompidos. Tais estratégias também se fizeram presentes nas 

trajetórias das duas primas supracitadas. 

Ademais, apesar dos contratempos vivenciados durante a trajetória escolar de Luís, os 

pais não conceberam a ideia de uma profissão futura para o filho que não passasse pela 

universidade. Mais uma vez, os limites de uma escolaridade turbulenta não impedem as altas 
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expectativas escolares. Nesse contexto, Mara ainda nutre esperanças de que o filho dê sequência 

aos estudos, para além do curso de Processos Gerenciais que acabou de concluir. “Esse curso 

vai dar a ele a possibilidade de fazer um mestrado, um doutorado. ” 

É importante destacar, também, que o cenário de incertezas em relação aos rumos 

escolares que Luís viria a tomar gerava tensões consideráveis na família, principalmente, entre 

ele e sua mãe. Imaginemos que deve ser bastante difícil para uma mãe professora lidar com a 

“instabilidade” escolar do próprio filho. Então, é possível observar as tensões e ansiedades 

como constituintes da escolarização de Luís. Sobre isso, ele relatou que durante a Educação 

Básica, as recorrências em recuperações geravam questionamentos e conflitos. Já, nas 

desistências dos cursos superiores aos quais deu entrada, seus pais reagiam com tristeza e 

inconformismo. Sobre isso, o jovem relata que: - “Eles ficaram desiludidos, achando que eu 

não teria futuro, que não teria emprego e não seria ninguém”, e isso gerava conflitos, mas 

complementa que entendia a reação deles e concorda que estudar é necessário e muito 

importante. Mesmo que um diploma não seja a garantia certa de um emprego, mas “com um 

diploma, devagarinho a gente consegue”, ele destaca. 

Pode-se notar aqui, que o efeito de irradiação escolar se propagou de uma maneira 

inesperada, mais tardia, não tão previsível, pode-se dizer que aconteceu “aos trancos e 

barrancos”. Mas, que aconteceu, na medida em que Luís concluiu o curso superior tecnológico 

e vislumbra continuar os estudos por meio de especialização ou pós-graduação, concretizando 

as aspirações escolares da mãe. 

 

Raí: “Aquilo não era para mim” 

 

 Na atualidade, Raí está com vinte e sete anos e exerce a profissão autônoma de 

fotógrafo. Faz ensaios fotográficos e eventos em geral. Pretende se especializar na área para ser 

uma referência profissional no mercado, através de cursos profissionalizantes. 

 Assim como o irmão iniciou a trajetória escolar aos dois anos, no Instituto Educacional 

Peter Pan, nessa escola concluiu a quarta série. Era uma escola pequena e todos se conheciam, 

companheirismo na escola e na sala de aula era muito presente e fazia a diferença para a 

empolgação das crianças, conforme coloca Raí: “Era muito bom mesmo, um clima muito bom”.  

As relações ultrapassavam o ambiente escolar. Era comum que os pais se visitassem ou 

que as crianças fossem umas nas casas das outras. Estabeleceu um bom relacionamento com os 

professores, mas que não ultrapassava as dependências da escola. O rendimento era sempre 

acima da média, contrapondo-se ao irmão. O lugar ocupado na sala de aula era no fundo, por 
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ser um dos maiores nessa época e por gostar também. “Gostava de ser da turma do fundão”. 

Sobre essa fase, o que marcou Raí foi durante sua passagem pela quarta série, devido à 

formatura, que para ele, foi “um evento cheio de expectativa” e é um período que ele relembra 

saudoso. “Era muito bom”. Nessa época, deu início também ao curso de inglês que acontecia 

em alguns dias da semana. 

Sobre o lazer, era rotineiro aos finais de semana, ele, o irmão e o pai andarem de bicicleta 

em praças. Eram feitos com certa frequência, também, os passeios no Parque Municipal das 

Mangabeiras, que incluíam a mãe. Costumavam fazer piqueniques, frequentavam o clube que 

eram sócios e as viagens de final de ano para a praia também eram comuns.  

 Assim como o irmão, na quinta série, Raí foi para o Instituto Coração de Jesus. Foi uma 

mudança bastante impactante para ele também, porque se tratava de uma escola maior. Como 

estava habituado com uma turma de quinze alunos na escola anterior, fazer parte de uma turma 

com quarenta alunos foi bastante diferente. “Não era só uma turma de quarenta alunos, eram 

duas, três turmas só de quinta série”. Ele ressaltou como vantagem, o fato de alguns colegas do 

antigo colégio terem se mudado para a mesma escola também. “Deu uma amenizada na 

chegada”. Mas, ainda assim, complementa que foi diferente e demorou um pouco para se 

adaptar. “Era uma galera mais vivida, mais malandra (risos). A gente era muito bobão, aquele 

negócio quase interiorano e chega na escola grande”. Costumava ir caminhando para a escola 

e, em alguns dias, era levado pela mãe. 

 O lugar ocupado na sala de aula também foi “no fundão para conversar com a galera”. 

Sempre manteve um bom relacionamento com os colegas e com os professores. O rendimento 

acima da média se manteve, também, durante todo o período que permaneceu nesta escola, do 

quinto ano ao primeiro ano do Ensino Médio. Houve apenas um episódio isolado, na sétima 

série, relacionado à disciplina de português, em que oitenta por cento da turma ficou em 

recuperação. Segundo Raí: “- Ela explicava muito mal, ninguém entendia nada”. Então, foi 

necessária aula de reforço escolar durante esse período. 

Ao chegar da escola, costumava descansar, assistia televisão ou tirava um cochilo e, 

depois, fazia as tarefas escolares. Geralmente, tinha autonomia para fazê-las sozinho, sem 

demandar a cobrança da mãe. Somente em trabalhos mais elaborados que solicitava o auxílio 

dela. Sobre isso, Mara relatou que: “- O Raí sempre foi muito bom, nunca me deu trabalho. Ele 

aprendeu de ver eu ensinando o Luís, raramente precisava da minha ajuda”.  

Os segundo e o terceiro ano do Ensino Médio foram feitos no Colégio Bernoulli, 

particular, uma escola de referência para aqueles que buscam aprovação em cursos superiores 

altamente seletivos. A mudança para esse colégio foi mais tranquila, havia primos nessa escola. 
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Segundo Raí: “- Me senti acolhido”. Em relação aos professores, ele relata que teve um 

relacionamento mais indireto, em virtude do número de professores, pois o número de 

disciplinas era bem maior.  

Em um dia da semana, tinha aulas no período da tarde também. Sobre o rendimento, ele 

destaca que “o primeiro choque foi logo na primeira prova de matemática, eu vi que era um 

nível bem diferente, bem mais difícil, precisava estudar mesmo”. Precisou de aula de reforço 

em matemática durante um tempo no segundo ano. Ele relata que o Ensino Médio foi bem mais 

difícil, exigia muito mais dedicação. Mas, sempre manteve suas práticas de estudo para dar 

conta das exigências escolares. Segundo a mãe, Raí “sempre foi bom aluno por conta dele, eu 

nunca tive trabalho com ele”. 

Sobre o relacionamento com os colegas, ele relata que foi a fase em que fez suas 

melhores amizades que permanecem até hoje. Mas, ao mesmo tempo, foi nessa fase que 

surgiram os maiores embates. “Parece que os alunos veteranos tinham uma cultura de fazer 

bullying com os novatos, tratavam a gente como novato folgado (risos)”. Isso tornou a 

convivência bem mais solitária, restrita ao grupo de amigos, apenas. Nesse período, também 

começou a sair de casa sozinho, ir para casa de amigos e passar o final de semana com eles, 

esporadicamente. 

Ao concluir o Ensino Médio, Raí fez o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

concorreu a uma vaga para o curso de Direito na UFMG, mas não foi aprovado na primeira 

tentativa. Ele deu continuidade aos estudos, fez o preparatório para o Enem no Bernoulli por 

mais um ano e conseguiu sua aprovação no curso almejado.  A escolha pelo curso se deu por 

exclusão das demais áreas. Segundo ele: “- Eu não era muito bom em matemática, não queria 

Medicina, então vai Direito”. Ele coloca, também, que essa opção se deu por inculcação. “Eu 

não escolhi Direito, não tinha nada definido por mim. Eu tenho um tio da área, concursado, 

ganha muito bem, já cria isso. Aí fui”.  

Durante o início do curso, Raí relata que foi bom. “Eu estava muito animado e 

vislumbrado também por estar na faculdade, era UFMG”, demonstração clara de que a 

passagem pela Universidade tinha um papel importante para ele também, ainda mais, em um 

curso altamente seletivo e em uma instituição federal, como foi o caso. Sobre o relacionamento 

com os professores, ele relata que foi o mais informal possível. “Só queria assistir a aula e 

ponto”. Sobre o rendimento, relata que era bom. “As provas eram ridículas”. Participou de um 

grupo de estudos sobre Direito Empresarial durante seis meses. Sobre essa experiência, relata 

que não gostou muito. "Eu achava que era uma coisa e não era. Sei lá! Não gostei muito.  
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Ainda no primeiro período do curso, indicado por uma colega, Raí fez um processo 

seletivo, foi aprovado e iniciou seu primeiro estágio na Advocacia Geral do Estado. Permaneceu 

por uns quatro, cinco meses. Posteriormente, realizou mais um estágio, convidado pelo seu tio 

Hélio, trabalhou na procuradoria durante uns dois anos. E, por último, fez processo seletivo 

para um estágio em um escritório de Direito empresarial que realizava consultorias, permaneceu 

lá por um tempo, ele não soube precisar o período.  

O jovem, relata que apesar de ter gostado de fazer os estágios, ressalta que no geral, era 

novidade só no início. “Chegava no estágio, aprendia muito e aí depois era copiar e colar. 

Chegava num ponto que já tinha aprendido o máximo que aquele estágio poderia me oferecer 

e era muito pouco trabalho, isso me incomodava, passava muito tempo à toa”.  

Dessa maneira, mesmo com o bom rendimento e a atuação em diferentes áreas da 

profissão, demonstrada pelos estágios desde o primeiro período do curso, Raí decidiu trancar a 

matrícula no início do sétimo período e não retornou mais. Sobre a escolha de trancar a 

matrícula, ele afirma que a princípio foi uma opção para repensar sobre o curso. “Eu não estava 

bem mesmo. Aquilo não era para mim, não me identificava. Foi muita pressão do tipo: Será 

que é isso mesmo que eu quero para o resto da minha vida?”.  

Sobre a reação dos seus pais sobre a desistência do curso, ele relata que foi péssima. 

“Foi a pior possível. Eu não julgo, eu entendo. Foi justa e não foi nada que não esperava 

também, estava desistindo de um destino certo”. A desistência de um curso dos mais renomados 

e em uma das melhores Universidades do país não poderia ser recebida de outra maneira, 

“houve brigas”. Sobre isso, a mãe relata que “onde o Raí se perdeu, foi no curso, porque desde 

o maternal ele dizia que faria Direito. Quando estava lá na metade do curso… ah não é isso que 

eu quero. E hoje ele fala o seguinte, ter curso superior todo mundo tem, se eu quiser fazer eu 

vou ali, faço e tiro meu diploma”. 

Com a desistência do curso, Raí começou a desenvolver trabalhos autônomos. Trabalhou 

por alguns anos no setor da beleza e do bem-estar, como um mini franqueado do grupo Hinode, 

mas saiu. Atualmente, trabalha como fotógrafo, desde 2019, em eventos diversos e ensaios 

fotográficos, mas “entrei na pior fase” ao se referir à fase de isolamento social causado pela 

pandemia. Ele relata que escolheu trabalhar nessa área devido ao gosto pela fotografia. Mas, 

que isso, até então, não era uma opção para se ter como profissão. Contudo, pelo fato de sua 

namorada ter se tornado maquiadora e precisar de fotos para divulgar seu trabalho, e pela 

proximidade com o namorado da sogra, que é fotógrafo e que incentivou esse gosto durante 

uma viagem que fizeram juntos, onde ele ensinou Raí a tirar fotos mais profissionais, o que 

aguçou mais ainda esse gosto.  
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Para aperfeiçoar as técnicas da área, deu início a um curso de fotografia, com duração de 

um ano, que foi suspenso pela pandemia. Além disso, o jovem procura se atualizar por vídeos 

na internet, principalmente do Youtube.  

Indagado sobre suas perspectivas futuras, ele está otimista. “Os meus sogros têm um 

buffet de festas. Quando a pandemia acabar e a vida voltar ao normal, os eventos vão aumentar. 

e então, a perspectiva é boa sim”. Como sonho profissional, Raí relata que quer seguir na área 

de fotografia, se especializar na cobertura de casamentos, ter o próprio estúdio e ser uma 

referência na área, por meio de especializações, de cursos nacionais e internacionais e 

treinamento, “praticar muito”. 

Sobre os hábitos de leitura, Raí relata que gosta de ler, mas que ultimamente tem lido 

pouco. Teve dificuldade em se lembrar do último título que leu, o que pode ser interpretado 

como leituras feitas a mais tempo. Perambulou entre vários gêneros literários, como filosofia 

básica, livros sobre liderança e sobre economia básica e algumas estórias.  

Em relação ao papel que os pais exerceram na escolarização de Raí, pode-se afirmar que 

eles foram apoiadores, coparticipantes dessa trajetória, exerceram mais do que autoridade e 

fiscalização. Eles conduziram estratégias educativas desde o início, assim como fizeram com o 

irmão mais velho. Preocuparam-se com a escolha do estabelecimento escolar, sempre 

elencaram escolas que julgavam como de qualidade e com foco na preparação para o Enem, 

com vistas ao acesso ao ensino superior. Asseguraram a desnecessidade do filho conciliar 

trabalho e estudos durante toda a sua trajetória escolar. Terceirizou o apoio pedagógico quando 

precisou de reforço escolar, ao contratarem professoras de aulas de reforço, mesmo que por um 

curto período. 

 Podemos notar também o protagonismo da mãe que não abria mão de se inteirar da 

escolarização do filho mesmo trabalhando fora. Isso, não só nos anos iniciais da sua 

escolarização, mas também quando era mais independente em termos de idade, auxiliava no 

que fosse preciso e buscava as melhores opções para ele. É preciso destacar que o pai marcava 

menos presença em razão das atividades profissionais, mas incentivava o filho. Eles investiram 

em curso e atividades extraescolares, como o curso de inglês desde a Educação Básica, mais 

tarde em curso exclusivo de conversação, investiram também em esportes.  

Contudo, todas as estratégias educativas utilizadas não foram suficientes para Raí dar 

continuidade aos estudos, mesmo ao desenvolver uma boa relação com os estudos no decorrer 

da sua trajetória como evidenciado anteriormente, não foi suficiente. Essa relação de gosto não 

se estendeu a ponto de que o sonho dos pais de ver o filho com um diploma de curso superior 
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se efetivasse, sobre isso Raí relata que gosta de estudar, mas não gosta de ser obrigado a estudar, 

em “assuntos que eu gosto eu desenvolvo bem”.  

É constituinte dessa trajetória as tensões familiares, ainda mais que Raí teve uma 

trajetória escolar regular até mesmo durante o curso superior em que manteve um bom 

rendimento. Deu início ao curso superior e desenvolveu estratégias que o levaria a “um destino 

certo”, os períodos realizados do curso foram efetivados com rendimentos satisfatórios, 

participou de grupo de estudos dentro da Universidade, mesmo que por um curto período e 

realizou três estágios remunerados na área de formação e em lugares de destaque, todas essas 

disposições criaram expectativas em seus pais que sonhavam em ver o filho formado. Tanto é 

que reagiram com insatisfação quando ele desistiu do curso. Sobre isso, Mara relatou que “eu 

fico chateada assim, porque ele não concluiu o Ensino Superior e, assim é o ditado: Em casa de 

ferreiro o espeto é de pau. Eu queria demais que ele tivesse se formado, ainda mais eu, que sou 

professora, queria o diploma nem que fosse só para colocar na parede (grifos nossos)”. O 

trecho destacado é evidência do peso que o curso superior exerce para essa mãe. Pode-se 

perceber aqui, até o presente momento, que o efeito de irradiação do capital escolar não se 

propagou da maneira esperada, principalmente pela mãe professora, que vê suas expectativas 

se ruírem com as escolhas do filho. 

 

Jair: “Você escolhe a profissão que você quiser, mas aí já estava na minha cabeça.” 

 

 Hoje, aos vinte e um anos, Jair está no quinto período do curso de Direito e se dedica 

exclusivamente aos estudos. Em relação aos projetos futuros, tem a intenção de iniciar a carreira 

assim que se formar como advogado ou prestar concurso na área. Além disso, pretende também, 

dar sequência aos estudos através do mestrado em uma área que complemente o Direito. 

 Toda a trajetória escolar de Jair se deu em instituições de ensino particulares. Aos três 

anos de idade, ele entrou para escola. Iniciou no maternal III, no Centro Educacional Pimpolho. 

A escolha por essa escola se deu pela proximidade com a casa onde moravam, o que facilitava 

para sua mãe, Raiane. Permaneceu nessa escola até o segundo ano do Ensino Fundamental. 

Sobre esse período, ele relata que brincava muito com os seus colegas em um pátio aberto da 

escola e nos dias chuvosos brincavam na sala de aula. Tinha um grupo de amigos mais regular 

que frequentava as casas uns dos outros.  

Em relação aos professores esclarece que tinha uma boa relação com todos eles e com 

uma professora, especificamente. Ele recorda que era corriqueiro os encontros fora da escola, 

por ela morar perto da sua casa e complementa que ela ajudava com os trabalhos escolares que 
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tinha que entregar na outra escola. Segundo Jair, “- Ela chegou a me ajudar com os trabalhos 

da nova escola. Ela costurava, fazia artesanato, pintava, parece que ela ocupou toda a memória 

que eu tenho dessa época”. Sobre o lugar que ocupava na sala, ele declara que se sentava nos 

lugares da frente, mas com o passar do tempo, começou a ocupar o terceiro lugar nas fileiras 

por ter alergia ao pó de giz. 

