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RESUMO
A presente pesquisa tem como tema o sucesso escolar improvável de jovens oriundos de um
distrito do município de São Tiago, Estado de Minas Gerais. Esta investigação buscou
conhecer os dados objetivos de uma população de jovens rurbanos oriundos de uma escola
pública rurbana que prosseguiram a escolaridade em nível superior, caracterizados como
exemplos de sucesso escolar. Assim, os objetivos desta pesquisa foram construir um perfil
sociocultural e escolar de alunos egressos de um meio rurbano, analisados a partir do
contexto da E.E. de Mercês de Água Limpa; analisar a participação/papel da escola,
professores e amigos no percurso escolar e nas escolhas profissionais dos ex-alunos;
estabelecer as possíveis relações ou variações entre condição socioeconômica e patrimônio
cultural, entre a comunidade de origem e as escolhas profissionais realizadas (escolha do
curso superior, da universidade e da profissão em exercício). Reunindo uma dimensão
quantitativa e qualitativa, esta pesquisa trouxe como principal estratégia de pesquisa o
estudo de caso. Investigamos uma população de 130 sujeitos com a utilização de estudo de
documentos escolares, principalmente históricos escolares e aplicação de questionários
semiestruturados, compostos de questões objetivas e abertas, e utilizados nos formatos
físico e eletrônico, que tornou possível a localização dos pesquisados. A coleta de dados se
deu no período compreendido entre os meses de julho e dezembro de 2011 e estornou 84
instrumentos de pesquisa. As respostas a esses questionários, indexadas em um banco de
dados, foram analisadas a partir da técnica de Análise de Conteúdo, e a interpretação dos
dados trouxe à tona um conjunto de circunstâncias atuantes que contribuíram para justificar
o fenômeno de ingresso no Ensino Superior: a presença de condições materiais adequadas;
as condições e empenho das famílias; a convivência de diferentes sujeitos de diferente
pertencimento social no mesmo espaço geográfico e escolar; o sucesso inicial de um grupo
de sujeitos; a presença da Igreja; a forte presença da escola; a boa vontade escolar; os
destinos profissionais e, por último, o desejo e esforço para herdar a herança cultural,
mesmo que para alguns sujeitos isso se dê com sofrimento.

Palavras chave: Perfil sociocultural, Percurso escolar; A fabricação do sucesso escolar;
Sociologia da Educação.

ABSTRACT
The present work has as topic the improbable school success of the young people of a
certain district of São Tiago in the state of Minas Gerais. We strive here to examine the
objective data of these young people from a rural-urban public school who went on to the
higher level of education and are seen as examples of school success. Thus, the objective of
this research is to build the socio-cultural and scholarly profile of young people who came
from a rural-urban environment, based on the context of the public school E.E. de Mercês de
Água Lima, as well as to analyze the role of the school, of teachers and of friends in the
academic process and in the professional choices of former students; also, to establish the
possible relations or variations between the socio-economic condition and the cultural
heritage, between the community of origin and the professional choices, such as college
course, university and actual job. Putting together qualitative and quantitative dimensions,
this research makes a case study as strategy. We analyzed 130 individuals, using their school
documents, mainly school records, as well as semi structured questionnaires, with both
objective and open questions, both in paper and electronically, something that made
possible the placing of the researched individuals. The data was collected between July and
December of 2011 and discarded 84 of the individuals. The answer to these questionnaires,
gathered in a data bank, were analyzed based on the Content Analysis technique, and the
interpretation of these data highlighted a set of circumstances which contributed to the
explanation of the phenomenon of these young people having joined higher education
levels: adequate material conditions, the effort of their families, the interaction of
individuals of different wakes in life; the power of the church ; the strength of school life; the
school good will; the professional destinies and, last but not least, the wish and effort
towards acquiring a cultural inheritance, even though this achievement would not be
accomplished without some pain.

Key words: socio-cultural profile, school trajectory, the fabrication of school success;
Sociology of Education.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como tema o sucesso escolar improvável de jovens
oriundos de um distrito localizado no município de São Tiago, Estado de Minas Gerais. O
interesse pela pesquisa surgiu de experiência enquanto Analista Educacional da
Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei (SRE), onde exercemos neste
trabalho na Divisão de Equipe Pedagógica e, para tanto, temos subdivisões de atendimentos
a escolas da nossa jurisdição1. Desde 2007, trabalhamos na assessoria pedagógica a cinco
escolas como responsável pela coordenação de ações da Secretaria de Estado da Educação –
SEE/MG – ligadas à formação continuada de profissionais que atuam no Ensino Médio de
todas as 28 escolas que compõem a rede de escolas estaduais de Ensino Médio da nossa
jurisdição. Dentre estas escolas estaduais que oferecem o Ensino Médio, oito estão
localizadas em povoados ou distritos de cinco diferentes cidades jurisdicionadas a esta
Secretaria Regional de Educação.
No trabalho de assessoramento pedagógico, chama-nos a atenção o fato de algumas
escolas que são localizadas em distritos, muitas vezes distantes dos respectivos municípiosede, se destacarem durante os eventos e concursos promovidos pela Superintendência ou
ainda em avaliações externas, mesmo com as limitações impostas a escolas pela localização
mais distante ou de difícil acesso, quando comparada às escolas urbanas.
Nesse sentido, a escola localizada no distrito de Mercês de Água Limpa se configura
como uma delas, ao conseguir destaque com a presença constante dos alunos entre os
primeiros colocados em concursos como “Calculando”, “Soletrando” ou ainda tendo obtido
resultados expressivos em avaliações externas, tanto na esfera estadual quanto na federal,
mesmo com as dificuldades impostas aos moradores desta localidade no que se refere à
distância geográfica, 19 km em relação à cidade-sede São Tiago e 70 km em relação à cidade
de São João del-Rei, pela qual responde jurisdicionalmente a SRE de São João del-Rei.
No trabalho de assessoramento e no contato com os profissionais desta escola
deparamo-nos, ainda, com muitos jovens oriundos dela que prosseguiam a escolaridade em
1

A jurisdição da SRE de São João del-Rei compreende o número de 42 escolas estaduais que estão divididas em
19 municípios circunvizinhos, a saber: Bom Sucesso, Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier
Chaves, Dores de Campos, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itumirim, Itutinga, Lagoa Dourada, Nazareno, Prados, Resende
Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São João del-Rei, São Tiago e Tiradentes.
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nível superior, com enfrentamento das dificuldades de acesso inerentes aos jovens de
camadas populares2 e que são comprovadas em vários estudos, como Portes (1993), Viana
(1998), dentre outros. A localidade é distante das principais cidades que possuem
universidades, e o custo com deslocamento ou mudança de localidade poderia ser um fator
inibidor para que sujeitos de baixa renda buscassem uma maior qualificação profissional. No
entanto, não é o que a investigação mostrou. A princípio, a fim de quantificar o número de
ex-alunos da E. E. de Mercês de Água Limpa que possuem Ensino Superior, a pesquisa se
deparou com um número significativo de profissionais com curso superior concluído ou em
curso.
Nesse sentido, entendemos a pertinência de uma investigação que permitisse
conhecer os dados objetivos dessa população, levantando as características dos ex-alunos
dessa escola, localizada na comunidade de Mercês de Água Limpa, e que se constituem
como “exemplos” de sucesso escolar, mesmo sendo oriundos dessa localidade
geograficamente, de difícil acesso, mas que já desponta com situações bem curiosas de
sucesso escolar, com a entrada até mesmo em cursos superiores, onde a seleção é
altamente concorrida, como no curso de Medicina.
Assim, os objetivos desta pesquisa foram construir um perfil sociocultural e escolar
de alunos egressos de um meio “rurbano”3, analisados a partir do contexto da E.E. de
Mercês de Água Limpa; analisar a participação/papel da escola, professores e amigos no
percurso escolar e nas escolhas profissionais dos ex-alunos; estabelecer as possíveis relações
ou variações entre condição socioeconômica e patrimônio cultural, entre a comunidade de
origem e as escolhas profissionais realizadas (escolha do curso superior, da universidade e
da profissão em exercício).
A fim de responder a esses objetivos, esta pesquisa trouxe como principal estratégia
de pesquisa o estudo de caso. De acordo com Yin (2005, p. 32-3),