Desde essa fase, ele destaca a importância que seus pais davam para os estudos e que 

isso era percebido, principalmente, na hora de fazer as tarefas escolares. Conforme ele coloca, 

“eles exigiam a resposta completa mesmo que fosse resposta de colocar sim ou não, mesmo que 

os professores não pedissem, tinha que escrever tudo certinho”. Além disso, destaca a 

frequência às aulas como regra. “Eu tenho dificuldade para lembrar quando eu faltei à aula, eu 

já dormia com a roupa da escola para não falar que estava com preguiça”.  

A presença da mãe sobressai a do pai, era ela que mais apoiava nos deveres da escola e 

quando ela precisava sair de casa recorria às vizinhas para tomar conta do filho e eram elas que 

ajudavam a fazer as tarefas escolares. Nas reuniões da escola, também era a mãe que mais 

frequentava. Conforme Jair destaca, “meu pai não tinha paciência para ir à reunião”, mas 

frequentava as comemorações que tinham na escola. “Ele sempre foi nas festas juninas e em 

todo tipo de apresentação do colégio, ele e minha mãe”.  

Em relação ao lazer, Jair relata que não costumavam sair com frequência, mas ficavam 

sempre juntos e se divertiam dentro de casa. Era rotineiro jogar videogame com a mãe e assistir 

filmes com o pai. Quando saiam de casa, era comum irem ao Parque Guanabara e ao shopping 

jogar Arcade com seu pai aos finais de semana. 

No terceiro ano do ensino fundamental, Jair mudou de escola, foi para o Colégio 

Magnum Agostiniano e lá permaneceu até a conclusão do Ensino Médio. Foi para essa escola 

por seus pais acreditarem que era necessária uma escola que cobrasse mais do filho, para ter 

uma preparação melhor para o futuro, visando a entrada em um curso superior e das escolas 

próximas a casa deles, essa era a que tinha melhor estrutura com um espaço aberto grande, com 

quadra, piscina, ginásio e atividades diversas, como futebol, vôlei e handebol. Era Raiane que 

buscava e levava o filho para a escola. Até o oitavo ano, estudou no período da tarde e do nono 

ao terceiro anos, estudou no período da manhã.  

A mudança para a nova escola foi vivenciada com desgosto, nas palavras do jovem, “foi 

horrível! Se parar para pensar, a minha vida piorou muito depois que eu fui para essa nova 

escola”. Por se sentir deslocado, por não ter encontrado um grupo e estar em um ambiente 

estranho, então “se tem uma parte que eu sofri na vida foi a parte que eu mudei de escola”. O 

relacionamento com os colegas era ruim, se analisar a turma toda. Segundo seu relato, “- Na 
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hora de jogar, ninguém me queria no time. Eu era o ‘perna de pau’, o que me ajudava era os 

meus dois amigos que consegui fazer na turma, mas tirando eles, foi muito ruim, parecia que 

eu não estava no meu lugar. Aquilo não me pertencia”.  

Por ter cabelo longo nessa época, por não gostar de praticar qualquer esporte e por ser 

um estudante que intervia durante as aulas, “eu gostava de interagir com a matéria, então eu 

perguntava muito e, às vezes saía pela tangente, falava de coisa que não tinha nada a ver, mas 

surgia na cabeça. Então assim, eu acho que isso atrapalhava um pouco”. Tais fatores geravam 

o mau relacionamento com os colegas, rendia deboches e prejudicava a convivência entre eles. 

A entrada na nova escola, ocasionou também, a perda das amizades com os amigos 

vizinhos. Segundo Jair, “- Eu lembro que perdi os amigos que eu brincava na rua porque eu 

estava sempre estudando. Então, eu acabei perdendo o contato com eles e com as atividades 

depois da aula, eu não tinha mais tempo”.  

Sobre as atividades extracurriculares, foi mencionada natação que fez ainda pequeno, 

durante dois anos, sem saber precisar a data. Depois, entrou para a escola de futebol, por um 

ano, aproximadamente. Enquanto estava no Colégio Magnum Agostiniano, entrou para o 

taekwondo, em uma academia que ficava próxima à escola. Assim que terminava a aula, seguia 

para a academia. Entre o sexto e o nono ano, começou a fazer aulas de inglês. Ao chegar das 

aulas, tinha o hábito de fazer as tarefas escolares e depois descansar. Menção que indica a 

interiorização de um habitus escolar positivo, evidenciado pela rotina de estudos. 

Após o sexto ano, pela exigência maior de dedicação aos estudos requerida pelo colégio, 

por sua mãe não dar conta mais de auxiliar nas tarefas escolares e por ela ter retomado os 

estudos no curso de Direito, ela e o marido optaram por pagar aulas de reforço escolar. Jair 

precisou de aulas nas disciplinas de matemática, de português, de ciências e de redação, durante 

todos os anos subsequentes, até o segundo ano do Ensino Médio. As aulas aconteciam em 

lugares específicos para aulas de reforço. Ele que se deslocava até a escola. Cada professor dava 

aula sobre uma disciplina isolada. A relação que mantinha com os professores tanto do Colégio 

Magnum, quanto na escola particular, era saudável e não havia desentendimentos. 

Sobre os resultados escolares, Jair declara que o rendimento sempre foi mediano desde 

que entrou no Colégio Magnum. “Eu sempre me cobrei muito e para mim a média era ruim. A 

média do colégio era sessenta e cinco por cento e eu sempre ficava lá no sessenta e oito e pegava 

umas três recuperações todo ano”. Desde que entrou nesse colégio, ele notou uma cobrança 

muito maior, percebida através das atividades que sempre fazia e, ainda assim, não eram 

suficientes para ter um bom aproveitamento. Sobre isso, ele relata que “prestava atenção nas 

aulas, fazia os exercícios e ia mal, eu não entendia, porque estudava em casa, fazia aula 
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particular, prestava atenção na aula e fazia perguntas. Foi aí que eu percebi que o buraco era 

fundo (risos)”.  

O primeiro ano do Ensino Médio, em 2015, é relembrado como um ano complicado. 

Nas palavras de Jair, “foi o pior ano da minha vida, foi o ano que deu tudo errado”. Desde uns 

dois anos anteriores, ele começou a notar que estava depressivo e, em 2015, foi o ano em que 

tudo veio à tona. Nessa fase, estudava por obrigação, conforme ele declara: 

 
Eu estudava ainda, mas era só por necessidade, para não falar que não estava tentando. 

Se não me engano, eram doze matérias. Eu consegui ficar de recuperação em onze 

matérias no primeiro semestre. No segundo semestre, eu consegui diminuir para sete 

recuperações e no terceiro, juntou mais coisa. Eu machuquei meu adutor e tive que fazer 

dezesseis sessões de terapia, tive muita febre e acabou que eu fiquei com quatro 

recuperações. O máximo que pode ter para não ser reprovado direto são até três e eu 

não consegui. Não me passaram no conselho de classe que chegam uns pontos em 

alguma matéria para poder fazer as recuperações.  
 

Por um lado, a reprovação foi um evento que afetou negativamente Jair. “É aquele 

negócio de nadar, nadar e morrer na praia”. Por outro lado, foi também motivo para uma 

aproximação e apoio maior entre ele e seus familiares, sobre isso ele destaca que: 

  

“Meus pais disseram que estavam ali, que não tinha dado certo, mas da próxima daria 

certo. Depois dessa reprovação, eu fiquei bem mais próximo do meu pai, o que não era 

assim. Antes, eu era muito próximo só da minha mãe. Comecei a interagir mais com 

ele, relacionava muito melhor com ele. Acredito que repetir o ano tenha sido melhor do 

que se eu tivesse passado, porque eu não tinha aprendido o que era para aprender e nem 

tinha saúde mental para continuar do jeito que estava.”   
 

No ano seguinte, refez o primeiro ano em uma nova turma, onde fez novos amigos que 

fazem parte do círculo de amizades atual dele. Sobre esse período, ele relata que foi tranquilo 

em relação aos colegas, aos professores e, quanto ao rendimento, houve algumas recuperações, 

mas nada comprometedor. Durante o terceiro ano, as aulas aconteciam em horário integral e ao 

final das aulas, ele costumava ir à academia para espairecer.  

É importante destacar, que Jair fez um intercâmbio cultural em 2016. Foi para Santa 

Bruna, nos Estados Unidos, durante trinta dias. O seu tio Hélio se encarregou de pagar as 

passagens e parte das despesas e seu pai mandava dinheiro para despesas extras. Segundo Jair, 

foi uma experiência muito enriquecedora, em que conviveu com pessoas de diferentes lugares, 

aperfeiçoou a aprendizagem da língua inglesa e conheceu lugares diferentes nas viagens que 

faziam. 
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Ao concluir o Ensino Médio, Jair fez o ENEM para tentar entrar no curso de Direito da 

UFMG, mas não conseguiu nota suficiente. Aliado a isso, ele também fez o vestibular da Puc-

MG e foi selecionado. 

A escolha por Direito se deu ainda muito novo, conforme o relato dele: “- Eu sempre 

gostei muito de Filosofia e Sociologia, pensava em ser professor. Mas não, eu quero ser juiz”. 

Essa opção recebeu influência do seu pai também, segue o relato: 

 

Meu pai, principalmente, ele sempre falou que:  
-Ou você faz Direito ou você faz Medicina. Ou eu era feliz pobre. 
Aí eu falei: 
-Bom, eu sou muito ruim em Ciências e, logo, em Medicina. Português eu consigo ler 

e escrever, então eu vou fazer Direito, porque se é para ficar pobre, mesmo que seja 

fazendo uma coisa que eu goste. É claro que ele (o pai) não disse isso agora, faz tempo, 

quando eu era bem mais novo. Era tipo isso, escolhe uma dessas aí, que você vai ter 

oportunidade. Então eu acho que foi, principalmente essa influência que eu recebi, que 

depois falaram: 
-Você escolhe a profissão que você quiser, mas aí já estava na minha cabeça, sabe? 

  

 Deu início ao curso de Direito no primeiro semestre de 2019, no turno da manhã. Sobre 

essa experiência, Jair relata que a interação com os colegas é muito boa. “Agora sou mais 

maduro e sei que se mudar de turma vou conseguir me relacionar bem com o pessoal”. Em 

relação aos professores, mantêm um bom relacionamento e gosta bastante das disciplinas do 

curso, principalmente daquelas que lidam com a teoria, como a teoria do processo penal, do 

processo civil, do direito civil que exigem mais do pensamento.  

Enquanto o curso era presencial fator que agradava a ele, era o espaço da faculdade. “A 

biblioteca, a cantina e a própria sala eram lugares agradáveis de ficar, tanto que quando eu 

converso com meus colegas a gente fala que só queria voltar para quando a aula terminar, a 

gente descer na cantina para tomar um café e comer um pão de queijo”.  

 Um ponto que ele acredita que precisa ser revisto diz respeito à didática dos professores, 

sobre isso ele expõe que: 

 

Tem professor que não é professor, é um juiz, é um promotor, alguém que estudou 

Direito e são impressionantes. Mas, para passar na matéria é meio difícil de aprender. 

Ainda mais agora, com a aula virtual fica muito clara, às vezes é uma hora e quarenta 

de aula, que você não sai do lugar, não sabe onde você está e não tem o que olhar, não 

tem para quem perguntar o que está acontecendo, não tem como olhar a anotação do 

colega. 
  

Atualmente, ele está no quinto período do curso, pelo fato dos períodos de aulas à 

distância serem mais reduzidos e se dedica exclusivamente aos estudos. Em relação aos projetos 

futuros, Jair tem a intenção de iniciar a carreira assim que se formar como advogado ou prestar 
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concurso na área. A depender da situação futura, pretende também, dar sequência aos estudos 

através do mestrado em uma área que complemente o Direito, tais como Economia, Direito 

Penal ou Civil. “Não pretendo ficar parado”. 

Em relação aos hábitos de leitura, Jair menciona que gosta de ler agora, mas que deveria 

ler com mais frequência. Segundo ele; “- Às vezes eu estou com vontade de ler, aí eu vou e leio 

três livros de uma vez. Mas aí depois, eu paro e fico um bom tempo sem ler. Depois eu volto, 

paro, é assim”. Os livros que ele mais gosta de ler são os de Filosofia, alguns de documentários 

e clássicos, como Dom Casmurro e Sherlock Holmes. O jovem destaca ainda, que esse gosto 

pela leitura é recente e se obriga a ler, principalmente após a entrada no curso de Direito. 

Conforme seu relato:  

 

Eu li muito durante a Educação Básica, mas era uma leitura que considero leitura de 

colégio, obrigação. Então, não considero uma coisa que eu pegava pelo meu prazer para 

ler. Tinham livros que eram bons, mas não era a minha escolha. Tanto que os que são 

bons, eu já li mais de uma vez e quando eu entrei na faculdade, eu vi que agora eu tenho 

que ler mais para aprender. Eu sou obrigado a ler, então é melhor começar agora.  
 

Assim como nas trajetórias dos seus primos, Jair também pôde contar com uma forte 

influência dos pais em toda a sua trajetória escolar. Desde muito cedo, seus pais exigiam um 

bom rendimento expresso, por exemplo, quando eles pediam que o filho escrevesse as respostas 

completas das questões como mencionado anteriormente. Se preocuparam também com o tipo 

de estabelecimento escolar, evidenciado quando houve a mudança de escola com o objetivo de 

buscar uma instituição que preparasse o filho para o futuro. Eles frequentavam os eventos 

escolares, sendo mais verdade para a mãe do que para o pai, contudo os dois sempre estiveram 

envolvidos. É perceptível o protagonismo da mãe, que se dedicava em apoiar todas as 

necessidades escolares do filho, frequentava as reuniões escolares, auxiliava nas tarefas e, 

quando não conseguiu mais, procurou alternativas, como o reforço escolar. Garantiram que o 

filho se dedicasse exclusivamente aos estudos, sem a necessidade de conciliar estudos e 

trabalho.  

É constitutivo também dessa trajetória, situações de tensões apresentadas quando Jair 

foi reprovado no primeiro ano. Por mais que não houve conflitos, é perceptível na fala dele que 

por sua própria cobrança foi um momento difícil de ser atravessado, mas que foi um momento, 

também, que o aproximou mais de seu pai. 

Nota-se que a trajetória de sucesso de Jair não veio gratuitamente, sem trabalho. É 

notório que ele tinha suas práticas de estudo regulares e era comprometido por mais que seu 

rendimento não fosse o melhor. Ele demonstra ter assimilado um habitus escolar apropriado, 
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principalmente agora na faculdade, refletido, por exemplo, em seu esforço para praticar mais a 

leitura. É uma trajetória que não foi tão previsível e linear como o esperado, mas que demonstra 

o efeito de irradiação do capital escolar dos pais, rendendo resultados positivos.  

Passemos para o último capítulo deste estudo. Este capítulo será organizado com o 

objetivo de analisar e compreender o contexto em que se encontra a juventude estudada. As 

trajetórias com ênfase na importância que os “modelos socializadores” demarcaram nos 

caminhos trilhados pelos jovens e; por último, à influência que a “relação com o saber” 

ocuparam em suas trajetórias.  
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CAPÍTULO IV  

 DAS TRAJETÓRIAS ESCOLARES E SOCIAIS DOS JOVENS À INTERPRETAÇÃO 

SOCIOLÓGICA 

 

 A partir do momento que a Sociologia passou a se interessar pelas questões micro dos 

processos de escolarização, as trajetórias escolares passaram a ser analisadas sob uma nova 

óptica, sob o olhar da heterogeneidade, da não linearidade. Isto é, dos casos particulares. Lahire 

(1997), Nogueira (2011), Singly (2009), para citar apenas alguns, trouxeram em seus estudos o 

princípio da descontinuidade das trajetórias escolares. Por esse viés, é possível afirmar que 

fracasso e sucesso escolar não são situações definitivas. 

Nesse contexto, em Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável, 

Lahire (1997) coloca em evidência que famílias com um capital escolar7 reduzido, ou mesmo, 

inexistente, são capazes de criarem possibilidades que beneficiem uma escolaridade de sucesso 

dos filhos, mesmo que essas oportunidades sejam criadas de forma inconsciente.  

Desenvolver uma boa relação com a cultura escrita, a estabilidade do lar, as formas de 

autoridade familiar e as formas familiares de investimento pedagógico são pontos capazes de 

desenvolver a valorização do saber escolar e de criar condições para que o filho se aproprie 

disso. Com isso, é possível que as famílias de meios populares incitem seus filhos na carreira 

escolar de forma positiva, e assim, favoreçam carreiras de sucesso escolar, mesmo em um 

contexto de adversidades. Isto é, a partir de configurações familiares singulares, famílias com 

capital cultural equivalente, podem produzir situações escolares muito distintas, desde fracassos 

previsíveis a fracassos improváveis, ou a sucessos brilhantes. 

Já em relação ao fracasso escolar, em meios socialmente favorecidos, considerados 

pouco prováveis, de estudantes das camadas médias e elites, há trabalhos esclarecedores dessa 

realidade complexa. Nogueira (2002; 2004) traz contribuições importantes para entender o 

fracasso escolar de estudantes provenientes de famílias de médios e grandes empresários 

mineiros.  

Os jovens pesquisados cursavam o Ensino Superior em instituições privadas menos 

renomadas à época do estudo. Nesse estudo, “Favorecimento econômico e excelência escolar: 

                                                 
7 “Podemos observar também, que famílias fracamente dotadas de capital escolar ou que não o possuam de forma 

alguma (caso de pais analfabetos) podem, no entanto, muito bem, através do diálogo ou através da reorganização 

dos papéis domésticos, atribuir um lugar simbólico (nos intercâmbios familiares) ou um lugar efetivo ao ‘escolar’ 

ou à ‘criança letrada’ no seio da configuração familiar. Assim, em algumas famílias, podemos encontrar, 

inicialmente, uma escuta atenta ou um questionamento interessado dos pais. Demonstrando assim, para eles, que 

o que é feito na escola tem sentido e valor.” (LAHIRE, 1997, p. 343) 
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um mito em questão” a autora (2004) salienta que a relação com o saber desenvolvida pelos 

pesquisados é praticamente instrumental, diferentemente da relação das camadas das elites 

acadêmicas. Para o grupo pesquisado a escola é pouco, os jovens da pesquisa não gostam de 

estudar, encaram o trabalho como a melhor forma de ocupar o tempo ocioso, e o saber escolar 

tem um papel de segunda ordem para a formação profissional. Dessa forma, é paradoxal como 

essas camadas vivem o mundo escolar. Para elas, é abstrato o mundo escolar enquanto o mundo 

real é o mundo do trabalho. É importante salientar também, que para as próprias famílias, a 

escola não é a única via de investimento, elas não apostam tudo na escola. 

Em Estratégias de escolarização em famílias de empresários (NOGUEIRA, 2002), a 

autora evidencia dados que ajudam a entender melhor as trajetórias apresentadas acima. Do 

total de alunos que estavam no curso superior privado, 57% deles fizeram com atrasos. Dentre 

eles, 13 foram reprovados e de um total de 25, foram 19 reprovações no total. Isto é, houve 

mais de uma reprovação em alguns casos. Ademais, 40% do total pesquisado não foi aprovado 

na primeira tentativa do vestibular. Sendo assim, em certa medida, é possível associar o 

princípio dessas trajetórias às trajetórias de insucesso nas camadas populares, marcadas pelas 

descontinuidades. 

A conciliação entre trabalho e estudos é constante. Mas, não é possível relacionar a 

situação das camadas populares. Nesse caso, como para o grupo pesquisado “a escola é pouco”. 

Não se trabalha pelo sustento, por necessidade, mas pela crença de que o trabalho faz parte da 

formação pessoal e profissional. Outra consideração importante é que essas trajetórias foram 

efetivadas até o ensino superior em estabelecimentos de ensino privados, ao contrário do que 

acontece com as famílias das elites acadêmicas que priorizam a Educação Básica em 

instituições privadas, mas priorizam o ensino público Federal para o ensino superior. 

Como conclusão dessas duas pesquisas, a autora destaca que esses jovens estão muito 

mais próximos do mundo empresarial do que do mundo escolar e que as famílias não investem 

todas as suas fichas na escola, por mais que estejam cientes da razão social do diploma, que é 

a razão que justifica cursarem o ensino superior. O diploma é um meio que confere “prestígio, 

respeitabilidade, legitimidade cultural, círculo de amizades, influências, alianças matrimoniais” 

(p. 143), nas palavras da autora. A realização do curso se dá também pelas posses financeiras 

das famílias de financiarem o curso em instituições próprias para receberem tais jovens, com 

perfil um tanto quanto complexo, conforme foi apresentado. 

A partir desse panorama intricado que se tem sobre a questão do fracasso e do sucesso 

escolar em meios favorecidos e desfavorecidos, seguimos para as análises específicas dos casos 

investigados da presente pesquisa. Com efeito, o presente capítulo tem como objetivos situar o 
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contexto em que se encontra a juventude estudada. A partir dessa contextualização, será feita 

uma análise das trajetórias com ênfase na importância que os “modelos socializadores” 

demarcam nos caminhos trilhados pelos jovens até o momento atual.  

E, por último, as análises se detêm à influência que a relação com o saber desenvolvida 

pelos jovens ocupa em suas respectivas trajetórias. Esses pontos de análise foram elencados por 

acreditarmos que eles explicam as trajetórias dinâmicas e complexas que foram apresentadas 

no capítulo anterior. 

 

4.1 – Sobre a juventude que se trata a pesquisa 

 

 A discussão sobre juventude perpassa diferentes contextos históricos, sociais e culturais, 

e varia de acordo com determinado tempo histórico. Ou seja, não é uma discussão estática e de 

acordo com o período vivido, apresenta diferentes proposições e representações. Com efeito, o 

espaço social é formado por diferentes juventudes, ao considerar a heterogeneidade de 

contextos a que os sujeitos estão inseridos, aos diferentes tipos de oportunidades, de 

dificuldades e de jogos de poder distintos. Nesse caso, há uma multiplicidade de juventudes 

para marcar as diversidades e desigualdades existentes. Contudo, a pluralidade que permite a 

compreensão das juventudes não anula a juventude no singular: 

 

Embora tais visões impliquem diferentes estratégias de abordagem, elas não se anulam. 

Isso porque, dependendo do enfoque, a juventude pode se apresentar, tanto como um 

grupo aparentemente homogêneo, quanto heterogêneo. No primeiro caso, por exemplo, 

quando a comparamos com outras gerações; na segunda hipótese, quando é analisada 

como um conjunto social. (ESTEVES; ABRAMOVAY, 2007, p. 22) 

 

Entretanto, por mais que haja semelhanças na juventude de uma mesma geração, a 

cotidianidade diferencia as juventudes. Nesse contexto, só seria possível alcançar a 

homogeneidade se os jovens tivessem em um mesmo nível social, com as mesmas condições 

de vida para que assim pudessem viver da mesma forma.   

A juventude pode ser compreendida segundo duas concepções, primeiramente como um 

conjunto social formado por sujeitos de uma mesma faixa etária e a outra como um grupo 

heterogêneo que envolve uma cultura juvenil, conforme Camacho (2004, p. 330).  

 

A compreensão de juventude tem oscilado entre duas tendências: a) aquela que toma a 

juventude como um conjunto social, cujo atributo principal é ser constituído por 

indivíduos pertencentes a uma determinada fase da vida (tendência geracional que 

homogeneíza); b) aquela que entende a juventude como um conjunto social 

necessariamente diversificado, que abrange diferentes culturas juvenis decorrentes de 
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diferentes pertencimentos de classe, com diferentes parcelas de poder, com diferentes 

interesses ou diferentes situações econômicas 

 

Em outro contexto, há os que definem a juventude de uma maneira mais romantizada, 

em que prevalece o ideal de liberdade e de ser o que se inspira,  

 

A essa ideia se alia a noção de moratória, como um tempo para o ensaio e o erro, para 

experimentações, um período marcado pelo hedonismo e pela irresponsabilidade, com 

uma relativização da aplicação de sanções sobre o comportamento juvenil (DAYRELL, 

2003, p. 41). 

 

A moratória social pode ser compreendida como uma definição para apoiar a segregação 

entre os jovens e os adultos. Isto é, entre aqueles que sabem tudo em oposição àqueles que não 

sabem nada (GROPPO, 2015). Contudo, o período da moratória social não é vivenciado por 

todos os jovens da mesma forma e nem todos a tem,  justamente por fazerem parte de diferentes 

contextos socioeconômicos e histórico-culturais. 

 

Estudos sociológicos têm mostrado que a juventude depende de dinheiro e de tempo – 

de uma moratória social – para viver um período mais ou menos longo com relativa 

despreocupação e isenção de responsabilidades. Este tempo legítimo, proporcionado 

pela família, é aquele dedicado a estudar e a se capacitar e, durante o qual, a sociedade 

os brinda com uma especial tolerância. É um período de permissividade e legitimidade. 

Mas quando o desemprego e a crise proporcionam, muitas vezes, o tempo livre aos 

jovens das classes populares, essas circunstâncias não levam à moratória social 

(CAMACHO, 2004, p. 332). 

 

 É importante mencionar que ao se tratar de juventudes, é necessário definir um recorte 

temporal, considerado aqui como segmento juvenil, os jovens que estão inseridos no grupo 

etário de 15 a 29 anos8. Essa delimitação etária é importante como indicação social para a 

formulação de etapas culturalmente aceitas. 

A partir desse panorama, acerca da discussão sobre a categoria juventude, seguimos para 

a relação entre a juventude e a escolaridade, que é um eixo relevante para a presente 

investigação. Nesse caso, é notório que nos últimos vinte anos, os pesquisadores reconhecem 

que houve mudanças significativas em relação à ampliação do acesso à escola, especialmente 

no ensino superior, ainda que seja bem restrito no país. Esse alargamento de possibilidades, 

tanto na esfera pública quanto no particular, se deve às políticas governamentais de inclusão, 

como o PROUNI e o alargamento do FIES (ALMEIDA, 2014). Sobre isso, Martin e Vitagliano 

(2019, p.10) destacam que: 

 

                                                 
8 O Estatuto da Juventude, Lei n. 12.852, de 05.08.2013, é o instrumento legal que consolidou os direitos dos 

jovens, considerando nesse grupo as pessoas de 15 a 29 anos de idade (BRASIL, 2013). 
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A partir dos anos 2000, vimos uma crescente progressista representada pela vitória de 

governos de esquerda no Brasil e na América Latina, permitindo um avanço nas pautas 

sociais, que no Brasil foram visíveis a partir de políticas que permitiram a diminuição 

significativa da fome, novas oportunidades de acesso ao ensino, aumento 

significativo do salário-mínimo, entre outras tantas políticas que representaram o 

avanço social no país (grifos nossos). 

 

 

Ainda nesse contexto, Macedo (2017) destaca que: 

 
Em que pese às contradições e as dificuldades de o tema ocupar um espaço maior na 

agenda pública e no centro do governo, (..) comemoramos um salto no acesso ao ensino 

superior. Entre 1995 e 2002, o país teve um total de 2,4 milhões de universitários 

formados. Número que saltou para 9,2 milhões de graduados entre 2003 e 2014, fruto 

do Programa Universidade para Todos (Prouni), do Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES) e do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Comemoramos as 240 novas unidades 

de ensino técnico criadas nos governos Lula e Dilma; comemoramos os 11 milhões que 

se formaram no Pronatec; a geração de 12 milhões de novos postos de trabalho; 

comemoramos as políticas de igualdade racial; as cotas que triplicaram o acesso dos 

jovens negros e negras e indígenas nas universidades; comemoramos as políticas para 

as mulheres; as políticas de fortalecimento da agricultura familiar, dentre tantas outras, 

que contribuíram para a inclusão da juventude. 

 

 

Os governos Lula e Dilma promoveram transformações socioeconômicas e políticas que 

transformaram o Brasil e essas mudanças impactaram significativamente as juventudes, 

elevando os indicadores de inclusão educacional como um dos grandes diferenciais. Ainda que 

essas políticas possam ter gerado críticas, conforme Kerbauy (2005) defende que as políticas 

públicas nacionais caracterizam-se como políticas reparatórias e compensatórias, sem 

promoção do desenvolvimento e da construção da cidadania dos jovens. E complementa que o 

foco das políticas públicas são a profissionalização, a ocupação do tempo livre e a educação.  

A exemplo disso é possível citar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC), que foi criado em 2011, com a objetivo de promover a oferta de cursos 

de formação profissional e tecnológicos. Com a certificação em um ensino técnico de duração 

curta, a entrada no mercado de trabalho é facilitada, na medida em que o diploma assegura a 

aptidão para o cargo. 

A fase de investimentos do governo federal na área da Educação foi prejudicada por 

uma crise econômica e política no país, principalmente a partir de 2013 e que se agrava 

profundamente nos últimos anos. Para ilustrar esse cenário, é possível citar a contrarreforma 

trabalhista, o fim do Programa Ciências Sem Fronteiras9, o enfraquecimento do Programa 

                                                 
9 O programa Ciência sem Fronteira, criado em 2012, teve como objetivos expandir e internacionalizar a produção 

científica nacional, assim como fomentar a competitividade das empresas brasileiras no cenário mundial, com o 

intuito de investir recursos em profissionais qualificados, aumentar a presença de pesquisadores e estudantes em 

instituições de ponta no exterior e atrair cientistas e pesquisadores visitantes, temporariamente ou 
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Universidade para Todos (Prouni)10, a redução dos investimentos em educação de uma forma 

geral e a proposta de contrarreforma da previdência social. Todas essas mazelas estão 

imbricadas e conforme afirma Dulce e Macedo (2019, p.136): 

 
Os efeitos sociais já têm sido duramente sentidos e a juventude responde por 
grande parte dos indicadores de desemprego, de trabalhos precários e de baixos 
salários. (..) A contrarreforma trabalhista precariza ainda mais a situação da 
juventude no mercado de trabalho e inviabiliza por completo a agenda nacional do 
trabalho decente.  

 
Se por um lado, as juventudes estão inseridas nesse contexto conflituoso, causado pelo 

agravamento das crises econômicas e políticas, e pela reestruturação produtiva, por outro lado 

se veem frente a novos desafios para garantir o seu lugar social definitivo diante das diversas 

possibilidades e nem sempre tem ou sabem o que escolher. Nesse sentido, termos como 

dinamicidade, empreendedorismo e capacidade criativa jamais foram tão requisitados no 

mercado de trabalho, o que exige dos jovens grande potencial de reinvenção.  

“Diante da aceleração desenfreada do ritmo da vida, da fugacidade dos (des)encontros, 

do peso de ter que alcançar o sucesso arcando com toda a responsabilidade pelo resultado de 

suas empreitadas, o sujeito contemporâneo e especialmente os jovens encontram-se, muitas 

vezes, acuados no cotidiano (MOREIRA; MANCEBO, 2010, p. 378).”  

 

4.1.1 - O desafio da escolha profissional 

 

Inseridas em um contexto de múltiplas opções, as juventudes passam pelo desafio da 

escolha profissional, principalmente aquelas pertencentes às camadas mais abastadas 

economicamente. A discussão sobre essa temática também passou por transformações 

histórico-sociais no decorrer do tempo e se tornou objeto de análise recentemente, a partir do 

capitalismo. Para Soares (2002, p. 41), a “possibilidade de escolha está completamente 

determinada pelo capitalismo, pela condição da classe social a qual pertencemos, que nos 

transmite uma série de expectativas de padrões de comportamento de consumo”.   

Elucidar esse contexto se faz importante para compreender as alterações dos modos de 

produção pelos quais passaram as diferentes sociedades até o atual momento. As 

transformações causam alterações de diferentes ordens, como nas relações de trabalho, do 

                                                 
permanentemente, para o Brasil. (CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2016). O programa durou até 2016 e foi extinto 

por falta de investimento do governo federal. 
10  O ProUni, foi criado em 2005, através da Lei nº. 11.096 (BRASIL, 2005). O Programa tem como objetivo a 

concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em instituições privadas de 

educação superior e, oferece também, isenção de alguns impostos àquelas que adotarem o Programa.  
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indivíduo consigo mesmo e na complexidade dos novos desafios propostos, que torna a escolha 

profissional cada vez mais dubitável. 

Nas sociedades primitivas, o modo de produção dominante era aquele que se baseava 

nas distinções das atividades de acordo com o gênero, isto é, as mulheres se dedicavam ao 

cuidado dos filhos e faziam alguns trabalhos relacionados à agricultura e os homens se 

dedicavam à caça, pela sua aptidão física. O trabalho estava estritamente relacionado à 

sobrevivência. Dessa maneira, conforme Bock (2013, p. 18) “depreende-se daí que, nesta 

situação, não há possibilidade e nem necessidade de grandes escolhas no que se refere ao 

desempenho das funções.” 

Posteriormente, na Idade Média, o feudalismo estabeleceu as regras. Com a 

estratificação da sociedade em camadas sociais, a posição e a ocupação assumida eram passadas 

de geração a geração, de pai para filho. Bock (2013, p. 19) afirma que:  

 
O trabalho, neste modo de produção, visa o sustento das pessoas, ou melhor, 

não tem em mira o mercado que nesse tempo apenas começava se desenvolver. 

A produção, tanto de alimentos como de outros bens, tem como objetivo 

manter a comunidade, e o aumento do poderio dos grupos se dá por meio de 

guerras de expansão, pois a medida da riqueza é a extensão da terra, e não o 

volume de mercadorias acumuladas ou a quantidade de dinheiro entesourado. 

 

 

Nesse caso, a escolha profissional também não era discutida, a estrutura social estava 

pré-estabelecida e o que se tinha era seguir, sem questionar. Somente, com o advento do 

capitalismo que a questão da escolha profissional entra em debate. As mudanças nos modos de 

produzir e reproduzir passam por intensas transformações. A base da sobrevivência passa a ser 

a negociação da própria força de trabalho individual, quanto mais produzir, mais será 

valorizado. O trabalhador passa a ser livre e pode vender sua força de trabalho. 

Com a industrialização, há uma multiplicidade de ocupações que exige a escolha do 

trabalhador. Aqui, é essencial que haja a seleção do que fazer, qual tipo de cargo assumir de 

acordo com as aptidões de cada um. Foi durante a Revolução Industrial que houve a divisão 

técnica do trabalho, conforme especificou Bock (2013, p. 23), “é nesse momento que a questão 

da seleção e, por consequência, a escolha profissional, passam a ter importância, uma vez que 

passa a prevalecer a ideia do homem certo, no lugar certo, visando maior produtividade”. E, 

ainda conforme o referido autor (2013, p.24): 

 

Portanto, a questão da escolha profissional não pode ser considerada um problema 

natural e universal dos seres humanos. A ideia de liberdade de escolha profissional 

constitui-se em dada base material, o capitalismo, que recoloca a temática do trabalho 

para além da mera sobrevivência pessoal [...]. A ideia de que a pessoa escolhe seu 
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caminho a partir das condições em que vive e em função de suas vontades e aptidões só 

ocorre nesse momento. 

 

 Esse cenário não só oferece novas possibilidades de ocupações, como também, novas 

carreiras que se ampliam até a atualidade. Sobre isso, Ribeiro et al. (2016, p.15) salientam que: 

 

Trabalhar, em boa parte do século XX, se resumia basicamente a ter uma boa formação, 

conseguir um bom emprego e mantê-lo até o final da vida, em uma situação que 

possibilitava certa previsão do futuro. No entanto, hoje, além desses aspectos, trabalhar 

também é não ter clareza se a formação é suficiente. É mudar constantemente de 

emprego, trabalho, cidade e, muitas vezes, de profissão e nunca ter segurança, 

estabilidade e continuidade definitivas, como nos modelos anteriormente 

predominantes, constituídos ao longo do século XX.  