um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os
2

Embora não nos debrucemos em uma investigação específica de camadas populares, nossos dados obtidos a
partir da investigação das profissões dos pais, no III Capítulo, indicam uma forte presença de jovens de
camadas populares dentre os sujeitos investigados nessa localidade. De forma geral, percebemos na
categorização sócio-profissional dos pais que cerca de 3/5 dos filhos investigados nessa pesquisa são
provenientes de pais que exercem funções de baixa remuneração nas indústrias, nas atividades do campo ou
funções menores de autônomos e serviços gerais, conforme Tabela 5, página 96.
3
O motivo da escolha bem como a definição deste conceito será explicitado mais à frente.
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limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (...) A
investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que
haverá muito mais variáveis de interesse do que ponto de dados, e, como
resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando
convergir em formato de triângulo, e como outro resultado, beneficia-se do
desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise
de dados.

Reunindo uma dimensão quantitativa e qualitativa, a pesquisa buscou compreender
um fenômeno na perspectiva microssocial que diz respeito à caracterização dos sujeitos com
curso superior dessa localidade rurbana. Entendemos, assim como Gatti (2001, p. 74) que

é preciso considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não são
totalmente dissociados na medida em que de um lado a quantidade é uma
interpretação, uma tradução, um significado que é atribuído à grandeza com que
um fenômeno se manifesta (portanto é uma qualificação dessa grandeza) e, de
outro, ela precisa ser interpretada qualitativamente, pois sem relação a algum
referencial não tem significação em si (GATTI, 2001, p.74).

Morais (2009, p. 38) também aliou a metodologia quantitativa à qualitativa em sua
pesquisa de doutoramento e argumenta que, especificamente, a experiência de seu trabalho
mostrou que “o trabalho quantitativo permite a superação do horizonte impressionista. Mas
a integração de estudo de caso a essa primeira forma de abordagem das fontes é
fundamental, na medida em que refina a análise.”
A dimensão quantitativa foi pesquisada a partir: a) da coleta de dados objetivos sobre
a condição socioeconômica e o patrimônio cultural dos ex-alunos; b) da coleta de dados
objetivos secundários coletados em documentos oficiais de avaliação nacional do sistema
escolar, IBGE, documentos escolares, dentre outros, e que possibilitaram a caracterização da
escola e do desempenho de seus alunos e ex-alunos.
A dimensão qualitativa foi analisada por meio do questionário que reuniu questões
fechadas e abertas que exigiram respostas por escrito dos atores da pesquisa e através da
análise e interpretação dos dados desse estudo de caso.
A caracterização desses sujeitos, perpassando conhecimentos das famílias, das
práticas de escolarização e dos destinos profissionais traçados por esses sujeitos, sofreu
influências do trabalho realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, no ano de
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1965, intitulado “Caracterização Sócio-econômica do Estudante Universitário”4, que buscou
caracterizar, do ponto de vista socioeconômico, o estudante universitário brasileiro daquele
período. O presente trabalho se propõe a levantar todo o perfil, de forma precisa e
atualizada, de uma realidade específica brasileira no campo da educação rural, a partir do
contexto da comunidade rurbana de Mercês de Água Limpa.
Diante dos objetivos da pesquisa, inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico,
que buscou historicizar o desenvolvimento da educação rural até o momento atual, na
tentativa de compreensão dos conflitos que marcaram a permanência da instituição escolar
em comunidades rurais. Para levantar o número dos alunos que entraram na universidade e
quais foram eles, foi realizado, pela pesquisadora, no segundo semestre de 2010, junto à
escola, um levantamento de dados de todos os ex-alunos da escola com curso superior. O
levantamento identificou, de forma geral, o nome dos estudantes, nome do curso superior e
universidade, ano de conclusão do Ensino Médio, ano de aprovação no vestibular e profissão
dos pais.
A seleção dos entrevistados limitou-se ao critério de serem eles alunos que cursaram
a sua escolaridade na referida escola, ou seja, Ensino Fundamental e Ensino Médio (mesmo
que em parte). Assim, devido a esse recorte metodológico, ex-alunos da escola que possuem
Ensino Superior, mas que lá concluíram apenas o Ensino Fundamental foram descartados da
presente pesquisa5. Esse levantamento chegou ao número inicial de 113 alunos que
cursaram o Ensino Médio na escola e possuem ou cursam nível superior.
No entanto, com o decorrer do processo de coleta de dados, outros jovens com curso
superior oriundos do Ensino Médio desta escola foram aparecendo e foram acrescidos a
esse número inicial. Muitos desses ex-alunos eram aqueles que já se haviam mudado da
localidade há um tempo maior, principalmente devido a demandas de trabalho, ou os

4

Este estudo foi uma iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que teve como
objetivo estudar a situação socioeconômica do aluno do Ensino Superior e verificar a variação dessas condições
em relação às localidades, universidades e ramos de ensino pesquisados, de forma a contribuir para a análise
da realidade da educação superior brasileira nesse período. Essa pesquisa abrangeu todas as escolas superiores
sediadas nas capitais dos estados brasileiros que contavam com o efetivo total de 4.000 estudantes ou mais,
matriculados em cursos de graduação, no ano de 1964, uma vez que essas mesmas escolas superiores
respondiam, na época, por 90% da população universitária brasileira.
5
Com o recorte da população investigada, foram descartados 40 ex-alunos que concluíram o Ensino
Fundamental e cursaram o Ensino Médio em outra instituição de fora da localidade, num período anterior à
criação do Ensino Médio na escola (ano de 1993). Dentre eles, encontramos um profissional que ocupa um
cargo de direção, atualmente, no Ministério da Educação, em Brasília, mas que foi descartado devido ao
recorte metodológico.
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profissionais da escola não tinham conhecimento do destino trilhado por esses jovens. Dessa
forma, ao levantamento inicial foram adicionados mais 17 sujeitos, e a população total,
objeto de interesse desta pesquisa, foi fechada em 130 sujeitos.
Com o levantamento finalizado e a população delimitada, em um primeiro momento,
utilizamos uma coleta de dados dos documentos escolares para caracterização geral desses
sujeitos. Realizamos uma análise documental que possibilitou levantar a história da escola e
de suas práticas escolares, utilizando-se do Regimento Escolar, bem como de documentos
históricos que pudessem contribuir com pistas das trajetórias escolares percorridas pelos
investigados desta pesquisa, como de arquivos escolares, Livros de Atas de Resultados
Finais, Históricos Escolares, Fichas Individuais dos alunos, dentre outros disponibilizados
para consulta pela direção da E. E. de Mercês de Água Limpa.
Assim, da compreensão do percurso escolar passou-se à análise mais apurada dos
históricos escolares levantados junto à instituição. A técnica de análise documental foi
utilizada para entender aspectos da trajetória escolar do período em que esses sujeitos
foram alunos da E. E. de Mercês de Água Limpa. Cellard (2008, p. 296) conceitua documento
como “tudo que é vestígio do passado, tudo que serve de testemunho, é considerado como
documento ou “fonte”’. Este autor ainda ressalta a importância da utilização de documentos
nas pesquisas sociais:

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo
pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer
reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que
ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em
determinadas épocas. Além disso, muito freqüentemente, ele permanece como o
único testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente
(CELLARD, 2008, p. 295).