 

 

 Ainda nessa análise, Weller e Silva (2021), através de um estudo onde ouviram docentes 

de diferentes gerações que atuaram e outros que ainda atuam em escolas do Ensino Médio no 

Distrito Federal, evidenciaram suas experiências na docência e na implementação de reformas 

desde a década de 1970. Eles colocaram em discussão como as diferentes experiências e 

contextos desses docentes sobre o Ensino Médio podem contribuir para o entendimento do 

Ensino Médio, tanto no passado como no presente. As autoras partiram das experiências 

passadas dos docentes enquanto estudantes dessa etapa e suas visões a partir do momento em 

que se tornaram docentes.  

Esse estudo pode auxiliar também, na compreensão sobre as transformações referentes 

às escolhas profissionais. Nesse sentido, o grupo outrora, geração dos docentes mais velhos, 

colocou em cena a importância do diploma do Ensino Médio ligada a uma posição diferenciada 

na sociedade, que permitia o exercício de funções laborais que não haviam sido alcançadas por 

seus pais.  

Assim, a possibilidade de emprego imediato e a melhoria da condição socioeconômica 

de suas famílias fizeram com que esses professores atribuíssem um sentido altamente positivo 

ao antigo segundo grau, que hoje não é mais possível pela escola desse nível, que conferia 

status, na medida em que, era de acesso para poucos. Nessa época, era necessário pensar na 

profissão logo após o término desse nível de ensino. 

Já o grupo presente, representado pelos professores mais jovens, destacam que o Ensino 

Médio de sua época e de hoje está mais voltado para a preparação para os exames que dão 

acesso à educação superior, especialmente o Enem. Além disso, ressaltam a importância 

atribuída à formação integral dos jovens para que eles reconheçam a função social que 

ocupam na sociedade. Para esse grupo, não é evidente a preocupação no que se referia aos 
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seus projetos de vida e, também, dos estudantes. Aliás, os percebem apenas em relação ao 

propósito de ingressar em um curso superior, quando esse propósito é cogitado.  

Algumas dificuldades enfrentadas pelo Ensino Médio foram apontadas por Brenner e 

Carrano (2014, p. 1224) e ajudam a compreender o desinteresse dos alunos ao darem 

continuidade, ou não, aos estudos. De acordo com os autores: 

 

A expansão degradada da escola pode ser traduzida em fatores, tais como: aligeiramento 

dos conteúdos escolares, formação inadequada de educadores frente aos desafios 

cotidianos da escola massificada e com públicos diversificados; sobrecarga do trabalho 

docente; precária estrutura física institucional escolar; diminuição dos investimentos; 

massificação dos sistemas de ensino; aumento da demanda por escolarização média; 

expansão desregulada do ensino médio ao encargo dos governos estaduais; 

multiplicação e complexificação de desigualdades escolares entre sistemas e redes de 

ensino; reordenamento das hierarquias no interior das redes e sistemas e, também, 

combinação de antigas e novas desigualdades no interior de instituições, dentre outros. 

 

 

Lebourg, Coutrim, Silva (2021, p. 95) também oferecem contribuições sobre essa 

temática. Segundo os autores, apesar de se reconhecer que o nível de escolaridade esteja em 

crescente aumento nos últimos anos entre os jovens brasileiros, é indiscutível que o Ensino 

Médio esteja enfrentando “uma crise evidenciada pela falta de correlação entre seus princípios 

e objetivos”. Dessa forma, é questionável tanto a contribuição dessa etapa da vida, quanto para 

a constituição de projetos futuros e as escolhas profissionais dos jovens. 

Pode-se afirmar, então, que a questão da escolha profissional passou por um 

redimensionamento significativo, são muitas as opções de carreiras a seguir, mas nem por isso 

a escolha se tornou mais fácil. Ao contrário, as múltiplas possibilidades criadas pelas sociedades 

industrializadas colocam em pauta que cada um é responsável por aquilo que faz de si mesmo 

de forma individualizada, como é discutido na sociedade de indivíduos (Elias, 1991). 

Guichard (2012) destaca que o trabalho nas sociedades ocidentais atuais assume papel 

importante para que o indivíduo se sinta realizado, mas como a incerteza permeia a escolha, o 

risco pode ser dominante sobre a carreira a se seguir. Então, muitos acreditam que fazer projetos 

futuros, a médio e longo prazo, seja uma atitude equivocada. Diferentemente do que funcionava 

nas organizações nos anos de 1950 a 1970. Nessa época, prevalecia a ideia de desenvolvimento 

de carreira,  

 

O contrato de trabalho incluía então uma dimensão psicológica em que havia uma troca 

da dedicação pelo sucesso da empresa; esta se comprometia a oferecer a seus 

assalariados um emprego estável e, eventualmente, oportunidades de promoção ao 

longo das trajetórias profissionais (..).Hoje, isto está ficando cada vez mais raro, devido 

à flexibilidade do trabalho e do emprego, um fenômeno que resulta do aumento da 
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competição entre empresas, produzido pela globalização da economia e do trabalho 

(GUICHARD, 2012, p. 141). 

 

Nessas circunstâncias, os jovens são obrigados a lidar com a dualidade entre as situações 

impostas pela sociedade e a escolha é o ponto chave dessas trajetórias. Há um alargamento das 

possibilidades, mas há também, a desvalorização dos diplomas universitários. Concluir um 

curso superior já não é garantia de um emprego. Contudo, sem um diploma é mais difícil 

concorrer às melhores vagas do mercado de trabalho.  

Com isso, é expressivo a parcela dos jovens brasileiros que não querem ou não 

conseguem vislumbrar e encontrar meios para fazer uma escolha profissional que faça sentido 

para si próprio. Essa parcela de jovens pode ser referenciada como a geração “nem-nem”, a 

geração dos que nem estudam e nem trabalham. Conforme Marli (2019, p. 23) explica, de 

acordo com a economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Joana Costa, o 

termo “nem-nem” deriva “da sigla Neet (Not in Education, Employment, or Training), surgiu 

na Inglaterra, nos anos 1990, durante as primeiras discussões sobre os jovens que não 

trabalhavam e nem estudavam.” A sigla traz a ideia “fora da educação, do emprego e da 

qualificação profissional”. Entretanto, os termos em português e, também em espanhol, - nini - 

ganharam um tom pejorativo, que passa a ideia de ociosidade. Os jovens estariam nessa situação 

por escolha própria, ao desconsiderar as dificuldades que eles encontram, seja de ordem 

subjetiva como também estrutural, ao desconsiderar as desigualdades sociais. Conforme 

Sposito (2008, p. 84):  

  

À onda de expansão da escolaridade iniciada nos anos 1990 e intensificada no início do 

novo século no Brasil (...) desdobrou-se em vários níveis: extensão do ensino 

fundamental, crescimento rápido das matrículas no ensino médio e superior. Esse 

quadro indica um novo patamar no processo de reprodução das desigualdades sociais 

do país. (...). No âmbito da dinâmica social, os mecanismos de reprodução das relações 

sociais fazem aparecer novas formas de reprodução das desigualdades. 

 

Quintini e Martin (2006) destacam que a inatividade é tomada como um refúgio para os 

jovens que enfrentam dificuldades para encontrar uma ocupação e essa é uma realidade cada 

vez mais frequente. Para Furlong e Cartmel (2007), uma razão para isso é o fato de que a 

passagem da escola para o trabalho se tornou mais prolongada e mais singular ao indivíduo, 

devido à transformação no mercado de trabalho, de práticas mais versáteis de emprego, pela 

demanda mais alta por trabalhadores cada vez mais qualificados e pela implementação de 

políticas sociais. Tudo isso deixa ainda mais complexa o processo de transição dos jovens para 

a vida adulta.  
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De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2020, um dos indicadores mensura os jovens que não estudam e não estão 

ocupados. No Brasil, entre 2019 e 2020 houve uma redução da proporção de jovens nessa 

situação. Em 2019, a proporção era de 23,0% e, em 2020, passou para 22,1%. Apesar da redução 

da proporção, os resultados ainda mantêm o país bem acima da média da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Situação que coloca o Brasil na pior 

situação entre a maioria dos países que compõem o Mercado Comum do Sul (Mercosul). 

As desigualdades podem ser analisadas através das disparidades de gênero, cor ou raça, 

rendimentos. Mas, para a presente pesquisa, o ponto que merece destaque diz respeito aos níveis 

de escolaridade e fornece dados para entender esse grupo no país. Os dados apresentados têm 

como base o ano de 2019. Nesse caso, entre os jovens que já haviam frequentado a escola, mas 

que quando mais novos abandonaram os estudos, são os que apresentam as maiores chances de 

estarem sem ocupação. E, entre os jovens que estavam sem ocupação, 82,3% nunca 

frequentaram a escola, como mostra o gráfico 1, a seguir.  

 

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos jovens de 15 a 29 anos de idade que não estudavam e não tinham concluído 

o ensino superior, por situação de atividade, segundo os grupos de idade com que deixaram de frequentar a escola 

- Brasil – 2019 
 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019. 

Nota: Dados referentes ao 2º trimestre. 

 

Dessa forma, quanto menor o nível de instrução, maior a possibilidade do jovem ficar 

sem estudar e não ter uma ocupação. Conforme evidencia o gráfico 2, a proporção dos jovens 

sem instrução ou com ensino fundamental incompleto que não estudavam e não estavam 
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ocupados foi de 34,0%, uma incidência bem maior do fenômeno se comparada aos jovens com 

ensino superior completo que teve a proporção de 14,5%. Com efeito, pode-se dizer que quanto 

maior o nível de escolaridade, maior é a probabilidade de se inserir no mercado de trabalho. 

 
 

Gráfico 2 - Proporção de jovens de 15 a 29 anos de idade que não estudavam e não estavam ocupados, por nível 

de instrução, segundo os grupos de idade - Brasil – 2019 
 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019. 

Nota: Dados referentes ao 2º trimestre. 

 

Entretanto, ao considerar os jovens que concluem o Ensino Médio e ingressam em um 

curso superior, é expressivo o índice de evasão, seja em instituições públicas ou privadas. De 

acordo com os dados do Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a evasão apresenta uma taxa 

expressiva, ao considerar o período entre 2010 e 2019.  

O gráfico 3 demonstra que, em 2010, a taxa de desistência acumulada nas instituições 

estaduais foi de 4% e, em 2019, a taxa foi 46%. Ou seja, a taxa de evasão teve um aumento de 

42%. Nas instituições federais, em 2010, o índice de desistência foi de 8% e, em 2019, de 52%. 

O aumento da taxa foi de 44%. Já nas instituições privadas o índice foi ainda mais significativo, 

saltou de 12% em 2010, para 62% em 2019. Houve um aumento de 50% de evasão.  

O índice de evasão mais alto apresentado pelas instituições privadas pode ser justificado 

pelo número maior de matrículas. Essas instituições são a maioria no país, representam 88,4% 

das instituições de educação superior, e em 2019 tiveram a participação de 75,8% no total de 
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matrículas dos cursos de graduação. Enquanto a rede pública, participa com 24,2% de 

matrículas, segundo os dados do Censo (2019). 

 

 

 
Gráfico 3 - Evolução dos indicadores de trajetória dos estudantes no curso de ingresso em 2010, por categoria 

administrativa - Brasil 2010-2019 

 

Fonte: MEC/Inep; Censo da Educação Superior, 2019 

 

Gonçalo (2016) sugere algumas hipóteses para entender o cenário apresentado. Pode-se 

colocar em questão para além da atual crise econômica, os fatores subjetivos pelos quais 

atravessam os alunos, dúvidas em relação ao desejo de dar sequência ao curso, de estarem em 

um curso que não condiz com as expectativas que nutriam ou por não acompanharem o 

andamento do curso, por dificuldades advindas das fases anteriores da educação básica, uma 

base de baixa qualidade. É possível destacar, também, a escolha do curso sem planejamento, 

uma escolha sem pesquisa precedente sobre o curso escolhido que pode culminar em desilusão 

e desistência. 

Camacho (2004, p. 335) também contribui para a compreensão desse cenário, segundo 

a autora:  

O fim da ilusão da mobilidade e da ascensão social que deveria ser trazida pela expansão 

da educação média e superior em decorrência da modernização industrial, da economia 

em desenvolvimento e da esperança de emprego para todos. A escola deixa de ser 

atraente e perde o seu sentido para aqueles que buscam a mobilidade social por esta via.  

 

 Com isso, fica explicito a complexidade da questão sobre a escolha profissional para os 

jovens brasileiros na atualidade. Sobre isso, Damon (2009, p. 27) destaca que: 
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Os adiamentos de muitos jovens, atualmente, têm adquirido uma série de características 

incômodas (...). Seu atraso é caracterizado mais pela indecisão do que pela reflexão 

motivada, mais pela confusão do que pela busca de objetivos claros, mais pela 

ambivalência do que pela determinação. (...). Não que haja um momento exato para 

tomar uma direção na vida, mas o atraso excessivo desse momento cria sério risco de 

que o jovem desista por completo da incumbência de procurar uma direção positiva, 

manter tal direção e adquirir as habilidades necessárias para atingir suas metas. 

 

Os jovens estão imersos a uma imensidão de informações, descobertas, pressões, 

inseguranças, frustrações e é exatamente sob essa condição que precisam fazer suas escolhas 

profissionais, mesmo com incertezas e sem um projeto de vida planejado, necessariamente, 

como é o caso dos jovens deste estudo. Dessa maneira, partimos para a análise dos modelos 

socializadores e para a relação com o saber que os jovens do presente estudo desenvolveram 

durante suas trajetórias escolares. 

 

4.2 – Da influência dos “modelos socializadores” nos destinos escolares dos jovens 

pesquisados 

 

Ultimamente, cada vez mais, é recorrente a convivência de diferentes gerações em uma 

mesma configuração familiar. As famílias estão se tornando mais flexíveis, mas nem por isso, 

cada indivíduo deixa de construir suas próprias aspirações, influenciados ou não, pelos 

caminhos já traçados pelas gerações anteriores. Conforme destaca Singly (2003, p.234)  

 

Para que os homens possam participar na sua história, têm de ser livres de 

enveredar pelo caminho que quiserem, e até, eventualmente, livres de traçar a 

via pela qual desejam enveredar. O mundo moderno não é o universo onde 

todos os caminhos estejam traçados pela cultura das gerações anteriores, pela 

sensatez das invariantes antropológicas. Ele engloba esses caminhos, os do 

passado, mas é também um estaleiro, facultando a possibilidade de abrir novos 

caminhos. Alguns poderão revelar-se impasses, outros não. 

  

Nessa perspectiva, pode-se incluir os cinco jovens da pesquisa em questão. Ambos, 

desenvolveram trajetória diversificadas, mesmo inseridos em um mesmo contexto social e em 

meio a gerações com capital cultural e escolar aproximados. No entanto, o efeito de irradiação 

do capital escolar se efetivou de maneiras distintas para cada um dos jovens. No caso de Carla 

e de Raí, o efeito de irradiação não se manifestou de forma a beneficiar suas trajetórias a ponto 

de que eles alcançassem e desfrutassem do sucesso escolar, pois interromperam suas trajetórias 

escolares e se negam, contundentemente, a fazerem um curso superior. Já, no caso de Luís e de 

Bruna, é possível afirmar que o efeito de irradiação do capital escolar de suas mães se 

manifestou, não de forma linear, mas aconteceu e os beneficia, na medida em que eles traçaram 
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trajetórias escolares de sucesso até o presente momento, mesmo passando por alguns eventos 

de descontinuidades. E por último, Jair, que desenvolveu uma trajetória escolar marcada por 

angústias, mas contínua. Para ele o efeito de irradiação do capital escolar de seus pais se 

manifestou com certa linearidade. A partir desse cenário, pode-se se perguntar: Por que isso 

acontece? 

Para responder a essa questão, a proposta é analisar caso a caso, a partir da influência 

dos modelos socializadores. Pois, tais modelos que os jovens tiveram e têm, fornecem dados 

para se compreender o fenômeno pesquisado. Há elementos internos que moldam diferentes 

modelos socializadores nas configurações familiares aqui pesquisadas. Coutrim, Cunha e Matos 

(2016) destacam que a rede de socialização constituída pela família, pelos namorados e pelos 

amigos exercem uma forte influência na decisão em relação à continuidade dos estudos, a 

entrada na educação superior e na escolha profissional. Com efeito, os jovens investigados 

construíram uma rede de sociabilidade vasta, que envolve parentes, amigos virtuais ou não, e 

namorados (as). Mas, ainda é preponderante o papel da família nos assuntos referentes ao futuro 

profissional, que, obrigatoriamente, envolve a escola, no caso das configurações familiares 

pesquisadas.  

Lahire (1997) também oferece contribuições a esse respeito, em relação aos diferentes 

tipos de socialização que os sujeitos dispõem na própria configuração familiar. Nas palavras do 

autor: 

 

É mais raro encontrar configurações familiares cultural e moralmente homogêneas. (...). 

Numerosas crianças vivem concretamente no seio de um espaço familiar de socialização 

com exigências variáveis e características variadas, em que exemplos e contraexemplos 

se chocam, em que princípios de socialização contraditórios se entrecruzam (p.347). 

 

 Ainda de acordo com o mesmo autor, a família pode seguir uma mobilização homogênea 

em torno do projeto escolar para os filhos, mas a maneira como essa mobilização é apropriada 

pelos jovens pode ser de forma extremamente variável. Conforme ele afirma, “alguns pais 

podem, portanto, ter uma elevada expectativa escolar para seu filho e, com isso, controlar sua 

escolaridade, acompanhando-a e conhecendo-a em detalhes (...). Mas, a rentabilidade escolar 

desses comportamentos de investimento varia conforme a configuração familiar considerada 

(1997, p.257).” 

 Nesse caso, as trajetórias dos cinco jovens apresentadas no capítulo III evidenciam o 

caráter dinâmico e complexo dos seus itinerários. Destarte, será feita a uma análise mais detida 

às trajetórias dos cinco jovens investigados à luz dos modelos socializadores mais importantes 

a que tiveram expostos durante toda a sua vida até o atual momento, para que assim seja possível 
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compreender cada um dos casos de maneira específica. Inicialmente, serão analisados os casos 

de fracasso escolar, no caso de Carla e Raí, e posteriormente os respectivos casos de sucesso 

escolar, de Luís, Bruna e Jair. 

Ao analisar de forma mais meticulosa a trajetória escolar e social de Carla nota-se um 

percurso escolar instável. Desde a Educação Básica, ela desenvolveu uma trajetória marcada 

pelo mal andamento nos estudos e pouco interesse aos assuntos e obrigações escolares, tanto é 

que ela foi taxativa, durante toda a entrevista, ao afirmar que nunca gostou de estudar.  

Independentemente dos esforços dos pais, principalmente da mãe, em garantir uma 

educação de qualidade. Pois, conforme argumenta Bourdieu (2004), cada grupo familiar investe 

de acordo com a intensidade e proposta dos projetos educacionais que têm para a prole, de 

acordo com o grau de dependência que a reprodução social da família se relaciona com o 

sucesso escolar. Dessa maneira, a classe média, se vale principalmente do capital escolar, para 

assegurar sua posição ou ascender socialmente. Para isso, a tendência é investir 

sistematicamente em estratégias de escolarização, como é o caso em questão. 

 Com efeito, Carla teve dois principais modelos socializadores à sua disposição durante 

toda a sua vida de uma forma mais direta e frequente, os de sua mãe e de seu pai. De um lado, 

ela pôde usufruir do capital escolar conquistado pela sua mãe, evidenciado na esperança de que 

a filha continuasse a estudar. Marina nutre a expectativa de que só pelos estudos é possível ter 

uma vida melhor, o que é compreensível, pelo fato dela própria ser trânsfuga de classe pela via 

escolar. Durante toda a trajetória escolar da filha, Marina tentou fazer com que Carla 

desenvolvesse as disposições valorizadas pela escola, mas como foi demostrado, isso não 

aconteceu.  

Ao concluir o Ensino Médio com muito esforço, a jovem seguiu um destino inesperado 

e diferente daquele que sua mãe havia planejado. Nesse caso, os dados indicam que Carla se 

apoiou no modelo socializador de seu pai. Isto é, um modelo amparado em um capital escolar 

menos valorizado, na medida que César concluiu o Ensino Médio e se dedicou exclusivamente 

ao trabalho, ainda que tenha feito o curso de Direito anos depois, mas não concluiu, pois ainda 

não entregou o trabalho de conclusão de curso. Ou seja, é um sujeito prático e que não é tão 

mobilizado com as questões atinentes à escola, é mais inclinado ao mundo do trabalho.  

Esse cenário corrobora com o fato de que o tipo de modelo socializador ao qual ela se 

amparou foi determinante para a decisão de não dar continuidade aos estudos. O modelo 

socializador de César se sobrepôs ao de Marina e orientou as escolhas profissionais de Carla, 

que não se amparam na escola para serem realizadas. 
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 Já o caso de Raí, evidencia a atuação de três principais modelos socializadores até o 

presente momento. Apesar de ele ter desenvolvido uma trajetória escolar regular e de sucesso 

até o trancamento do curso de Direito, haja visto o bom desenvolvimento que teve durante toda 

a sua trajetória escolar, era um estudante dedicado e com bons rendimentos, conforme foi 

evidenciado. É possível relacionar essa desistência à influência dos modelos socializadores aos 

quais teve contato durante sua vida. Dessa maneira, colocam-se em evidência os seguintes 

modelos socializadores que são preponderantes nas escolhas profissionais do jovem em análise: 

o modelo de seu pai, de seu tio Hélio, e de sua namorada. 

 Em relação ao modelo socializador de seu pai, é possível afirmar que é um modelo 

pautado na vida prática, desenvolvido em sua própria trajetória. João concluiu o ensino médio 

e parou de estudar para trabalhar. Exercendo a profissão de representante comercial, conseguiu 

desenvolver uma carreira estável e que permite a ele uma certa liberdade em relação aos 

horários e à rotina. Esse modelo se sobrepôs ao de sua mãe, baseado em uma trajetória traçada 

a partir do curso superior, que exigia o cumprimento de horários já estabelecidos, um rigor 

maior em relação à prestação de contas sobre o que se fazia, ou seja, uma rotina mais demarcada 

por exigências. Raí escolheu seguir o modelo socializador do pai, que não se ampara na via 

escolar para manutenção ou ascensão social como esperado pelos seus pais, principalmente, 

pela sua mãe. 

 Outro modelo socializador que interferiu foi o de seu tio Hélio, que exerceu forte 

influência na tomada de decisão referente à escolha do curso superior escolhido. Conforme foi 

explicitado no capítulo anterior, Raí relatou que escolheu Direito por exclusão de aptidão à 

outras áreas, mas também afirma que “eu não escolhi Direito, não tinha nada definido por mim, 

eu tenho um tio da área, concursado, ganha muito bem, já cria isso, aí fui”. Esse trecho evidencia 

como o modelo socializador do seu tio interferiu diretamente na escolha do curso. E, ainda que 

Raí tenha desenvolvido uma trajetória ascendente durante o curso, ao manter um rendimento 

regular nas disciplinas e ter participado de diferentes tipos de estágio, isso não foi suficiente 

para que ele desse continuidade ao curso. 

 Ao desistir do curso de Direito, Raí deu início a uma carreira autônoma e, atualmente, 

trabalha como fotógrafo. O gosto pela fotografia não é recente e pode até ser relacionado ao 

fato de seu avô materno ter sido um grande apreciador da fotografia também. Mas, é 

preponderante no relato do jovem que esse gosto foi aguçado a partir do momento que sua 

namorada, de longa data, começou a trabalhar como maquiadora, para publicar os trabalhos 

dela. Outra motivação é o buffet que os sogros possuem. Com a promoção de eventos, Raí nota 

uma possibilidade de crescimento no ramo e se mostra otimista na nova profissão. Dessa 
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maneira, demonstra-se determinante para as escolhas profissionais de Raí, os modelos 

socializadores de maior influência do pai e da namorada que não se apoiaram em disposições 

escolares, ao contrário de sua mão e de seu tio. 

 Ao deslocar o olhar para a trajetória escolar e social de Luís, é possível deparar com 

uma trajetória instável em termos de rendimentos, mas regular, até a conclusão do Ensino 

Médio. A partir desse ponto, teve início uma trajetória marcada por descontinuidades referentes 

ao nível superior. Foram dois diferentes cursos iniciados, mas interrompidos e, apenas 

recentemente, a conclusão do curso superior tecnológico foi efetivada. Com isso, ao desviar o 

foco para a interferência dos modelos socializadores, aos quais esse jovem teve acesso durante 

sua vida, pode-se elencar os de seus pais. 

 Nesse caso, inicialmente, o modelo socializador de maior destaque foi o de seu pai. A 

partir dos dados, é possível dizer que Luís se apoiou mais no modelo socializador de João, como 

já explicitado anteriormente, um modelo socializador prático. Isto é, mais imediatista, que se 

pauta mais nas urgências temporais do que em um futuro profissional apoiado nas vantagens 

escolares de concluir um curso superior e deste se beneficiar ao longo da vida profissional e 

social. 

Por não acreditar que poderia ter um futuro nos cursos de Engenharia Mecânica e Jogos 

Digitais, Luís não deu continuidade a esses dois cursos que teve acesso. Essa praticidade foi 

evidenciada de maneira enfática durante o relato do jovem, conforme ele disse “o curso superior 

é um meio de ascensão pessoal e realização pessoal, profissionalmente muito ruim… um dos 

motivos de eu ter saído é esse: falta a prática. É muita teoria”.  

 Contudo, tal discurso se torna incoerente ao analisar a atual formação dele e a sua 

ocupação profissional. Nesse caso, se sobressai a maior influência do modelo socializador de 

sua mãe. Luís acaba de concluir um curso superior e se beneficia das oportunidades 

profissionais que o curso oferece, visto que sua atual ocupação profissional é de analista de rede 

em uma empresa. Ainda que o objetivo inicial, ao realizar o curso, era impulsionar o próprio 

negócio de produção de cerveja artesanal, o estudo abriu novas possibilidades de trabalho. 

Sendo assim, uma vantagem evidente que um maior nível de escolaridade apresenta benefícios, 

e não é só uma maneira de se realizar pessoalmente como foi relatado. 

 A trajetória dinâmica de Luís explicita que os modelos socializadores, ora do pai, ora 

da mãe, exerceram diferentes níveis de influência a depender das exigências temporais da sua 

própria vida. Ao se ater à atualidade, é possível dizer que Mara conseguiu fazer com que o filho 

incorporasse as disposições escolares para que pudesse concluir o curso e ainda ter o desejo de 
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continuar os estudos por meio de uma pós-graduação, ou mesmo, um mestrado. Com isso, ele 

atende as expectativas da mãe em relação à escola, investidas desde a primeira infância. 

  Já em relação a trajetória escolar e social de Bruna, é possível analisar a influência dos 

modelos socializadores de seus pais e de seu tio, Hélio. Inicialmente, ao analisar a trajetória 

escolar dela até a conclusão do Ensino Médio, é perceptível uma trajetória marcada por 

instabilidades. O desenrolar do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio exigiu cobrança de 

seus pais - principalmente de sua mãe - pois ambos já tinham suas incertezas em relação a uma 

carreira escolar longeva para filha, devido à trajetória escolar desenvolvida de maneira 

conturbada. A esperança de sua mãe em ver a filha em um curso superior se tornou algo distante, 

tanto é que, para que Bruna concluísse o nível médio de ensino, foi necessário colocar como 

condição que ela só poderia fazer o intercâmbio caso concluísse os estudos primeiro.  

 É justamente nesse contexto que se insere a presença do modelo socializador de Hélio, 

que é um modelo socializador que valoriza a escola, assim como Marina. Ao oferecer um 

intercâmbio para a sobrinha, o evento se torna demasiadamente importante e decisivo para a 

trajetória escolar da jovem. Mesmo que a princípio a decisão por tal experiência não tenha sido 

guiada pela perspectiva escolar e pelo desejo de estudar, conforme ela mesma relatou. “Quando 

eu fui, eu não sei o que eu tinha na cabeça na verdade. Eu só queria ir conhecer um mundo 

novo, ter novas experiências, porque eu não me sentia muito adaptada ao ambiente aqui”. Foi 

durante essa experiência que ela expandiu seus horizontes educativos e profissionais, sobretudo 

pela convivência, nesse período, com pessoas que já possuíam o curso superior ou nele estavam 

inseridos. 

 Ao retornar do intercâmbio, Bruna volta determinada a fazer um curso superior e, 

atualmente, é uma estudante assídua do curso de Direito. Tem um excelente rendimento 

acadêmico, faz estágio na área e pretende fazer concurso para atuar na profissão. É evidente 

aqui, o efeito de irradiação do capital cultural e econômico de Hélio, de forma a beneficiar a 

sobrinha em sua escolha profissional. 

 Por fim, ao analisar a presença dos modelos socializadores na trajetória escolar e social 

de Jair, destacam-se os de seus pais. A trajetória escolar desse jovem, é a única que se apoia em 

modelos socializadores mais próximos. Nesse caso, tanto o pai quanto a mãe mobilizaram-se 

de uma maneira mais alinhada em relação à escola. Isso ficou evidente, durante a entrevista 

com Jair, que reiterou diversas vezes que seus pais delegavam muita importância para a escola 

desde o início da vida escolar dele. Outro fator importante, diz respeito aos pais terem curso 

superior. Ainda que Raiane tenha desenvolvido o curso mais tarde, isso deixa claro a 

importância que o casal dedica à escola, e isso foi repassado para o filho. 
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 A disposição dos pais, alinhada a uma carreira escolar longeva, se manifesta com certa 

naturalidade na trajetória de Jair. Sobretudo, em relação à continuidade dos estudos. O jovem 

não vislumbrou uma escolha profissional que não abrangesse o curso superior. Logo após a 

conclusão do Ensino Médio, deu início ao curso de Direito na Puc-Minas. Atualmente, cursa o 

quinto período do curso e, futuramente, se enxerga atuando na profissão e fazendo 

especializações, isto é, dando continuidade aos estudos.  

 

4.3- Sobre a “relação com o saber” dos jovens pesquisados: um fator preponderante 

  

A família contemporânea ressignificou o papel dos filhos, reconhecida como a família 

igualitária que suprime a família hierárquica e valoriza o indivíduo em sua singularidade. Nesse 

caso, surgem novos valores educacionais, apoiados na individualidade e autonomia dos jovens. 

Nas palavras de Nogueira (2005, p. 772) 

 

No bojo desse movimento emergem novos valores educacionais, preconizando o 

respeito pela individualidade e pela autonomia juvenis, o liberalismo nas relações entre 

pais e filhos, que agora devem se pautar, não mais pelo autoritarismo, mas sim, pela 

comunicação e pelo diálogo. Em suma, os pais tornam-se provedores de bem-estar 

psicológico para os filhos. Esse novo modelo de família alarga de forma intensa a 

responsabilidade parental em relação aos filhos. Estes últimos funcionam como um 

espelho onde os pais veem refletidos os acertos e erros de suas concepções e práticas 

educativas, os quais costumam se fazer acompanhar de sentimento de orgulho ou, ao 

contrário, de culpabilidade. (...) Os pais tornam-se, assim, os responsáveis pelos êxitos 

e fracassos (escolares, profissionais) dos filhos, tomando para si a tarefa de instalá-los 

da melhor forma possível na sociedade. Para isso, mobilizam um conjunto de estratégias 

visando elevar ao máximo a competitividade e as chances de sucesso do filho, sobretudo 

face ao sistema escolar, o qual, por sua vez, ganha importância crescente como instância 

de legitimação individual e de definição dos destinos ocupacionais. Tendo se tornado 

quase impossível a transmissão direta dos ofícios dos pais aos filhos, o processo de 

profissionalização passa, cada vez mais, por agências específicas, dentre as quais a mais 

importante é, sem dúvida, a escola. 

  

Essa nova realidade coloca como prioridade os investimentos na educação dos filhos 

pelas famílias, com destaque para aquelas que almejam a manutenção ou a ascensão social, e 

dependem mais dos conhecimentos e diplomas escolares, como é o caso das famílias que se 

estuda na presente pesquisa. 

Entretanto, nem sempre o superinvestimento na vida escolar dos filhos é profícuo. Um 

exemplo desse paradoxo é explicitado no artigo Sina Escolar, de Accardo (1997). O autor traz 

a relação conflituosa de Sebástien com os estudos. Sebástien era filho de imigrantes e 

desenvolveu uma trajetória escolar marcada por sofrimento e humilhação, por mais que tenha 

desenvolvido uma trajetória de sucesso. Pois, tornou-se um jornalista importante de uma rádio 
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francesa reconhecida. O bom desempenho que ele teve no nível primário de ensino fez com que 

seu pai o transferisse para um liceu de elite, com o intuito de que o filho transpusesse a posição 

social de origem. Porém, inserido em um ambiente totalmente novo, social e culturalmente, 

teve início os sofrimentos e fracassos sentidos até hoje, na vida adulta, conforme o mesmo autor 

salienta (1997, p. 599), “Sebástien não terminou de digerir uma experiência escolar vivida como 

desastre infamante”. E isso só foi arrefecido com a entrada em um curso técnico, com o 

desenvolvimento de relações menos conflituosas e mais intensas com professores de disciplinas 

literárias e o envolvimento em um movimento estudantil, que permitiu ao pesquisado, superar 

a situação de fracasso da fase do liceu, mesmo que, apenas parcialmente. 

 Nesse contexto, não basta um superinvestimento e dedicação dos pais na condução da 

vida escolar dos filhos. É a relação com o saber que é preponderante, para além dos modelos 

socializadores. Analisar o tipo de relação com o saber que os jovens dessa pesquisa 

desenvolveram, no decorrer de suas trajetórias, nos ajudará a compreender as escolhas 

profissionais feitas por eles. A relação com o saber desenvolvida é um fator importante na 

condução de trajetórias escolares bem-sucedidas, ou não. 

 Em busca de compreender os casos de fracasso e de sucesso escolar, Bernard Charlot, 

junto à equipe ESCOL – (Éducation, Socialisation et Collectivités Locales: Educação, 

Socialização e Comunidades Locais), trazem contribuições a respeito das relações e dos 

sentidos que os estudantes desenvolvem com o saber e com a escola. Eles colocam em debate 

situações que passam pela origem social, mas que não são por elas determinadas. São análises 

que focam nas experiências singulares, ainda que os autores compartilhem da ideia de que a 

relação entre origem social e sucesso ou fracasso escolar continue sendo um fator essencial das 

teorias postuladas por Bourdieu. Ao considerar especificamente as contribuições de Charlot, 

Nogueira e Nogueira (2004, p. 106) destacam que:  

 

No campo específico da Educação, críticas (...) conduzem Charlot a se afastar de 

Bourdieu e a enfatizar a necessidade de se estudar o sentido que os indivíduos atribuem 

à escolarização. Esse sentido não poderia ser diretamente deduzido da posição social 

ocupada pelas famílias. Charlot reconhece que o fato de ocupar determinada posição 

social torna o acesso a certos recursos e a vivência de certas experiências sociais mais 

ou menos prováveis. Esses recursos e essas experiências não influenciariam, no entanto, 

diretamente, de fora para dentro, os indivíduos. Tudo dependeria da relação que os 

sujeitos estabelecem com esses elementos, ou seja, do significado que eles atribuem aos 

mesmos. Ter pais com um grande patrimônio econômico e cultural, por exemplo, 

tenderia a favorecer, mas não garantiria uma boa trajetória escolar. 