A análise de documentos pode ser usada ainda como única fonte de dados ou
combinada com outras técnicas de coleta. De acordo com Alves-Mazzotti (1999, p. 169), “ela
pode ser usada tanto como uma técnica exploratória (indicando aspectos a serem
formalizados por outras técnicas), como para “checagem” ou complementação dos dados
obtidos por meio de outras técnicas.”
Em nosso caso, o uso de documentos se deu para se construir a história dessa
instituição educativa e para investigar não só os percursos escolares dos jovens, mas que
tipo de aluno fez o percurso. Nesse sentido, fizemos uma investigação de 130 históricos
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escolares para entendermos o perfil de aluno desta localidade que adentra o Ensino
Superior. Em alguns casos, quando o histórico escolar tinha informação incompleta ou que
precisasse ser confirmada, eram consultadas ainda outras fontes, como as Fichas Individuais,
que registram o rendimento dos alunos em cada ano de escolaridade.
Esse rendimento escolar, em forma de notas ou conceitos, consultados nos
documentos dos alunos, principalmente via Histórico Escolar, foi utilizado para se traçar uma
média geral do aluno de Mercês de Água Limpa que adentra o Ensino Superior, de forma a
se construir o que designamos como o aluno-tipo de nossa pesquisa. A pesquisa e os
resultados desses documentos escolares são discutidos no Capítulo II.
A fim de compreender quem é esse aluno do meio rural, o principal instrumento de
pesquisa utilizado foi um questionário semiestruturado, contendo perguntas objetivas e
questões abertas. A construção do questionário procurou obedecer às recomendações
técnicas. Para Simões e Pereira (2007, p. 243), “a elaboração de questões e a construção de
um questionário devem ser guiadas não apenas pela experiência e intuição, mas também
pela experimentação rigorosa.”
Para Brandão (2000, p. 175), os materiais de pesquisas colhidos por questionários e
entrevistas não são dados. “Há todo um trabalho prévio de construção de um corpo de
hipóteses derivado de um conjunto de escolhas teóricas que é indispensável para delimitar e
conferir sentido aos materiais empíricos necessários ao desenvolvimento da investigação.”
Por isso, fez-se necessário um cuidado na elaboração das questões do questionário
de forma a não induzir determinadas respostas. Simões e Pereira (2007) alertam que

o questionário pode produzir “efeitos nas respostas”, ou seja, parte do que
medimos pode ser efeito do nosso modo de coleta do dado (...) isso significa mais
do que a maneira como formulamos a pergunta ou da terminologia empregada,
isto é, do modo como a questão é apresentada, a sequência em que aparece, o
formato da questão, se antecipamos para o entrevistado a possibilidade de dizer
“não sei” e muitas outras coisas.

Após minuciosa preparação das questões desse instrumento de pesquisa,
procedemos à aplicação de um pré-teste em uma amostra. Foi selecionado, aleatoriamente,
um grupo com características comuns, a fim de aperfeiçoar o questionário e contribuir para
a geração de dados mais válidos e confiáveis. Através do pré-teste, buscamos detectar
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possíveis erros como problemas com o enunciado, ordenação e formato das questões,
visando a um entendimento do significado a que traçamos durante a pesquisa.

O pré-teste é um elemento central para a validade dos dados tanto no que
concerne a verificar e aprimorar a operacionalização das questões de pesquisa e
dos conceitos – ou seja, na passagem da teoria para a empiria – quanto na
garantia da correspondência entre pesquisador e entrevistado (SIMÕES E PEREIRA,
2007, p. 247).

O questionário foi testado via Internet e também preenchido de forma física.
Optamos por testá-lo com pessoas não residentes na comunidade. Pretendíamos testar
como pessoas com curso superior respondiam a questões propostas pelo referido
instrumento de pesquisa. Nesse sentido, testamos a funcionalidade dele e a confiabilidade
de que as respostas oferecidas pudessem atender aos nossos objetivos.
Esse pré-teste6 bem como as imprescindíveis apreciações e pareceres dos
professores que compuseram a banca de qualificação foram imprescindíveis para se refazer
e reestruturar o instrumento de pesquisa, a fim de aperfeiçoar o nosso objetivo com as
questões propostas.
Por meio da pré-testagem, também Brandão (2000, p. 178) concluiu pela necessidade
de reconstrução do questionário de seu grupo de trabalho, de forma a tornar mais
inteligíveis as respostas obtidas e também compreender melhor os referentes das respostas.
Em seu caso específico, levantou elementos em entrevistas para a revisão do questionário.
A elaboração das questões do questionário obedeceu ao princípio teórico do
conceito de trajetória escolar. Estudos como Viana (1998) e Portes (2001) mostraram a
trajetória escolar como um evento intergeracional, pensado não como um caminho em linha
reta, mas com uma série de intersecções que o questionário buscou captar. Cabe salientar
que não fizemos um trabalho característico de trajetória escolar, mas utilizamos os
princípios dessa metodologia na elaboração das questões do questionário de forma a
possibilitar construir a nossa proposta, o nosso perfil de aluno oriundo dessa localidade que
prossegue a escolaridade em nível superior. Essa escolha se justificou porque a construção
desse perfil envolveu a investigação das características sociais, culturais e escolares do
conjunto de investigados.
6

O pré-teste foi realizado com 10 profissionais de nível superior com formação em Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Letras, Normal Superior e Pedagogia.
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Previmos, de antemão, dificuldades em relação à localização dos sujeitos desta
pesquisa, uma vez que grande parte dessa população é composta de profissionais já
formados e alocados no mercado de trabalho, em cidades distantes da comunidade, ou que
ainda cursam o Ensino Superior, mas em instituições de ensino distantes. Nesses termos,
previmos a possibilidade de preenchimento de questionários utilizando-se recursos da
Internet. Mesmo para esses casos, eles foram pré-testados. O modelo destes questionários
segue no Anexo 1.
Para construir o questionário, inspiramo-nos no modelo adotado pelo INEP (1968),
com várias perguntas sobre um assunto, procurando cada uma complementar ou corrigir
informações anteriores e questões que levantaram informações acerca das categorias: o
estudante, a família, a vida escolar e a situação socioeconômica do estudante e de sua
família. Brandão (2000, p. 180) sugere que tanto questionários quanto entrevistas ancoremse em categorias que, quando bem definidas,

asseguram a consistência dos “dados” e potencializam a densidade da análise e
interpretação dos mesmos. Poderíamos defini-las operacionalmente como uma
espécie de ímã agregador de informações: conceitos-síntese. (...) permitem
estabelecer uma coerência entre as questões através da articulação de
informações ou “tomadas” de cena cotidiana através das representações sociais.