   

Ainda, de acordo com os mesmos autores: 

 



98 

 

 

No que se refere especificamente à compreensão dos processos e práticas de 

escolarização (...). Segundo o autor (Charlot), um indivíduo só aprenderá e obterá 

sucesso na escola se estudar, mas ele só estudará, se o fato de ir à escola e aprender 

coisas fizer sentido para ele. Para se compreender determinada trajetória de 

escolarização seria preciso, em primeiro lugar, investigar as relações que o indivíduo 

estabelece com a escola e com o saber. Seriam essas relações e não as condições 

objetivas de existência, em si mesmas, que determinariam o grau de mobilização escolar 

dos indivíduos. (idem, p.108). 

 

Nesse cenário, é importante discutir sobre o conceito de relação com o saber. Baseada 

nas considerações levantadas por Alves (2017), ainda que essa definição se encontre em uma 

fase “embrionária”, existe diferentes formulações. Em 1982, Charlot traz a primeira definição: 

“(..) chamo relação com o saber o conjunto de imagens, de expectativas e de juízos que 

concernem ao mesmo tempo sentido e à função social do saber e da escola, à disciplina 

ensinada, a situação de aprendizado e nós mesmos” (CHARLOT, 2000, p. 80). 

 Posteriormente, considera uma nova definição. Em 1992, destaca que “a relação com o 

saber é uma relação de sentido, portanto, de valor entre um indivíduo (ou um grupo) e os 

processos ou produtos de saber” (CHARLOT, 2000, p. 80). No entanto, Charlot atenta para o 

fato de que tal definição oculta a pluralidade da relação com o saber, que vai além dos saberes 

escolares e, novamente, postula outra definição que se configura como: 

  

A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro, e com ele 

mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender; 

A relação com o saber é o conjunto (organizado) das relações que um 

sujeito mantém com tudo quanto estiver relacionado com “o aprender” e o saber; 

Ou, sob uma forma mais “intuitiva”, a relação com o saber é o conjunto das 

relações que um sujeito mantém com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma 

atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, 

uma obrigação, etc., ligados de uma certa maneira com o aprender e o saber; e, por isso 

mesmo, é também relação com a linguagem, relação com o tempo, relação com a ação 

no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo enquanto 

mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação. (CHARLOT, 2000, p. 80). 

 

 

  A relação com o saber apresenta, como proposta principal, aquela que consiste em um 

conjunto simultâneo de relações de um sujeito com o mundo, consigo mesmo e com os outros. 

Nas palavras do autor:  

 
Analisar a relação com o saber é estudar o sujeito confrontado à obrigação de aprender, 

em um mundo que ele partilha com outros: a relação com o saber é a relação com o 

mundo, relação consigo mesmo, relação com os outros. Analisar a relação com o saber 

é analisar uma relação simbólica, ativa e temporal. Essa análise concerne à relação com 

o saber que um sujeito singular inscreve num espaço social. (CHARLOT, 2000: 79 – 

grifos do autor) 
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Nesse contexto, conforme esse autor, a relação com o saber é a relação com o mundo 

como conjunto de significados, como espaço de atividades e se inscreve no tempo. O mundo 

se apresenta ao homem como um conjunto de significados, ao mundo “simbólico”, que são 

compartilhados com os outros, a partir do que se percebe, sente, deseja e pensa. E isso só 

acontece pelo fato de o homem ter acesso ao universo de significados dispostos no mundo e é 

nesse espaço que são estabelecidas as relações entre o sujeito e os outros, e entre o sujeito e ele 

mesmo. Dessa maneira, a relação com o saber é uma forma de relação com o mundo, e também, 

uma relação com sistemas simbólicos, especialmente com a linguagem.  

Ao se apropriar do mundo, o sujeito o molda e o transforma, por meio de sua atividade. 

Dessa forma, o mundo não lhe aparece só como um conjunto de significados, mas também, 

como um horizonte de atividades, isto é, a relação com o saber implica uma atividade do sujeito.  

A relação com o saber é a relação com o tempo também, pois a apropriação do mundo, 

a autoconstrução do sujeito e as relações criadas com os outros são processos constantes e que 

exigem tempo. Esse tempo, que é o tempo da história do sujeito e da espécie humana, de 

gerações, é organizado por momentos significativos e por rupturas, e se desenvolve em três 

dimensões que estão conectadas: o presente, o passado e o futuro. 

Além disso, a relação com o saber traz também outra abordagem que sugere a noção de 

desejo. Charlot (2000, p.81) ressalta que todo sujeito é desejante e o objeto do desejo é o outro, 

o mundo e o próprio indivíduo, e o desejo só acontece quando se experimenta o prazer de 

aprender e saber. É necessário que o fato de aprender tenha um valor para o indivíduo, que faça 

sentido para ele.  

 

O desejo é a mola da mobilização e, portanto, da atividade; não o desejo nu, 

mas, sim, o desejo de um sujeito “engajado” no mundo, em relação com os 

outros e com ele mesmo. Não esqueçamos, entretanto, que essa dinâmica se 

desenvolve no tempo: o valor do que aprendemos (seja ele positivo, negativo 

ou nulo) não é, nunca, adquirido de uma vez por todas (CHARLOT, 2000: 82, 

grifos nossos).  

 

Aliado a isso, é importante destacar, também, os conceitos de atividade, mobilização e 

sentido que também são fundamentais para compreender a Teoria da Relação com o saber do 

autor supracitado. 

Apoiado em Leontiev, Charlot (2000, p. 55) define “atividade como um conjunto de 

ações propulsionadas por um móbil11”, que visa um propósito. As ações são as intervenções 

                                                 
11 Charlot (2000, p. 55) faz o uso do termo móbil quando se refere ao conceito de meta, isto é, “o resultado que as 

ações permitem alcançar, é o desejo que esse resultado permite satisfazer e que desencadeou a atividade ”. 
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realizadas durante a atividade e a meta, isto é, o resultado que essas ações podem atingir. O 

móbil é o desejo que esse resultado permite satisfazer e que motiva a atividade. 

Para que o indivíduo se aproprie de um saber e para que possa desenvolver competências 

cognitivas, é essencial que ele se insira em uma atividade que o mobilize. Charlot (2000) 

destaca que a noção de mobilização traz consigo os conceitos de recursos e de móbil – “razão 

de agir”. Sendo assim, mobilizar significa movimentar recursos, e mobilizar-se significa reunir 

as próprias forças para fazer uso de si mesmo como recurso. 

O autor prioriza o uso do termo mobilizar/mobilização em vez de motivar/motivação. 

Pois, para ele, a mobilização implica mobilizar-se (“de dentro”), enquanto a motivação elucida 

o fato de que se é motivado por alguém ou por algo (“de fora”). Em outros termos, ele considera 

que se motiva alguém de fora, na medida em que se mobiliza a si mesmo a partir de dentro. 

Logo, o conceito de mobilização sugere a ideia de movimento: mobilizar-se é pôr-se em 

movimento para alcançar um objetivo; é engajar-se em uma atividade originada por móbiles. 

Ainda que o autor reconheça que os conceitos de mobilização e motivação são 

complementares. Ao entender que o sujeito se mobiliza para alcançar um objetivo que o motiva 

e que o mesmo é motivado por algo que o mobiliza. A prioridade pelo termo mobilização se 

justifica por destacar a “dinâmica do movimento”. De acordo com o autor mencionado:  

 

A criança mobiliza-se, em uma atividade, quando investe nela, quando faz uso de si 

mesma como de um recurso, quando é posta em movimento por móbeis que remetem a 

um desejo, um sentido, um valor. A atividade possui, então, uma dinâmica interna. Não 

se deve esquecer, entretanto, que essa dinâmica supõe uma troca com o mundo, onde a 

criança encontra metas desejáveis, meios de ação e outros recursos que não ela mesma. 

(CHARLOT, 2000: 55) 

 

Então, para que haja mobilização do estudante, é necessário que o que é ensinado tenha 

sentido para ele. Charlot (2000; 2005), ao utilizar a palavra “sentido”, se refere à proposta de 

Leontiev, que coloca em pauta o sentido de uma atividade como a relação entre sua meta e seu 

móbil, entre o que estimula a agir e o que orienta a ação. Sendo assim, 

 

[...] tem sentido uma palavra, um enunciado, um acontecimento que possam ser postos 

em relação com outros em um sistema, ou em um conjunto; faz sentido para um 

indivíduo, algo que lhe acontece e que tem relações com outras coisas de sua vida, 

coisas que ele já pensou, questões que ele já se propôs. É significante (ou, aceitando-se 

essa ampliação, tem sentido) o que produz inteligibilidade sobre algo, o que aclara algo 

no mundo. É significante (ou, por ampliação novamente, tem sentido) o que é 

comunicável e pode ser entendido em uma troca com outros. Em suma, o sentido é 

produzido por estabelecimento de relação, dentro de um sistema, ou nas relações com 

o mundo ou com os outros. (CHARLOT, 2000: 56) 
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No entanto, é importante ressaltar que o sentido não é estabelecido de uma maneira 

inflexível e estática. Isto é, algo que não tinha sentido pode adquirir, perder ou mudar o sentido, 

ao atentar para o fato de que “o próprio sujeito evolui por sua dinâmica própria e por seu 

confronto com os outros e o mundo” (CHARLOT, 2000: 57). 

Dessa maneira, a partir do exposto, pode-se dizer que a relação com o saber passa pela 

relação consigo mesmo, com os outros, com o mundo e, sobretudo, pelo desejo, pela motivação 

e pelo sentido, de maneiras indissociáveis, principalmente para o nosso estudo. Com efeito, é a 

partir dessa indissociabilidade que se seguirá alguns apontamentos sobre as trajetórias escolares 

de cada um dos jovens investigados. A partir das seguintes categorias estabelecidas: 4.3.1) A 

importância atribuída ao acúmulo de capital escolar, tanto pela família, quanto pelos próprios 

jovens; 4.3.2) Uma dualidade – as expectativas escolares e as tensões familiares; 4.3.3) Das 

perspectivas futuras inerentes ao grau de escolaridade atingido e à profissão – da relação com 

o saber construída pelos jovens. 

 

4.3.1) A importância atribuída ao acúmulo de capital escolar, tanto pela família, quanto 

pelos próprios jovens 

 

 As famílias aqui estudadas fizeram um superinvestimento nas carreiras escolares dos 

filhos. Desde a mais tenra idade, os jovens deram início aos estudos em escolas privadas, mas 

não só por esse fato se caracteriza o superinvestimento. Além de procurar um ensino de melhor 

qualidade para os filhos, os pais ajudavam naquilo que fosse necessário para assegurar o bom 

rendimento da prole. Eles participavam efetivamente da vida escolar dos filhos, por mais que 

as mães fossem as protagonistas nesse sentido. Os familiares garantiam aos filhos boas 

condições de estudo, materiais, tentavam controlar a rotina dos filhos, participavam da vida 

escolar deles e conversavam com os professores.  

Ademais, utilizavam “estratégias de reparação” em momentos de dificuldades. Nos 

casos de recuperação, por exemplo, ofereciam aulas de reforço, com a finalidade de suprir as 

dificuldades desenvolvidas no meio escolar e de prevenir futuros contratempos. Sobre isso, 

Nogueira (2202) salienta que as estratégias de “recuperação”, “compensação”, “reparação” ou 

“remediação”, utilizadas pelas famílias mais aquinhoadas, apresentam como único objetivo 

“suprir as insuficiências dos resultados escolares dos filhos ou de oferecer a eles trunfos 

suplementares para enfrentar a competição escolar”. Ou seja, as famílias aqui pesquisadas 

estavam sempre dispostas a suportar o longo prazo necessário para o retorno do investimento 
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na educação e o adiamento da entrada dos filhos no mercado de trabalho. Não, que esse não 

seja um comportamento comum em famílias das camadas médias.  

 
As famílias da classe média tenderiam a investir maciçamente na educação da 

prole, já que dispõem de capital econômico suficiente, diminuindo os riscos 

frente aos custos de oportunidade (remuneração imediata da entrada antecipada 

no mercado de trabalho dos filhos). Essas famílias, muitas delas originárias das 

camadas populares, nutrem-se do sonho de ascender às elites, o que contribui 

para a propensão em investir mais na escolarização dos filhos (NASCIMENTO 

et al. 2017, p. 36). 

 

 Com efeito, os pais dos jovens, aqui pesquisados, interiorizaram um capital escolar e o 

valorizam. A partir disso, criaram disposições para que esse capital fosse irradiado aos filhos, 

sobretudo, com vistas à educação superior. Não sem motivos, eles procuravam as instituições 

privadas avaliadas como de qualidade, com base na percepção de que são mais comprometidas 

em relação aos pais e aos estudantes, ao oferecer aulas sem interrupção, sem aderência à greves, 

com maior cobrança dos professores e diálogo mais intenso entre a família e a instituição. Além 

de considerar também, atributos mais relacionados diretamente ao ensino, a aprendizagem e a 

infraestrutura, como ficou evidente nos relatos de Luís, Raí e Jair, principalmente.  

 Todo esse envolvimento familiar mais expressivo, cede lugar a “parentocracia”, em 

detrimento da meritocracia. Ou seja, começa uma mudança significativa nas relações de 

escolaridade e desigualdades sociais. 

 

Em síntese, para essa linha de pensamento, os resultados escolares de um aluno estariam 

se tornando cada vez mais dependentes dos recursos financeiros e da capacidade 

estratégica de seus pais, e cada vez menos de seu valor escolar que, num regime mais 

assentado na meritocracia, recebia forte influência dos recursos culturais dos pais. 

(NOGUEIRA, 2010, p. 223). 
 

 

Nesse contexto, o estudante se beneficia do grau de conhecimento dos pais sobre o 

sistema escolar e, assim, tem acesso às estratégias mais vantajosas durante a trajetória escolar. 

É importante acrescentar, também, que o tipo de relação que os pais estabelecem com a 

escolarização dos filhos contribui de maneira significativa para a redução de danos em 

trajetórias de fracasso escolar, como aconteceu com Carla e Bruna durante a educação básica, 

quando Marina agiu como coparticipante das trajetórias escolares das filhas, a fim de reparar 

problemas de rendimentos junto à equipe pedagógica das escolas.  

Entretanto, a importância que os jovens atribuíram ao capital escolar dos pais e ao 

próprio capital escolar se efetivou de formas inesperadas nos diferentes momentos da vida 

deles. Com exceção de Carla, que se decidiu, definitivamente, por não dar sequência aos estudos 



103 

 

 

após a conclusão do ensino médio. Nesse caso, Carla foi uma estudante que não desenvolveu 

apreço pelo sistema escolar, principalmente após a sétima série, conforme ela lembrou. 

Episódios de recuperação e problemas de indisciplina eram recorrentes e, devido ao 

comportamento em sala de aula, a relação com os professores era difícil e os rendimentos 

sempre insuficientes ou na média.  

Os métodos de ensino utilizados nas escolas pelas quais passou parecem não ter sido 

significantes em sua trajetória. Quando ela mencionou sobre o que gostava em uma das escolas 

pelas quais passou, fez referência ao uso do uniforme, que tinha vários modelos e isso a 

agradava, o que não passa pelos conhecimentos oferecidos em sala de aula. Carla também não 

possuía uma rotina de estudos, ainda que a mãe exigisse isso. A jovem interiorizou disposições 

negativas referentes à escola e a única menção positiva que ela fez sobre o período foi se referir 

à interação com os colegas, nada relacionado à aprendizagem. Além disso, não desenvolveu 

apreço pela leitura, apesar de ter uma mãe leitora e que incentivasse ela a ler. 

 Assim como a irmã, Bruna também não simpatizou com o meio escolar. Durante a 

entrevista, foi notório uma certa dificuldade para lembrar da sua passagem pela escola, 

principalmente nos anos iniciais, o que já indica uma certa exterioridade a esse meio. De 

maneira superficial, ela definiu esse período como bom. As obrigações escolares eram difíceis 

de serem cumpridas, não havia uma rotina de estudos e não tinha um bom comportamento em 

sala de aula, o que gerava conflito entre os professores. Não tinha um rendimento satisfatório e 

os eventos de recuperação eram frequentes. Também, não desenvolveu o hábito de ler. As 

leituras eram restritas àquelas exigidas pelos professores e era um trabalho árduo para ela 

conseguir ler um livro inteiro. Como a irmã, ela não conseguiu desenvolver disposições 

positivas em ralação à escola, que a mobilizasse a ser uma aluna mais dedicada. Isso mudou a 

partir do intercâmbio. Mas, esse ponto será analisado mais adiante, no item 4.3.4. 

 Luís, assim como as primas, não desenvolveu uma relação de afinidade com a escola. 

Ainda que tenha apresentado uma relação menos conflituosa. Um fator de destaque, que ao 

nosso ver, exerceu bastante influência para tal relação, refere-se ao relacionamento com os 

colegas. De acordo com o que foi relatado, os episódios de bullying eram frequentes e afetou 

sua postura em sala de aula. Além disso, o desinteresse pelos conteúdos também era 

significativo, o que comprometia sua rotina de estudos, vivenciada como uma obrigação 

desestimulante.  

Durante as duas primeiras experiências que teve na educação superior, segundo ele, pela 

própria imaturidade, não teve um bom rendimento também. Apesar disso, conseguiu despertar 

o hábito pela leitura. Conforme seu relato, ele lê com certa frequência. Evidência da 
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interiorização de uma disposição positiva em relação à escola. No entanto, essa postura de 

estranhamento em relação à escola foi ressignificada recentemente. Sobretudo, pela conclusão 

do curso superior tecnológico e pelo desejo de continuar os estudos através de uma pós-

graduação ou uma especialização na sua área de formação. Esse quesito também será analisado, 

com mais atenção, no item 4.3.3 deste estudo. 