O questionário distribuído, conforme Anexo 1, continha 102 quesitos, sendo
composto por 57 questões abertas e fechadas, dividido em duas seções. Na primeira seção,
solicitamos os dados gerais de identificação dos alunos e de constituição familiar, como a
escolaridade e ocupação dos antecessores dos entrevistados. Na segunda parte, solicitamos
os dados referentes à formação escolar e profissional dos entrevistados, versando ainda
sobre dados da trajetória escolar desde a Educação Infantil até à atual ocupação profissional
desses sujeitos.
A aplicação dos questionários envolveu muitas pessoas e diferentes procedimentos,
num processo bem moroso de retorno. A atual ocupação dessa população não nos
permitiria o agendamento de uma data que permitisse reunir todos eles em um só momento
para aplicação dos questionários. Nesse sentido, a colaboração da equipe pedagógica da E.
E. de Mercês de Água Limpa foi imprescindível para a coleta de dados. Contamos com a
colaboração e parceria, de forma mais ativa, da atual diretora da escola, dos dois vicediretores, da secretária escolar e de uma ex-diretora da escola. Essa equipe da escola se
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disponibilizou em auxiliar no contato da pesquisadora com essa população ou com a família
que ainda reside na localidade, o que facilitou o estreitamento de contatos. Tínhamos uma
meta ambiciosa de localização de 100% dos sujeitos dessa população. Muitas cópias dos
questionários físicos ficaram na escola, que se encarregou de entrar em contato com
estudantes que moravam fora ou com os ex-alunos quando visitavam os familiares no
período em que não estávamos nesse local. Essa equipe da escola se encarregou ainda de
informar a essas pessoas sobre a pesquisa que estávamos realizando, de forma que, ao
chegar a suas casas, a receptividade e a disponibilidade em colaborar com a pesquisa foram
bem marcantes. Todos se dispuseram, gentilmente, a contribuir, mas demonstraram
curiosidade em conhecer o resultado final desta pesquisa.
Assim, durante seis meses, compreendidos entre julho e dezembro de 2011, os
profissionais dessa escola ficaram incumbidos também de receber os questionários desses
sujeitos. Todos responderam aos questionários em casa e retornavam à escola
posteriormente. Apesar de parte dessa população se encontrar fora da localidade, ainda
assim percebemos uma forte presença deles na comunidade nos períodos de festas e
recessos escolares.
A presença da pesquisadora em dois momentos na localidade foi muito positiva para
encontrar esses jovens: a semana da Festa da Padroeira do distrito, Nossa Senhora das
Mercês, nas proximidades do dia 24 de setembro, que reúne grande parte da população
dessa localidade que reside fora, e a “Semana do Saco Cheio”, uma semana no mês de
outubro, quando algumas escolas e universidades, em razão da comemoração da semana do
professor, estipulam este período como recesso no calendário letivo escolar. Dessa forma,
nessas duas datas, em que visitamos alguns ex-alunos com quem ainda não tínhamos tido
contato, foram momentos em que tivemos um retorno maior de questionários de alguns
sujeitos mais distantes, dada a presença marcante desses jovens na localidade nesses
períodos. A pesquisa confirma, assim, que, mesmo não residindo mais no distrito, esses
jovens têm uma grande referência e mantêm fortes laços nessa localidade.
As constantes tentativas de localização desses pesquisados nos fizeram deparar
também com alguns residindo na cidade de São João del-Rei, seja estudando, seja
trabalhando, fato que facilitou o contato da pesquisadora, que também reside nesta cidade.
A secretária da escola conseguiu referências para contato de cerca de 20 pessoas que aqui
residiam e as referências faziam alusão a endereços residenciais, locais de trabalho e
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instituições de ensino superior. Dessa forma, comparecemos a esses locais e os contatos se
deram com a presença da pesquisadora.
Já o questionário eletrônico foi construído em um documento de texto, em programa
Word, em forma de tabela, com margens invisíveis, para que se conservasse a numeração
original das questões do questionário. A equipe da escola conseguiu e disponibilizou
endereços de e-mails de vários ex-alunos que não estavam mais morando no distrito. O
modelo de questionário eletrônico foi encaminhado para vários endereços eletrônicos, mas
o retorno, infelizmente, neste primeiro momento, foi muito pequeno. Pensamos que estes
tinham dificuldade de entrar nos e-mails, ou que as mensagens estivessem sendo
encaminhadas diretamente para a pasta de Spam. Outras formas de encaminhamento se
deram, assim, novamente pelos profissionais da escola e com a mensagem de retorno para o
endereço da pesquisadora. No entanto, essa forma ainda não foi suficiente para um retorno
significativo desses jovens investigados.
Neste momento da pesquisa, descobrimos nas redes sociais da Internet uma
possibilidade importante de contato e localização desses sujeitos. Primeiramente,
descobrimos, na rede social do Orkut, duas comunidades, uma chamada “Escola de
Capelinha”, que possui 228 membros, entre alunos, ex-alunos ou funcionários da E. E. de
Mercês de Água Limpa, e outra, chamada “Capelinha – M. A. L”, com 547 membros,
composta por pessoas que moram ou já residiram neste distrito. Nesse sentido, utilizamos
nosso levantamento de ex-alunos para encontrar os sujeitos pesquisados, utilizando como
referência os dados da universidade em que cursaram ensino superior, uma vez que, nas
redes sociais, muitos utilizam apelidos. Cabe lembrar que o Orkut não permite o envio de
mensagens a pessoas que não estão no grupo de amigos. Assim, somente ao “adicionar
como amigo” conseguíamos nos comunicar via depoimento ou via scrap. A utilização dessa
ferramenta da Internet possibilitou contato com 11 sujeitos que fazem, atualmente, parte do
grupo de amigos da pesquisadora no Orkut.
No entanto, a ausência de retorno ao convite de amizade, fez-nos perceber que
muitos sujeitos haviam migrado para outra rede social, o Facebook, o que levou a
pesquisadora a criar um perfil também nessa rede de relacionamento. Assim, como esse
espaço permite o envio de mensagens sem ser membro amigo, enviamos mensagem para
cerca de 30 sujeitos, em um primeiro contato. A amizade com um deles já nos possibilitava a
procura de outros dentre o respectivo grupo de amigos. Assim, o contato via Facebook foi
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mais significativo e permitiu maior proximidade. Atualmente, temos 30 sujeitos (23,1%)
desta pesquisa que fazem parte do grupo de amigos da pesquisadora.
No total, essas duas redes sociais possibilitaram cerca de 30% da localização dos
sujeitos desta pesquisa. O contato via rede social de relacionamento se fazia, inicialmente,
discorrendo sobre a proposta da pesquisa e, depois, aceita a participação nesta pesquisa, era
solicitado um endereço de e-mail para envio do instrumento de pesquisa. As redes sociais
ainda eram utilizadas, posteriormente, para a marcação de datas para retorno ou ainda para
lembrar os sujeitos da devolução dos questionários para a pesquisadora. Em alguns casos,
esses sujeitos lembravam-se e devolviam à escola o questionário físico, que havíamos
enviado anteriormente.
Nesse sentido, utilizamos a Internet como um importante meio de estreitar os
contatos entre a pesquisadora e os sujeitos de nossa pesquisa. A utilização de redes sociais,
hoje, é associada “aos encontros, e aos espaços virtuais de interação, relacionamento e
colaborações na Internet” (MARTELETO, 2010, p. 31).
Amaral (2001), em sua pesquisa de doutorado, utilizou-se da Internet como uma
importante forma de inserção para obtenção de informações, mas alerta que é necessário se
ter claro, inicialmente, alguns conceitos:

É claro que o uso deste recurso como meio de investigação requer discussões e
algumas reelaborações de conceitos antropológicos, como por exemplo os de
“campo”, de “familiaridade com o grupo”, “chegar ao campo”, “deixar o campo” e,
principalmente, o de interação pesquisador/pesquisado, já que não parece
possível, por exemplo, entrevistar alguém na Internet sem que este alguém saiba
exatamente qual a finalidade da entrevista e de que modo será usado seu
depoimento. De qualquer modo, parece claro que o conceito de cultura se aplica a
estes grupos que se reúnem e mantêm uma vida em comum através da
comunicação via Internet (AMARAL, 2001, p. 38).

Mas a inserção nos grupos nem sempre se dá de forma automática. Em nossa
pesquisa, percebemos ainda um receio de alguns sujeitos em relação ao nosso real objetivo.
Podemos afirmar que, em pelo menos cinco dos nossos casos, os jovens não confirmaram ao
pedido de amizade da pesquisadora. Até chegar ao real objetivo da sua entrada nesse
“campo”, Amaral (2001, p. 39) explica que foram necessários outros diálogos:

[...] tive que conversar muito sobre computadores, rock, minha vida pessoal,
antropologia em geral, o objeto de meu estudo, por que razão queria estudar
festas etc., antes que fosse possível entrar no assunto como entrevista
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propriamente dita. Os internautas são, em geral, gente altamente informada,
mesmo se apenas sobre temas de seu interesse. E como “viciados em informação”
tentam saber tudo que puderem tanto sobre a pesquisa e suas implicações quanto
sobre o interlocutor e sua vida pessoal. [...] as pessoas que se conhecem durante
longos períodos pela Net, tendem a falar sobre os temas de modo mais aberto,
franco, revelando aspectos sensíveis e íntimos que poucas vezes se imagina
conseguir fora da comunicação eletrônica. Criam-se laços afetivos de fato, a partir
do encontro de afinidades.