Já, Raí, desenvolveu um comportamento mais interessado em relação à escola. 

Conforme os relatos dele e de sua mãe, ele sempre foi um aluno comprometido com os afazeres 

escolares. Não exigia cobrança de seus pais, manteve um bom rendimento durante toda sua 

passagem pela escola, inclusive, durante a experiência na educação superior. Assim, como seu 

irmão, também desenvolveu o hábito de leitura, mas reconheceu que ultimamente não tem lido 

tanto.  

O caso de Raí, é o de maior estabilidade dentre os pesquisados, ao analisarmos a 

passagem pela Educação Básica e, até mesmo, até o momento do trancamento de matrícula no 

curso de Direito. O jovem interiorizou as disposições valorizadas pela escola e se beneficiava 

do capital escolar conquistado por ele, rumo ao sucesso escolar. No entanto, ao optar por não 

dar continuidade mais ao curso superior e por essa escolha parecer definitiva, por não fazer 

parte dos seus planos imediatos e nem futuros, coloca toda a importância atribuída ao capital 

escolar em questão. Isso será mais bem desenvolvido, com mais detalhes adiante, na unidade 

4.3.4. 

 Jair, estabeleceu uma relação de identidade com a escola. Ainda que tenha passado por 

certas agruras em sua trajetória escolar, principalmente, no período entre o quinto ano e o ensino 

médio. Conforme ele relatou, foi o pior momento da vida dele, pela sua cobrança excessiva em 

busca de bons resultados. Pois, não se contentava com os seus, considerava-os “medianos” e 

apresentava dificuldade de desempenho em vários conteúdos. Tinha uma boa relação com os 

professores, uma rotina de estudos que foi ainda mais rigorosa a partir da mudança de escola.  

Desenvolveu também, o gosto pela leitura durante a educação básica e julga que precisa 

ler com mais frequência atualmente, pois sente falta. Ou seja, o jovem adquiriu esse saber 

escolar e o valoriza. Agora, no curso superior, mantém um bom rendimento e se demonstra 

bastante entusiasmado com o curso, com as disciplinas e sente falta da interação com os colegas 

que tinha na faculdade, limitada pela pandemia. É notório que esse jovem interiorizou 

disposições positivas em relação à escola e valoriza o capital escolar a ele destinado e por ele 

construído. Tanto é, que não se percebe em uma ocupação que não passe pela conclusão do 

curso superior em andamento. 
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4.3.2) Uma dualidade: as expectativas escolares e as tensões familiares 

 

 Ao considerar as expectativas escolares das famílias e dos jovens, é necessário destacar 

que estas dependem do contexto ao qual estão inseridos. Com efeito, há uma razão de 

proporcionalidade em questão, ou seja, quanto maiores as expectativas escolares dos pais, 

maiores tendem a ser os investimentos escolares para a manutenção ou ascensão via escola. E, 

de acordo com os resultados obtidos, maiores as expectativas escolares e as tensões.  

É importante destacar que essa ampliação dos níveis de instrução em todos os extratos 

sociais, decorreu de um fenômeno ocorrido no final da segunda Guerra Mundial e que refletiu 

com mais intensidade nos países desenvolvidos, mas também, nos países em desenvolvimento, 

mais tarde. Conforme Nogueira (2010, p. 19), trata-se do fenômeno do “acirramento da 

concorrência escolar”, que justifica “a exigência contemporânea de um percurso escolar cada 

vez mais longo”, segundo a autora. Resende et. al. (2009, p. 393) corrobora com esse cenário 

ao salientar que existe “uma forte relação entre as expectativas e aspirações familiares, de um 

lado, e o desempenho escolar, de outro” em relação às camadas populares, segundo suas 

inferências. 

 Contudo, há uma dualidade ao pensarmos na questão das expectativas escolares. Nesse 

sentido, por um lado, a respeito daquilo que Nogueira e Nogueira (2004, p. 76)), embasados em 

Bourdieu, destacam que as camadas médias tendem a investir mais na escolarização dos filhos 

e nutrem altas expectativas escolares para eles, naquilo que concerne às estratégias educativas. 

Por outro lado, de acordo com Nogueira (2010, p. 226) são essas mesmas famílias que também 

são “as mais atingidas por dúvidas, tensões e ansiedades”, justamente pela alta tendência dos 

investimentos, não só financeiros, como também, pessoais. Assim, conforme elucida Brandão 

(2009, p. 18), “os processos de produção de qualidade do ensino resultam de uma relação 

bastante complexa de demandas, inquietações e esforços (...) da instituição familiar, (...) 

aspectos esses geradores de tensões.” 

 Inseridos nesse contexto, podemos dizer que tal dualidade são inerentes às trajetórias 

escolares dos cinco jovens deste estudo. Os familiares sustentaram altas expectativas escolares 

para a prole ao projetarem trajetórias longevas; e as tensões e instabilidades permearam todas 

elas. Pelo que foi possível inferir de nossas análises, são as mães e os estudantes os maiores 

atingidos por sentimento de culpa e ansiedade. Passemos para o caso específico de cada um dos 

jovens. 

Ao considerar a trajetória de Carla, é evidente a relação de tensão, que perpassou a sua 

vida escolar. Nesse caso, os relatos dela e de sua mãe são convergentes. A partir da entrada da 
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jovem no segundo ciclo do ensino fundamental, se tornaram frequentes os episódios de 

instabilidade entre elas. Era uma relação difícil, desde o auxílio nas tarefas escolares, como 

também, nos problemas relacionados ao comportamento em sala de aula e os piores eram sobre 

o rendimento. Os sentimentos de ansiedade e culpa fizeram parte do relato de Marina. Sobre o 

fato da filha não dar continuidade aos estudos, já para Carla sobressai um sentimento de alívio 

ao parar de estudar, conforme reforça a seguinte passagem: “Minha relação parou por aí - 

Ensino Médio- porque eu não gosto. Realmente, fiz por fazer. Durante o tempo que estudei, eu 

estudei porque era obrigada pela minha mãe. ”  

E, com o sentimento de culpa evidente, Marina, ainda estimula a filha a dar sequência 

aos estudos, como é explícito no trecho: “Eu fico tentando, mas assim… não tão 

insistentemente, e tentando usar minha autoridade de mãe para que ela estude. Então, como eu 

não consegui, realmente não consegui, eu deixei para lá, mesmo explicando que a gente só 

consegue as coisas, nós, minha família, só conseguimos as coisas através do estudo. ” 

Em relação à Bruna, também não foi diferente. A jovem concluiu o Ensino Médio a 

duras penas sob muita cobrança da mãe. Foi um percurso tão instável que a continuidade dos 

estudos já não fazia mais parte das expectativas de seus pais, naquele momento. Assim como a 

irmã, é inerente a sua trajetória escolar o desempenho insatisfatório nas disciplinas, o mau 

comportamento em sala de aula e a falta de comprometimento com os afazeres escolares. O 

sentimento de culpa e ansiedade no que se refere às expectativas escolares, perpassam os relatos 

de Bruna e de Marina.  

Sobre o fato de os estudos ser a única ocupação de Bruna, nessa época, ela destaca que 

“minha mãe sempre falava que a única coisa que tinha para fazer era estudar, isso mexia comigo 

de vez em quando”. E em relação à condução dos estudos de Bruna, Marina se manteve na 

defensiva e, desde o início da trajetória escolar da filha, buscava uma postura diferente da que 

desenvolveu com Carla. O relato seguinte evidencia isso: “- Eu fiquei tão decepcionada com o 

estudo da Carla, porque eu fiz as coisas tão certinho, achando que as coisas fossem fluir. E 

então, eu fiquei pensando... a Carla entrou na escola muito cedo, então, não quero saber da 

Bruna entrar na escola muito cedo. ” 

Ao se tratar da trajetória escolar de Luís, percebemos uma relação repleta de 

instabilidade, sobretudo durante suas experiências na educação superior. Até a conclusão do 

Ensino Médio, as tensões eram restritas à cobrança dos afazeres escolares que sua mãe exigia. 

Tanto é que, de acordo com o relato de Mara, seu filho mais novo aprendeu de ver ela ensinado 

o filho mais velho.  
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Após a conclusão do ensino médio, Luís logo iniciou o curso de Engenharia Mecânica, 

mas, segundo ele, sua imaturidade prejudicou o andamento do curso. Mara se culpa por não ter 

tomado uma atitude nesse período. Conforme seu relato: “- Quando ele acomodou no curso que 

não caminhava para frente, eu deveria ter ido lá na universidade e trancado a matrícula dele e 

dito para ele procurar outra coisa. Eu não vou pagar e não vou deixar seu pai pagar, acho que 

ele perdeu muito nisso. ” O sentimento de culpa fica evidente também, ainda que seja menos 

expressivo que nas falas de sua mãe, no relato de Luís, ao fazer referência às desistências nos 

cursos superiores aos quais teve acesso. Sobre isso, ele expõe que “eles (os pais) ficaram 

desiludidos, achando que eu não teria futuro, que não teria emprego e não seria ninguém”, e 

complementa que compreendia a reação dos seus pais. 

 Em relação à trajetória de Raí, as tensões e angústias tiveram seu ápice já na educação 

superior, quando o jovem desistiu do curso de Direito. Durante a educação básica, Raí 

desenvolveu uma trajetória estável e linear. Até mesmo durante os períodos que fez do curso 

de Direito, manteve uma postura parecida, contudo decidiu desistir do curso. Essa desistência 

gerou tensão entre seus familiares e culpa no jovem, segundo seu relato, a reação de seus pais 

“foi a pior possível. Eu não julgo. Eu entendo. Foi justa e não foi nada que não esperava 

também, estava desistindo de um destino certo”. 

 Por fim, a trajetória de Jair também elucida eventos de tensões e angústias, ainda que 

este tenha desenvolvido uma trajetória pouco conturbada. Com a mudança de escola que fez a 

partir do quinto ano, segundo seu relato, teve início os problemas de desempenho escolar, 

devido ao nível de dificuldade exigido pela escola que estava inserido. Nessa fase, sobressai o 

sentimento de angústia e tensão vivido pelo estudante. Pela sua própria cobrança, considerava 

seus resultados sempre aquém daqueles que almejava. De acordo com seu relato: “eu sempre 

me cobrei muito e para mim a média era ruim, a média do colégio era sessenta e cinco por cento 

e eu sempre ficava lá, no sessenta e oito e pegava umas três recuperações todo ano”. Outra 

passagem que sinaliza tensão e angústia, diz respeito ao primeiro ano do Ensino Médio. Ao ser 

reprovado, denomina o período como o pior da sua vida, conforme seu relato, “é aquele negócio 

de nadar, nadar e morrer na praia”. 

 

4.3.3) Das perspectivas futuras inerentes ao grau de escolaridade atingido e à profissão – 

da relação com o saber construída pelos jovens 
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Conforme explicita Bernard Charlot, o sucesso ou o fracasso escolar são reféns do valor 

atribuído à relação com o saber. Depende do tipo de relação que cada indivíduo se propõe a 

desenvolver com o saber. Isto é, não basta gostar de estudar, é necessário que esse gosto 

mobilize o indivíduo a ponto dele se esforçar para aprender algo e ainda assim ter prazer. 

Charlot (2005, p. 54) enfatiza que: 

 

Para que o aluno se aproprie do saber, para que construa competências, é preciso que 

estude, que se engaje em uma atividade intelectual, e que se mobilize intelectualmente. 

Mas, para que ele se mobilize, é preciso que a situação de aprendizagem tenha sentido 

para ele, que possa produzir prazer, responder a um desejo. 

 

 A relação com saber que cada indivíduo desenvolve reflete diretamente em suas 

expectativas futuras inerentes ao grau de escolaridade e as escolhas profissionais que se quer 

atingir. Nesse contexto, há um processo de causa e efeito, pois quanto maior o sentido atribuído 

à relação com saber maior é a probabilidade de dar sequência aos estudos. Caso haja a ausência 

desse sentido os indivíduos podem ficar sem norte, à deriva em relação aos estudos.  

Essa ausência de sentido em relação com o saber aconteceu com Carla. Conforme 

apontam seus relatos, a relação que ela desenvolveu com a escola foi uma relação utilitarista, 

no sentido elucidado por Nogueira (2002), que se trata de uma relação na qual tem um sentido 

e um valor, os saberes que proporcionam bases para enfrentar situações práticas do cotidiano. 

A jovem mencionou que a escola deveria ser mais profícua e destacou que apenas ler e escrever 

são os ensinamentos propostos pela escola que são úteis a ela. Dessa maneira, a trajetória 

escolar construída pela jovem não ofereceu condições para a formação de sentido, nem 

tampouco de mobilização, o que interfere em suas projeções futuras. Tais expectativas futuras 

não passam pelos estudos. Ela trabalha na empresa da família e lá espera se desenvolver mais 

profissionalmente, sem que isso exija a continuidade dos estudos. 

 Já o caso de Bruna, acentua uma relação com o saber que não foi adquirida de uma vez 

por todas. A jovem desenvolveu uma relação com o saber nada favorável à continuidade dos 

estudos até a conclusão do ensino médio. No entanto, dentro da dinâmica social a qual fez parte 

durante o intercâmbio permitiu que ela se reorientasse. Ela só descobre o prazer de estudar, de 

conhecer, se desperta para os estudos, ao sair de casa, ao viajar, ao ir para outro país, ao 

conhecer outras pessoas do mundo e ao ter contato com outras culturas. O intercâmbio foi uma 

experiência que mobilizou tanto a jovem em relação ao saber que, até mesmo durante a 

entrevista, percebemos o entusiasmo em seu relato. Diferentemente do que aconteceu ao 

relembrar a fase da Educação Básica, o que foi mais difícil de ser recapitulado.  
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A empolgação e os detalhes que ela destacou dessa fase evidenciam o sentido que teve 

para ela, sobretudo ao mencionar o prêmio que ganhou de melhor aluna: “Eu ganhei porque eu 

cheguei lá. Eu entendia muito de inglês, mas falava pouco. E eu tive tanta vontade de aprender, 

que me empenhei e aprendi muito rápido”. Conforme salienta Charlot (1996, p.55), “a 

mobilização na escola é investimento no estudo. A mobilização em relação à escola é 

investimento no próprio fato escolar; implica que se atribua um sentido ao próprio fato de ir à 

escola e aprender coisas”.  

Com efeito, foi a partir dessa reorientação em relação aos estudos que Bruna retornou 

ao Brasil e, logo, iniciou o curso superior. Após a construção de uma nova relação com o saber, 

a jovem mobiliza uma trajetória de sucesso no curso superior, na medida em que é considerada 

uma boa aluna com um rendimento exemplar, segundo seu relato. 

 Sobre Luís, podemos afirmar que, assim como Bruna, sua relação com o saber fez 

sentido, a ponto de mobilizá-lo recentemente. A trajetória do jovem durante a Educação Básica 

e durante os dois cursos superiores aos quais ele teve acesso foram vivenciados com 

desmotivação e desinteresse, conforme apontaram seus relatos. Foi durante sua experiência 

como cervejeiro, que se sentiu mobilizado a dar continuidade aos estudos, através do curso 

superior tecnológico em processos gerenciais, por acreditar que seria uma forma de promover 

seu próprio negócio.  

Nesse caso, só a partir do momento que o jovem atribuiu sentido aos estudos que 

procurou a formação superior. Com isso, ele conseguiu adentrar ao mercado profissional em 

uma área propiciada pela sua formação superior, diferentemente daquilo que havia planejado 

ao iniciar o curso, pois atualmente, trabalha como analista de rede. Destarte, a relação com 

saber construída pelo jovem propicia a ele novas expectativas profissionais e mobiliza-o a dar 

sequência aos estudos mediante cursos de pós-graduação.  

 O caso de Raí evidencia, ainda mais, a relevância da questão do prazer em relação aos 

estudos. Esse jovem desenvolveu toda uma trajetória de sucesso durante a Educação Básica e, 

também, no decorrer dos períodos que fez do curso de Direito. Ao longo da entrevista, ele 

mencionou que gosta de estudar e é nesse ponto que surge a discussão sobre ter prazer, ou não, 

para que se sinta mobilizado, uma vez que ele desistiu dos estudos superiores. Sobre isso, 

Charlot (2000) destaca que o ponto de partida de uma reflexão pedagógica deve partir do 

pressuposto que apenas aprende quem entra em uma atividade intelectual relativa ao sentido e 

ao prazer, sendo que este, pode nascer de um esforço. Não se aprende sem esforço, mas o 

problema é quando há o esforço e a atividade não apresenta nenhum sentido. Pois, quando há 

sentido, o esforço pode ser prazer. 
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Nesse sentido, pelos relatos do jovem, percebemos que houve a atividade e o esforço 

durante toda a sua trajetória escolar. Mas, estes tangenciaram o sentido e foram insuficientes 

para fazer o jovem se sentir mobilizado, e assim, dar continuidade aos estudos. Referência clara 

disso, ocorre quando o jovem menciona que naquela fase de decisão em dar continuidade ao 

curso, relata que “eu não estava bem mesmo, aquilo não era para mim, não me identificava, foi 

muita pressão do tipo: será que é isso mesmo que eu quero para o resto da minha vida?”. Com 

a ausência de sentido em relação ao curso superior, o jovem busca sua colocação profissional 

ao fazer o que gosta, o que tem sentido para ele. Dessa forma, atualmente, atua como fotógrafo 

e suas expectativas futuras passam por atividades mais práticas da área. Estudar não parece ser 

uma possibilidade para ele, até o presente momento.  

A trajetória escolar de Jair revela uma relação com o saber de sentido e reconhecimento 

que foi desenvolvida ao longo do tempo. De acordo com o entrevistado, ele se dedicava aos 

estudos, prestava atenção nas aulas e fazia os exercícios. Mas, ainda assim, não compreendia 

seus resultados. Notamos, então, uma certa ausência de prazer e sentido ao se esforçar para 

aprender ao longo da Educação Básica.  