Nesse sentido, a nossa pesquisa também ganhou importantes colaboradores, uma
vez que estávamos exaltando as perseveranças de vida dos próprios sujeitos para a chegada
ao Ensino Superior, chegada sempre marcada, como observamos, por um forte orgulho dos
próprios sujeitos, da família, da escola e da população do distrito de Mercês de Água Limpa,
que expõem uma superação das dificuldades inerentes ao meio que viviam. Cabe afirmar, no
entanto, que, embora tivéssemos sucesso nesse empreendimento, não conseguimos
garantir o retorno dos questionários de todos esses sujeitos contatados nessas redes de
relacionamento, uma vez que quatro deles que garantiram efetuar retorno antes do prazo
estipulado pela pesquisadora não o fizeram, e a coleta de dados teve que se encerrar antes
do retorno dos mesmos.
No total da coleta de dados, podemos afirmar que, nesse árduo trabalho de
localização dos alunos e tentativa de retorno dos questionários enviados, conseguimos
localizar, com o apoio da equipe da escola, 100% dessa população, seja com contato físico,
seja por on-line (e-mails e redes de relacionamentos sociais da Internet), mas não tivemos o
retorno do instrumento de pesquisa em 100% dos casos, com justificativas de demandas no
trabalho, estudos, dentre outros, e a coleta de dados se encerrou no dia 31 de dezembro de
2011. As cópias impressas somaram, no total, cerca de 200 reproduções do questionário
físico e, em alguns casos, entregamos duas ou três cópias do questionário a um mesmo
sujeito. Da mesma forma, os e-mails encaminhados a um membro das redes de
relacionamento costumavam ser reencaminhados a outros amigos e devolvidos para o
endereço eletrônico da pesquisadora.
No processo total de coleta de dados, recebemos, entre os contatos pessoais e online, realizados pela pesquisadora, pelos profissionais, ex-alunos e amigos aos 130 sujeitos
desta pesquisa, população total, um número de 86 questionários retornados (55
questionários físicos e 31 eletrônicos), dos quais dois tiveram que ser descartados, uma vez
que um ex-aluno teve concluído apenas um Ensino Técnico e outro abandonou o Ensino
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Superior para entrada no Exército Brasileiro; assim, o processo total ficou fechado em 84
questionários. Este número, totalizado no término do ano de 2011, representou, deste
modo, 64,6% da população levantada pela presente pesquisa, até o momento7.
Portanto, a investigação do perfil sociocultural e escolar de sujeitos egressos da
escola do distrito de Mercês de Água Limpa que ingressaram no Ensino Superior fará
referência a 84 sujeitos, conforme exposto no quadro a seguir.

QUADRO 1
Número de questionários recebidos da pesquisa

Questionários

Questionários estornados
N.

%

Físicos

53

40,8

Eletrônicos

31

23,8

Total

84

64,6

Fonte: Dados da pesquisa. Referência de cálculo com base na população total
de 130 sujeitos.

As respostas a esses questionários foram agrupadas, categorizadas e indexadas em
um banco de dados, construído em Microsoft Acess, que teve como objetivo facilitar o
entrecruzamento e interpretação dos dados da presente pesquisa. O banco de dados
construído para nossa pesquisa ficou extenso, com 98 campos, reunindo todas as respostas,
tanto abertas quanto fechadas, ao questionário da pesquisa dos 84 pesquisados.
Esse programa permitiu-nos um controle e uma maior facilidade na manipulação dos
dados ao possibilitar o cruzamento com as demais variáveis utilizadas, os filtros de análises,
a ordenação numérica, alfabética, dentre outros, sempre que as análises necessitavam. Para

7

Defendemos aqui que esse número pode não ser preciso, uma vez que, com o passar do tempo, mais alunos
que também estudam ou estudaram na E. E. de Mercês de Água Limpa neste período terão novas
oportunidades de entrada no Ensino Superior, ou seja pela aprovação em exames vestibulares ou pela
contribuição de programas como Sistema de Seleção Unificada – SISU, PROUNI. Embora a pesquisa tenha um
prazo estipulado, mostra uma movimentação que ainda persiste para o curso superior. Durante a coleta de
dados, outros ainda não identificados pela escola passaram a compor a população investigada. No início do ano
letivo de 2012, depois de encerrada a pesquisa, já nos deparamos com seis novos casos de entrada no Ensino
Superior. Além disso, há jovens que, agora dotados de um capital econômico que lhes possibilitou investir na
escolaridade, estão prosseguindo a segunda graduação, como mostrará o quinto capítulo: a persistência de
uma jovem na entrada no curso de Medicina.
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Bardin (2009, p. 196), com a informatização, a Análise de Conteúdo já não pode ser mais
vista de maneira isolada: “A informática permite, assim, descrever, em simultâneo, classes
de respostas e subgrupos de pessoas e, sobretudo, navegar entre um e outro destes
objetivos.”
Após a indexação das respostas a este programa, procedemos à análise dos dados. As
questões abertas tiveram uma análise descritiva das respostas, a fim de se identificarem
semelhanças e divergências nas narrativas, e depois foram submetidas a procedimentos de
análise mais finos, como a técnica de Análise de Conteúdo. Ainda que outros autores
proponham descrições diversificadas dessa técnica, apoiamo-nos na proposta de Bardin
(2009), que a conceitua 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, 2009, p. 42).

Para esta autora, a técnica de análise de conteúdo é uma “tarefa paciente de
desocultação”, de superação das incertezas do que o conteúdo quer dizer e enriquecimento
da leitura, com o aumento das possibilidades de descoberta de conteúdos. Nesse sentido,
utilizar esses instrumentos de laboriosa investigação de documentos é

‘tornar-se desconfiado’ relativamente aos pressupostos, lutar contra a evidência do
saber subjetivo, destruir a intuição em proveito do ‘construído’, rejeitar a tentação
da sociologia ingênua que acredita poder apreender intuitivamente as significações
dos protagonistas sociais, mas que somente atinge a projeção da sua própria
subjetividade. Essa atitude de ‘vigilância crítica’ exige o desvio metodológico e o
emprego de ‘técnicas de ruptura’ e afigura-se tanto mais sutil para o especialista
das ciências humanas, quanto mais ele tenha sempre uma impressão de
familiaridade face ao seu objeto de análise. É ainda dizer não ‘à leitura simples do
real’, sempre sedutora, forjar conceitos operatórios, aceitar o caráter provisório de
hipóteses, definir planos experimentais ou de investigação (BARDIN, 2009, p. 30grifos da autora).

Na análise de conteúdo, tiramos partido do tratamento das mensagens para inferir
conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio tal como um detetive ou
um arqueólogo: “O analista é como um arqueólogo. Trabalha com ‘vestígios’: os
‘documentos’ que pode descobrir ou suscitar” (BARDIN, 2009, p. 41).
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De acordo com a proposta desta autora, as fases de análise de conteúdo organizamse em três polos cronológicos: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos
resultados, inferência e interpretação. A pré-análise caracteriza-se pela fase de organização
propriamente dita, de organização dos documentos. Compreende-se como “uma leitura
flutuante, deixando-se invadir por impressões e orientações” (BARDIN, 2009, p. 122), ou
orientado por hipóteses implícitas.
A segunda fase de exploração do material é de aplicação sistemática das decisões
tomadas: “consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou
enumeração em função de regras previamente formuladas” (BARDIN, 2009, p. 127).
Em nossa pesquisa, essas duas fases foram marcadas pelo registro e indexação das
informações em banco de dados. Nesse momento, fomos ainda realizando pequenos
apontamentos do material para considerações futuras.
A terceira fase é de tratamento dos resultados obtidos e de interpretação. Para
Bardin (2009, p. 127), os dados são tratados de maneira a serem significativos (falantes) e
válidos. Esta etapa compreende os processos de codificação (transformação dos dados
brutos do texto em recortes para análise) e categorização dos dados (classificação de
elementos do texto em temas).
Nesse sentido, apropriamo-nos das orientações de Bardin (2009) para aplicação
dessa técnica, sobretudo nas questões abertas do nosso questionário de pesquisa. Embora
muitas questões já definissem, em parte, os objetivos, precisávamos classificar as respostas
dos 84 sujeitos investigados. Dessa forma, as respostas às questões abertas foram reduzidas
a um mínimo de categorias possíveis que fornecessem uma representação simplificada dos
dados desses sujeitos em termos brutos para análise. Assim, para Bardin (2009, p. 145), a
etapa de categorização é “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um
conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero com os
critérios previamente definidos.”
O tratamento dos dados de nossa pesquisa obedeceu ao critério de redução de
categorias e agrupamento em termos percentuais. Todas as categorias foram agrupadas em
números percentuais, com referência à população da pesquisa de 84 sujeitos.
Conforme o material produzido, a grelha categorial proposta pela análise de
conteúdo ia sofrendo variações. Questões que exigiram respostas maiores ou mais
elaboradas foram analisadas de forma diferente daquelas questões com respostas simples,
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como grau de escolaridade, ocupação, que foram apenas reunidas em categorias mais
objetivas, pois a própria questão do questionário já dividia as categorias das respostas.
A interpretação desses dados coletados foi apoiada ainda no conceito de
circunstâncias atuantes, denominado por Portes (2010, p. 686) como

um conjunto de ações percebidas no interior das famílias e nas suas relações
sociais mais amplas, que fazem sentido entre si, que dizem respeito ao modus
operandi de cada família nas suas relações com a escola e o mundo que a cerca.
Ações que singularizam os seus esforços, mas também devem revelar sentidos e
verossimilhanças com o esforço do conjunto das famílias investigadas ao lidar com
a questão central da qual aqui nos ocupamos, que é a relação família e escola em
um espaço e tempo específicos, marcados por condições objetivas e simbólicas de
existência porque essas ações nunca são isoladas, germinam das vivências
relacionais. Evidentemente, essas circunstâncias atuantes não são naturalmente
naturais. São o resultado de um esforço de interpretação do material empírico à
disposição do pesquisador. As circunstâncias atuantes, na verdade, são frutos de
um diálogo com as referências teóricas que informam a questão tratada e procura
dar sentido ao conjunto de material empírico coletado, que vem marcado pelas
possibilidades e impossibilidades de atuação no campo empírico. Mas as
circunstâncias atuantes construídas não obedecem necessariamente a uma ordem
de investigação estabelecida a priori. Elas são, sobretudo, frutos da dinâmica
complexa do processo de investigação e de interpretação de um determinado
fenômeno social.

Assim, essas análises permitiram-nos a montagem de um perfil sociocultural e escolar
do aluno oriundo da comunidade de Mercês de Água Limpa, que prossegue a escolaridade
superior, mas foi evidenciando circunstâncias atuantes que influenciaram positivamente no
sucesso escolar dos jovens investigados. Essas circunstâncias atuantes serão mostradas ao
longo do trabalho e retomadas, sobretudo, nas considerações finais do presente trabalho.
O perfil construído a partir das respostas oferecidas pelos jovens entrevistados não
está isento da subjetividade nas representações que marcam a trajetória escolar e
profissional de cada entrevistado, bem como a representação que, enquanto grupo, esses
entrevistados dão de si mesmo. Nesse sentido, tomamos o conceito de representação de
Chartier (1990, p. 17), que pode ser pensado enquanto “[...] esquemas intelectuais, que
criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se
inteligível e o espaço ser decifrado” ou ainda “como relação entre uma imagem presente e
um objeto ausente, uma valendo pelo outro porque é homóloga” (CHARTIER, 1991, p.184).
Assim, entendemos que esses sujeitos estão reconstituindo, do presente, um dado
do passado, mas falam hoje de outro lugar e de um outro contexto. Chartier (1991, p. 187)
ainda alerta para os efeitos desses modos de representações: “os modos de representações
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– não se reduzem absolutamente às idéias que enunciam ou os temas que contêm. Possuem
sua lógica própria – e uma lógica que pode muito bem ser contraditória, em seus efeitos,
com a letra da mensagem”. E, por isso, recomenda que

A tarefa parece menos simples desde a partir do momento em que cada série de
discursos seja compreendida em sua especificidade, ou seja, inscrita em seus
lugares (e meios) de produção e suas condições de possibilidade, relacionada aos
princípios de regularidade que a ordenam e controlam, e interrogada em seus
modos de reconhecimento e de veridicidade (CHARTIER, 1991, p. 187).

Cláudia Fonseca (1999, p. 64) alerta para o risco de o pesquisador se entregar a
verdade do outro, “comendo pela boca do entrevistado”, ou seja, se utilize das palavras do
outro como versão definitiva da realidade. Ao contrário, precisamos ter em mente que o
discurso do informante, “nem falso, nem verdadeiro, representa apenas uma dimensão da
realidade multifacetada.”
Nesse sentido, a construção do perfil foi tomada a partir das representações que
perpassaram os discursos dos entrevistados em relação às práticas escolares e profissionais
vivenciadas pelos sujeitos desde a infância. Mesmo tendo em mente que estamos lidando
com representações que os filhos constroem sobre os pais e mesmo que esses filhos falem
de um outro lugar social, pois já se formaram ou estão em vias de e podem, assim, construir
um discurso que resgate e amplifique a importância dos pais, da escola e de um meio hostil,
os sentidos dessas representações, muito semelhantes, se revestem de importância para
esta pesquisa.
Partindo dessas colocações, organizamos esse trabalho em cinco capítulos. O
primeiro capítulo Breve Cenário da Educação Rural no Brasil: pesquisas e história tem por
objetivo discutir o contexto histórico do Brasil rural, um espaço ainda pouco investigado
pelos pesquisadores, mas que podem guardar muitas riquezas em suas singularidades. Esse
esboço histórico foi utilizado como forma de contextualizar a discussão do campo de
atuação da pesquisa.
No segundo capítulo, A Escola Rurbana: características, posição na Rede Pública e ExAlunos, contextualizamos o campo da investigação, apresentando algumas características do
distrito de Mercês de Água Limpa e da escola investigada, bem como discutimos o perfil da
população

investigada,

que

tomou

como

referência

documentos

escolares

e,

principalmente, os históricos dos 130 investigados, que resultaram em uma construção do
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perfil do alunado da Educação Básica, com os rendimentos alcançados na E. E. de Mercês de
Água Limpa.
A partir do terceiro capítulo, analisamos, de forma mais aprofundada, os resultados
da pesquisa de campo que foi realizada junto aos sujeitos oriundos da comunidade de
Mercês de Água Limpa, com discussões da representação das condições escolares, de vida e
de trabalho que fizeram parte da trajetória de 84 dos sujeitos investigados que atenderam
ao instrumento de pesquisa. Neste terceiro capítulo, Os Antecedentes dos Entrevistados:
escolaridade e condições de trabalho, analisamos o capital escolar e as condições de
trabalho dos antecedentes dos entrevistados, desde a geração dos avós, de forma a trazer
elementos que contribuam para explicar as condições de vida que podem justificar a
chegada ao Ensino Superior desses jovens.
O quarto capítulo, Perfil Sociocultural e Escolar dos Alunos Egressos do Distrito de
Mercês de Água Limpa, objetivou investigar o perfil sociocultural e escolar dos entrevistados
de nossa pesquisa, reconstituindo os traços do percurso escolar que lhes possibilitou chegar
ao Ensino Superior. É um capítulo longo, mas central de nossa pesquisa. O maior consenso a
que chegamos é de que ele se constituísse de tal forma a envolver, sem cortes, toda a
trajetória escolar percorrida por esses sujeitos desde a Educação Infantil até ao Ensino
Superior, envolvendo a discussão das representações ligadas à situação social, ao patrimônio
cultural e à compreensão dos significados atribuídos por eles à escola e à experiência escolar
que os levou ao Ensino Superior.
No quinto capítulo, “Quando se fala em Curso Superior, o tratamento é outro”: os
Destinos Profissionais dos egressos da E. E. de Mercês de Água Limpa, discutimos os destinos
profissionais atualmente vivenciados pelos pesquisados, a ocupação no mercado de
trabalho, em uma discussão para além das discussões sobre campo e cidade, uma vez que a
maioria não mais reside no distrito de Mercês de Água Limpa.
Acreditamos que esses procedimentos possam permitir um conhecimento mais
aprofundado das relações escolares e sociais no contexto desta comunidade rurbana bem
como um resultado escolar significativo, mas não esperado na literatura, para os alunos de
uma escola rurbana da rede pública.
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CAPÍTULO I