Apesar de ter se mantido mobilizado, não era suficiente para garantir o andamento 

regular nos estudos, pois era frequente os episódios de recuperação, por exemplo. Agora, ao 

iniciar o curso superior, é perceptível uma relação com o saber mais prazerosa, que o mobiliza 

ainda mais a buscar bons rendimentos, pelo gosto que tem pelas disciplinas. Assim como Bruna, 

o jovem demonstra empolgação ao expor sua trajetória no curso superior, se vê atuando na área 

de formação e dar continuidade aos estudos, é uma possibilidade que ele cogita ao concluir a 

graduação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao resolver investigar as trajetórias escolares e sociais dos cinco jovens apresentados 

neste estudo, provenientes de uma família dos meios populares, a proposta foi compreender o 

que se passa no interior dessas configurações familiares, que fazem com que os jovens 

estudados assumam disposições variadas em relação à escola e ao sucesso escolar. Tomado 

aqui, como o acesso, a permanência e a conclusão de um curso superior, mesmo inseridos em 

um mesmo contexto social e, mais ainda, oriundos de um mesmo núcleo familiar.  

Conforme foi evidenciado, a partir da dinamicidade das configurações familiares, o 

efeito de irradiação do capital escolar vivenciado pelos progenitores foi tomado por diferentes 

formas para cada um dos jovens pesquisados. Sobretudo, nos casos de Carla e de Raí, que se 

negaram a vivenciar os benefícios da escolarização longa de suas mães e o efeito de irradiação 

não se efetivou para eles, pelo menos até o presente momento. 

A partir da contextualização sobre a origem da família deste estudo, percebe-se que se 

trata de uma “família educogéna”. O casal, Adir e Eva, incentivaram os seis filhos em suas 

trajetórias escolares, a ponto de eles incorporarem disposições valorizadas pela escola. 

Principalmente, em relação aos filhos mais velhos, conforme foi explicitado. Apesar de eles 

terem assumido posturas diferentes em relação à escola, ambas foram fundamentais para que 

os filhos valorizassem a escola e acreditassem que só por meio dela mudariam suas vidas. Sobre 

isso, Lahire (1997, p. 334) destaca que em relação a maioria dos pais de seu estudo, foi 

preponderante o sentimento de que a escola é “algo importante e manifestam a esperança de 

ver os filhos ‘sair-se’ melhor que eles”. Ainda continua o autor:  

 

Aliás, é importante destacar que os pais, ao exprimir seus desejos quanto ao futuro 

profissional dos filhos, tendem, frequentemente, a desconsiderar-se profissionalmente, 

a ‘confessar’ a indignidade de suas tarefas: almejam para sua progênie um trabalho 

menos cansativo, menos sujo, menos mal remunerado, mais valorizador que o deles 

(Ibidem). 

 

Tal sentimento foi constitutivo das trajetórias escolares da prole do casal Adir e Eva. 

Com efeito, os seis filhos desenrolaram trajetórias de sucesso escolar, marcadas pelos esforços 

pessoais e pela solidariedade interna entre os irmãos. Eles desenvolveram carreiras de sucesso 

a partir de suas respectivas formações de nível superior. Isso possibilitou a eles, a mudança de 

posição social. Conseguiram uma vida melhor, com melhores condições socioculturais e 

econômicas, conforme foi explicitado no capítulo II deste estudo. 

Já em relação aos jovens que compõem a quarta geração da família investigada, filhos 

da terceira geração, ficou evidente que eles tiveram acesso desde a mais tenra idade a diferentes 
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recursos que podem viabilizar uma trajetória escolar de sucesso, com vistas à continuidade dos 

estudos.  

Nesse caso, os jovens tiveram acesso às escolas particulares de qualidade desde a 

Educação Infantil. Além, da oportunidade de realizarem cursos extraescolares - inglês, natação, 

futebol, artes marciais -, aulas de reforço escolar e, puderam contar também, com um 

acompanhamento assíduo da família durante toda a trajetória escolar. Contudo, conforme foi 

visto, elementos internos constituintes das trajetórias dos jovens analisados fizeram com que 

nem todos eles dessem continuidade aos estudos. Destarte, como mostraram os resultados, a 

presença de diferentes modelos socializadores e a relação com saber desenvolvida pelos jovens 

foram pontos fundamentais para compreendermos os diferentes desfechos que tiveram cada 

uma das trajetórias desenvolvida pelos jovens pesquisados. 

A presença de diferentes modelos socializadores exerceu forte interferência nas escolhas 

dos jovens referentes à decisão de dar sequência ou não aos estudos e, assim, na futura profissão. 

Dos cinco jovens estudados, Carla e Raí se negaram a fazer um curso superior. Luís realizou 

duas tentativas frustradas em dois cursos superiores diferentes, pois à época, não acreditava que 

com um diploma seria mais fácil conseguir um emprego. Bruna manteve uma postura esquiva 

para com os estudos até passar pela experiência do intercâmbio propiciada pelo seu tio e Jair 

foi o único da nossa amostra que desenvolveu uma trajetória escolar menos conturbada e seguiu 

para a educação superior, logo após a conclusão do ensino médio.  

Tal cenário nos permitiu afirmar que, a presença de diferentes modelos socializadores 

na vida dos jovens foi fundamental para que as trajetórias deles assumissem rumos tão 

diferentes. A presença de modelos socializadores pautados nas esperanças escolares de um 

futuro mais “certo”, vivenciado pelos filhos do casal da segunda geração do esquema, não foi 

determinante face à presença de modelos socializadores que fizeram a vida sem passar pelo 

curso superior. Dessa forma, de acordo com a dinâmica social à qual os jovens estão inseridos 

em determinado período, eles se apoiam em modelos socializadores diferentes, ora pautados na 

escola, ora na vida prática, vivida com mais liberdade ao trabalhar de forma autônoma. 

Outro ponto fundamental que os resultados encaminharam para a presente pesquisa diz 

respeito à inferência que a relação com o saber desenvolvida pelos jovens exerce na decisão 

sobre a continuidade dos estudos. De acordo com os dados apresentados, ficou clara a relação 

de cada um dos jovens pesquisados e como essa relação interferiu nas escolhas referentes ao 

fato de dar continuidade aos estudos.  

Com efeito, quando não é desenvolvida uma relação de gosto com os estudos capaz de 

mobilizar o indivíduo, a ponto de ele se esforçar, e mesmo ao se esforçar, ainda conseguir sentir 
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prazer naquilo que faz, a relação com o saber fica prejudicada, como foram os casos de Carla e 

Raí. É interessante salientar também, que essa relação não é uma relação estática, incapaz de se 

reconfigurar ao longo do tempo. Pois, de acordo com a dinâmica social na qual o indivíduo está 

inserido, é possível que a relação com o saber seja reformulada, conforme aconteceu com os 

jovens Luís e Bruna. 

Diante disso, podemos afirmar que o nosso trabalho revela uma particularidade 

importante das práticas das frações das camadas médias na perseguição pelo sucesso escolar. 

O termo perseguição se associa a busca incessante pela continuidade dos estudos da prole pela 

família. Aquele determinismo associado ao senso comum educacional que sustenta que as 

trajetórias escolares das classes médias são lineares e fluídas, ao usufruir de disposições 

econômicas e culturais na sua produção não se efetivaram na presente pesquisa. As trajetórias 

reconstruídas dos jovens pesquisados demonstraram que não é assim. Elementos internos 

presentes nas configurações familiares interferem nessa dinâmica e demonstram que ainda 

temos um longo caminho a ser percorrido sobre a produção de conhecimento nesses campos de 

formação reservados aos portadores de um capital escolar mais reconhecido, referentes aos 

diplomas mais valorizados. 

Nesse contexto, é importante mencionar, que esta pesquisa revela algumas temáticas 

que podem ser pesquisadas futuramente com a família investigada ou a partir dela. Dessa forma, 

é pertinente questionar: será que esse cenário, de descontinuidade em relação aos estudos, é 

permanente? Dessa forma, seria interessante, para um estudo futuro, analisar se a decisão dos 

jovens que resolveram não dar continuidade aos estudos foi definitiva ou sofreu alteração de 

acordo com as necessidades da vida. Em relação aos jovens que estão seguindo os estudos, será 

que seguirão nessa trajetória? 

Outra proposta de pesquisa apropriada seria analisar o papel que a escola exerce no 

desenvolvimento de trajetórias escolares, como as dos jovens apresentados. É pertinente 

questionar: qual o papel da escola nas trajetórias elucidadas? Como os relacionamentos 

desenvolvidos, dentro da instituição, podem corroborar com as situações esclarecidas? As 

metodologias oferecidas pelas escolas podem influenciar na decisão da continuidade nos 

estudos? 
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APÊNDICE A 

Roteiros de entrevistas 

Para os jovens pesquisados: 

Nome: 

Idade: 

 

a. Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

1. Você fez pré-escola? Como era? Em que bairro? 

2. Com que idade você começou? 

3. Qual era o nome da escola? Pública ou privada? Por que essa escola e não outra? 

4. Depois do pré-escolar, para qual escola você foi? Era pública ou privada? No mesmo b 

bairro? 

5. Por que motivo você foi para essa escola? Quem escolheu? 

6. Quais lembranças você tem do primeiro ano? 

7. Quem era sua/seu professora/ professor? 

8. E dificuldades? Você teve alguma dificuldade nessa época? Quais? 

9. Como era seu relacionamento com a/o professora/professor? 

10. Você tinha contato com ela/ele fora da escola? 

11. Quais lembranças você tem dos primeiros anos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º anos)? 

12. Teve alguma reprovação? Em que ano? 

13. Nesse período, como era sua relação com seus colegas de sala? 

14. Você brincava com eles? 

15. Você se sentava em que posição na sala de aula, do primeiro ao quinto ano (1ª a 4ª série)? 

16. Neste tempo, que importância seus pais davam ao fato de você ir à escola? 

17. Como você percebia isso? Consegue dar um exemplo? 

18. Quem apoiava você na realização das tarefas e atividades da escola em casa? 

19. Quem ia às reuniões na escola? 

20. Você gostava de ir para escola? 

21. Sua família tem casa própria? Nesse período seus pais já tinham casa própria? 

22. Você se lembra, mais ou menos, de como era a situação financeira da sua família nessa 

época? 

23. Em relação ao lazer, vocês passeavam? Com quem? Onde costumavam ir? 

b. Ensino Fundamental II 

1. Agora vamos falar sobre o Ensino Fundamental II. Ok? Eu gostaria que você me falasse um 

pouco sobre o 6º ano (5ª série). Você foi para outra escola? Como foi essa mudança? 
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2. Em qual período do dia você estudava? 

3. Qual o nome da escola? Era pública ou privada? 

4. Por que você estudava nessa escola, e não em outra? 

5. Como você ia para escola? Alguém buscava você? 

6. Você se lembra em que lugar sentava no 6º ano (5ª série)? 

7. E por que você gostava de sentar nesse lugar? 

8. E o 7º ano (6ª série), como foi esse período? 

9. Teve algum problema? Qual? 

10. Em que parte do dia você estudava, de manhã ou à tarde? 

11. Quando você chegava da escola, o que você fazia? 

12. Quem ajudava você a fazer as tarefas da escola? 

13. Como era a sua relação com seus colegas de sala de 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série)? 

14. O que você consegue lembrar desses anos? 

15. Nessa escola, como você se relacionava com seus professores? Tinha o costume de e encontrar 

com eles fora da escola? 

16. Você precisou de aula de reforço escolar em algum ano? Pode me falar sobre isso? 

17. Nessa fase, você e seus amigos da escola conversavam sobre perspectivas futuras? 

18. Nessa época, como estava a vida econômica da sua família? Alguma coisa mudou em r relação 

a antes do 6º ano (5ª série)? Onde seus pais estavam trabalhando? 

19. Quem frequentava as reuniões escolares e quem ajudavas com as tarefas? 

20. Precisou de aulas de reforço? Quando? Como era a relação com o professor? 

21. Em relação ao lazer, vocês passeavam? Com quem? Onde costumavam ir? Com que 

frequência? 

 

c. Ensino Médio 

1. Sobre o Ensino Médio, você continuou na mesma escola? 

2. Como ela se chamava? Era pública ou privada? No mesmo bairro? 

3. Foram seus pais que escolheram essa escola? 

4. Por que essa escola? Era a que ficava mais perto da sua casa? Havia outras mais próximas? 

5. Você estudava de manhã, à tarde ou à noite? 

6. O que você fazia nos outros períodos do dia? 

7. Como foi o 1º ano? 

8. Nessa escola, você se sentava em que lugar em cada ano? 
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9. Como você se relacionava com os colegas de sala? Vocês se encontravam fora da escola para 

outras atividades? O que costumavam fazer? 

10. Seus pais cobravam resultados? Pode me falar sobre isso? 

11. De forma geral, como foi o período em que você estava no Ensino Médio? 

12. E cursos extras você fez? Quais? Quando começou? Quem financiava esses cursos? 

13. Até aqui, como foi a sua relação com os seus pais em relação aos estudos? 

14. O que você pensava em fazer quando acabasse o Ensino Médio? 

15. Você pensava em fazer algum curso superior?  

16. Você frequentou algum cursinho pré-vestibular? 

17. Em qual curso você entrou? Por que escolheu esse curso e não outro? 

18. Quantos anos você tinha nesse momento? 

19. Quais as maiores dificuldades que você enfrentou enquanto fazia o curso? 

20. Como era a sua relação com seus colegas de sala? 

21. Você tinha contato com eles em outros espaços? Vocês se encontravam fora da Universidade? 

22. E com os professores, como era seu vínculo?  

23. Você tinha dificuldades para acompanhar as disciplinas? Por quê? 

24. Na sala de aula, em que lugar costumava se sentar? Por quê? 

25. Como foram os resultados? 

26. Quando você desistiu do curso, foi difícil tomar essa decisão? Por que? 

27. Foi difícil para você tomar essa decisão (só para a Camila) 

28. Qual foi a reação dos seus pais? Como eles lidaram com isso? 

 

d. Trabalho x Estudos 

1. Você chegou a trabalhar antes de ingressar no curso superior? 

2. Alguma vez você precisou conciliar trabalho com os estudos? 

3. Em que você trabalhava? Em qual período do dia? 

4. Qual o motivo para que você trabalhasse nessa época? 

5. Como fazia para conciliar o trabalho e os estudos? 

 

e. Relacionamento familiar x Escola (aos que se aplicam) 

1. Você pode me falar um pouco sobre como você se percebe diante de seus familiares que tem 

curso superior? 

2. E eles, como veem isso? O que falam a respeito disso? 
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3. Você pode me falar o que a escola significa para você? Você atribui alguma função a escola, 

com base em sua própria experiência escolar? 

 

f. Trabalho 

1. Você trabalha? Onde?  

2. O que faz? 

3. Por que escolheu trabalhar nesse ramo? 

4. Gosta do que faz? 

5. Quais são suas perspectivas em relação ao futuro? 

6. Tem algum sonho profissional? Qual? Como almeja conquistá-lo? 

 

g. Cultura 

1. Que tipo de ambientes culturais você frequenta (cinema, teatro, cafés)? 

2. Costuma viajar? Viagens internacionais, já fez? 

3. Gosta de ver filmes? De que gêneros? E documentários? 

4. Tem o hábito de ouvir músicas? Que tipo de música você gosta de ouvir? 

5. Você vai a shows? Que tipo de shows? 

6. Gosta de ler?  Como você se informa hoje? 

7. E livros? Quais gosta de ler? 

8. Você assiste TV? De quais programas você gosta? 

9. Faz visitas virtuais a museus, no ambiente doméstico? 

10. Tem alguma religião? Você já mudou de religião? 

11. Tem acesso a internet desde quando? 

12. Você gosta de redes sociais? Quando começou a usar? Com que frequência você usa? Quais?  

13. Você gosta de frequentar algum lugar em especial? Quais? Com que frequência? Fale sobre 

sua vida social e cultural atual: o seu círculo de amigos é composto, de uma forma geral, por 

pessoas mais escolarizadas ou menos que você? 

  

h. Sociabilidade 

1. Você namora? 

2. Você fuma? 

3. Bebe? 
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Para os pais dos jovens pesquisados (filhos do casal Adir e Eva) 

Nome: 

Idade: 

1. Vamos lá, por favor, fale-me sobre seus avós, maternos e paternos, o que você sabe sobre eles, 

em termos de profissão, de estudos? 

2. Em relação ao seu pai, você sabe me dizer qual é a importância que ele dava para a escola, ele 

participava da sua vida escolar, como era isso? 

3. Em relação a sua mãe, ela não estudou, mas o que ela pensa sobre os estudos? 

4. Agora, sobre sua passagem pela escola, como é que foi, desde o início, por favor? Pode falar 

por etapas se preferir. 

5. Como era sua relação com os professores, com os colegas? 

6. Quando você terminou o ensino médio o que você fez? 

7. Durante o tempo da sua graduação, você teve que conciliar trabalho e estudos? 

8. Agora sobre seus/suas filhos (as) detalhe da melhor maneira possível o processo de 

escolarização deles (as). Desde o início, por favor. 

 

Para os cônjuges dos pais dos jovens pesquisados: 

Nome: 

Idade: 

1. Fala para mim, por favor, sobre a sua passagem pela escola, como foi esse processo? Desde o 

início. 

2. Por que você não seguiu os estudos? (Para aqueles que se aplicam) 

3. Em relação a escolaridade dos (as) seus/suas filhos (as), você se mentem/manteve presente? 

4. Qual a importância dos estudos para você? 

 

Sobre o perfil socioeconômico da família:  

1. Você possui casa própria? 

2. Qual é o seu endereço?  

3. Quantos cômodos possui sua casa? Descreva-os, por favor. 

4. Você possui carro(s), qual(is) modelo(s) e ano(s)? 

5. Possui outras propriedades? Quais? 
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