BREVE CENÁRIO DA EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL: PESQUISAS E HISTÓRIA
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Segundo dados do Censo Escolar 2005 (INEP/MEC, 2005), a rede de ensino de
Educação Básica da área rural no Brasil é composta de 96.557 estabelecimentos de ensino, o
que corresponde a cerca de 50% das escolas do País (207.234). O número de professores
que atuam na Educação Básica rural é 354.316, o que representa 15% dos profissionais em
exercício no País. Em sua maioria, são os profissionais menos qualificados e os de menor
salário, se comparados à mesma categoria urbana. O salário dos professores que trabalham
na área urbana é 35% maior do que a do professor da área rural. Esse dado é apresentado
por Becker (2008, p. 83):

Os professores da área rural apresentam um rendimento médio mensal igual a R$
5,84 por hora de trabalho. Esse valor é menor que o rendimento médio mensal por
hora de trabalho dos professores da urbana, que é de R$7,88, de modo que a
diferença no rendimento médio nas áreas de atuação é de 35%.

Kalinca Becker toma como referência para sua análise os dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD), do ano de 2006. A autora afirma que essa menor
remuneração dos profissionais da área rural tem persistido por cerca de dez anos e pode ter
como explicações a também menor qualificação profissional, observada pelos índices de
formação profissional em nível superior de 84% dos professores do meio urbano, enquanto
no meio rural a porcentagem é de 64%. Outra justificativa da menor remuneração, segundo
a mesma autora, pode estar relacionada ao fato de 77% dos professores desta área serem
funcionários municipais, podendo a prefeitura fixar o salário do professor com base no custo
de vida da cidade, que, em geral, é menor na área rural (BECKER, 2008).
De acordo com dados do documento “Panorama da Educação do Campo”, produzido,
no ano de 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
– INEP, 30,8 milhões de brasileiros que residem no campo encontram-se em séria
desvantagem, tanto em termos de capital físico (recursos financeiros) quanto de capital
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sociocultural (escolaridade e frequência à escola), se comparados àqueles que residem na
área urbana.
Enquanto na zona rural apenas 6,6% da população apresentam rendimento médio
superior a 3 salários mínimos, na zona urbana esse índice chega a 24,2%. Em relação ao
capital escolar, segundo dados do PNAD 2004 (Pesquisa Nacional por Amostras de
Domicílio), a escolaridade média da população de 15 anos ou mais que vive na zona rural é
de 4 anos, o que corresponde a quase metade da escolaridade da zona urbana, que ficou na
faixa de 7,3%. Os índices de analfabetismo no Brasil são também mais preocupantes na área
rural, que, segundo a mesma pesquisa, representa 29,8% da população adulta (15 anos ou
mais), enquanto na zona urbana o índice fica em torno de 8,7% desta população.
De acordo com o INEP (2007), a elevada taxa de distorção idade/série na zona rural
também revela uma situação insatisfatória da Educação Básica. Nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, cerca de 41,8% de alunos estão com idade superior à adequada. Nas demais
séries, este índice aumenta, chegando a 56% nas séries finais. No Ensino Médio, essa
distorção se eleva para 59,1% dos alunos. Cabe lembrar que existem apenas 1.377
instituições de Ensino Médio em comunidades rurais, com 206.905 alunos, o que representa
2,5% da matrícula nacional neste nível de ensino.
A temática da Educação Rural é pouco abordada no meio acadêmico. Damasceno e
Beserra (2004) fizeram um levantamento dos estudos sobre educação rural realizado no
período de 1981 a 1999, levantando todas as produções discentes de mestrado e doutorado
e as publicações de periódicos acadêmicos nacionais realizadas durante o período. Das 8.226
teses e dissertações da área de educação defendidas, apenas 102 (0,8%) referia-se à área de
educação rural, demonstrando que a proporção média ao longo do período pesquisado é de
doze trabalhos na área de Educação Rural para mil trabalhos nas demais áreas da Educação,
“uma porcentagem dezessete vezes inferior à do número de habitantes no campo em
relação ao da cidade” (p.77).
Na Revista Brasileira de Educação, desde a primeira edição, em 1995, num total de 45
números e cerca de 394 artigos8, apenas oito trabalhos (2%) foram publicados com enfoque
em Educação Rural, dos quais cinco (1,2%) referem-se a práticas de escolarização em
assentamentos rurais (Pessoa, 1999; Ribeiro, 2001; Dal Ri e Vieitez, 2004; Pereira, 2007; Di
8

A presente contabilização referiu-se a Seção Artigos dos 45 números da Revista Brasileira de Educação.
Seções como Espaço Aberto não foram computados neste cálculo.
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Pierro e Andrade, 2009). Entre os demais, dois (0,5%) referem-se à escolarização no meio
rural (Vargas, 2003; Pereira, 2004) e um (0,2%) diz respeito aos trabalhadores rurais na
esfera pública (Pereira, 2007).
A Revista Brasileira de História da Educação não traz um artigo sequer sobre a
história da educação rural no Brasil desde a sua primeira edição, em 2001, num total de 22
números e 139 artigos.
Nesta última década, do ano de 2000 ao de 2010, 132 teses e dissertações com a
temática Educação Rural (0,28%) puderam ser localizados no Banco de Teses da CAPES, de
um total de cerca de 47.000 trabalhos sobre Educação. Dentre estes, apenas seis trabalhos
priorizam a temática da prática e do processo ensino-aprendizagem em escolas rurais. Um
assunto que tem concentrado a atenção de estudiosos e que cresceu muito durante esse
período diz respeito à relação escola e movimentos sociais no campo, como o Movimento
dos Trabalhadores Sem-Terra. As práticas docentes também figuram entre as abordagens
que buscam compreender as trajetórias sociais de professores, as dificuldades e o perfil
profissional, segundo Marinho (2008); Neves (2008); Farias (2010).
Especificamente sobre o contexto de uma escola rural e seus alunos, ainda são
tímidos os trabalhos. Almeida (2008) realizou um estudo sobre a prática pedagógica sob a
perspectiva da Educação do Campo, na realidade de uma escola da Paraíba. Fonseca (2008)
discutiu o papel que as práticas educacionais no meio rural exercem na formação dos
sujeitos e a contribuição da educação para a formação da realidade rural, no contexto de
uma escola municipal de Juiz de Fora. Já Benfica (2006) procurou apreender as expectativas
de alunos de uma escola rural situada na região de São José do Macuco, no município de
Itabira, Minas Gerais, na década de 1990.
No ano de 2010, o livro originado do XV Encontro Nacional de Didática e Prática de
Ensino, que reuniu publicações do referido encontro de temática “Convergências e Tensões
no Campo da Formação e do Trabalho Docente: políticas e práticas educacionais”, teve
publicado o capítulo Algumas Relações sobre a Relação Família e Escola no Meio Rural
(PORTES et al, 2010). Este texto sintetizou o trabalho de investigação das práticas de
escolarização das famílias rurais do povoado de Goiabeiras, distrito de São João del-Rei/ MG,
que vem sendo empreendido por Écio Antônio Portes desde o segundo semestre de 2005.
Apresenta, ainda, de forma significativa, as características de famílias, alunos, profissionais
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da educação e a realidade de uma escola que, apesar de passar por problemas comuns a
instituições de ensino rural, faz a diferença na comunidade rural em que está inserida.

1.1.

Histórico das Políticas Públicas para Escolas Rurais

Em relação às políticas para escolas rurais, Leite (2002), ao realizar um balanço
histórico da educação rural no Brasil, mostra o aspecto secundário do processo escolar e o
desinteresse do Estado em promover uma política adequada ao homem do campo. Muitas
pesquisas encontradas sobre a educação rural revelam a precariedade da escola rural e do
processo ensino-aprendizagem bem como o abandono e a repetência das crianças
trabalhadoras.
Para Santos (2010, p. 44), o tratamento dado à educação rural esteve relacionado às
formas de produção econômica e de trabalho no campo sempre rebaixadas, quando
comparadas às atividades vinculadas ao trabalho na indústria e nos serviços oferecidos pela
cidade.
O ensino regular em áreas rurais no Brasil teve seu surgimento no fim do Segundo
Império, sendo ampliado na primeira metade do século XX (Calazans, 1993 apud Santos,
2010), aparecendo como um meio de suprir as demandas de qualificação para o trabalho no
campo, de acordo com as necessidades das estruturas socioagrárias do País.
De acordo com Santos (2010), as elites brasileiras só passaram a se preocupar com a
educação rural no Brasil a partir da segunda década do século XX, em razão do processo
migratório rural-urbano que vinha acontecendo no País.
Em 1923, foi lançada a criação dos patronatos agrícolas no 1° Congresso de
Agricultura do Nordeste Brasileiro, destinados a menores pobres das regiões rurais e urbanas
que demonstravam “vocação” para a agricultura.

Os patronatos serviriam como instituições de correção, na perspectiva de
transformar sujeitos perigosos em potencial em cidadãos de bem. Em
contrapartida, casavam-se duas ideias fundamentais: resolução dos problemas
sociais e qualificação de mão de obra para o desenvolvimento agrícola (SANTOS,
2010, p. 44).

No decorrer dos anos de 1930, alguns projetos foram patrocinados pelo Ministério da
Agricultura: as colônias agrícolas e núcleos coloniais, como organismos de fomento ao
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cooperativismo e ao crédito agrícola; o curso de aprendizado agrícola, com padrões
equivalentes aos de ensino elementar, objetivando formar capatazes rurais; e o curso de
adaptação com a finalidade de oferecer ao trabalhador uma qualificação profissional.
Em relação às legislações, algumas delas abordaram, mesmo que superficialmente, a
temática da educação rural. A Constituição de 1934, marcada pelos ideais escolanovistas,
estabelecia em seu parágrafo 4°, artigo 121, que o “trabalho agrícola será objeto de
regulamentação especial.” O objetivo era fixar o homem no campo, cuidando de sua
educação rural. Já o parágrafo 5° determinava que a União promoveria “em cooperação com
os Estados a organização de colônias agrícolas, para onde serão encaminhados os habitantes
de zonas empobrecidas, que o desejarem, e os sem trabalho.” Santos (2010, p. 47) destaca
ainda o parágrafo único do artigo 156, que trata sobre o financiamento educacional, que
fixava, ainda que de modo frágil, o mínimo de 20% das cotas destinadas à educação para a
realização do ensino nas zonas rurais, ficando, portanto, sob a responsabilidade da União.
No ano de 1941, realizou-se a 1ª Conferência Nacional de Educação, na qual o
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP – apresentou os problemas enfrentados
pelo ensino de 1° grau no Brasil. Segundo Santos (2010, p. 48), em se tratando no meio rural
“permaneceram presentes fatores como evasão, repetência, professores leigos,
precariedade das instalações escolares, falta de material e equipamento.”
No Estado Novo, foram criadas as chamadas Leis Orgânicas. A Lei Orgânica referente
ao ensino agrícola foi criada em 1946, sob o Decreto-Lei n. 9.613, do dia 20 de agosto de
1946. Esta lei estabeleceu as bases de organização e de regime do ensino agrícola,
compreendendo-o como “o ramo do ensino até o segundo grau, destinado essencialmente à
preparação profissional dos trabalhadores da agricultura” (BRASIL, 1946).
Segundo Santos (2010), apesar de reconhecer a importância da cultura geral e da
informação científica e se esforçar por estabelecer a equivalência do ensino agrícola com as
demais modalidades, tal Decreto-Lei traduzia também as restrições aos mais pobres, que
eram aqueles que optavam por ensinos técnicos.
A Constituição de 1946 transferiu a responsabilidade do financiamento do ensino
agrícola para a empresa privada, denotando o desinteresse do Estado pela aprendizagem
rural (op. cit., p. 49).

41

A Campanha de Educação de Adultos, criada em 1947, também contou com a
experiência das Missões Rurais de Educação de Adultos, que buscou melhorar a condição
material e social de pequenas comunidades rurais, além de buscar modernizar o meio rural.
Santos (2010, p. 50) destaca, ainda nos anos 1940, o curso Problemas de Educação
Rural, promovido em 1949, organizado pelo INEP e Ministério da Educação e Saúde que,
segundo a autora, representou uma oportunidade de reconhecimento das dificuldades
enfrentadas nos espaços rurais. Todavia, esse curso foi totalmente inadequado ao contexto
e desvinculado do grupo a que se destinou, professores leigos, com temas apresentados de
modo complicado e material redigido em inglês, francês e espanhol.
Nos anos 1950, dois projetos podem ser destacados: A Campanha Nacional de
Educação Rural (CNER), em 1952, e o Serviço Social Rural (SSR), em 1955, que pretendiam
“atingir as bases populares da maioria dos estados brasileiros, voltados para o
desenvolvimento de comunidade.” (SANTOS, 2010, p. 50).
Na década de 1960, a educação rural foi pensada pelo Estado para conter a migração
do campo para a cidade e para atender aos anseios da elite brasileira, preocupada com o
crescimento de favelas nas periferias dos grandes centros. Para isso, a primeira LDB 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, estabeleceu em seu artigo 105 que “os poderes públicos
instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural escolas capazes
de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações profissionais.” Além
deste artigo, não se percebe nessa legislação maior preocupação com a diversidade regional.
Essa década, sob o ponto de vista político, pode ser pensada a partir de dois
momentos históricos: o período do governo de João Goulart, de 1961 a 1964, marcado por
movimentos como a Campanha de Alfabetização de Adultos de Paulo Freire (1961) e o
período de entrada dos militares no poder a partir de 1964, que se destacou por convênios
entre MEC e organismos internacionais como Agency for International Development (AID)9.
Nesse período ditatorial, a Constituição de 1967, assim como as anteriores de 1934 e 1946,
obrigou as empresas comerciais, industriais e agrícolas a manterem o ensino primário
gratuito aos seus empregados.

9

United States Agency for International Development (USAID) ou Agência Norte Americana para o
Desenvolvimento Internacional é um órgão do governo norte-americano encarregado de ajuda externa a outros
países. O Acordo realizado neste período militar teve como objetivo realizar a reforma do ensino brasileiro.
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Com a Lei de Diretrizes e Bases n.° 5692/71, o ensino para a educação do campo foi
deixado a cargo dos municípios. Alguns projetos, como o Movimento Brasileiro de
Alfabetização (MOBRAL) passaram a contemplar a população rural, mas todos com um
caráter centralizador, característico do Regime Militar. Tal legislação trouxe a questão das
peculiaridades regionais, mas ficou restrita ao seu próprio meio e não contou com recursos
para se desenvolver (LEITE, 2002). Além disso, não trouxe as exigências do processo escolar
rural em suas orientações e nem mesmo cogitou uma política educacional específica de
atendimento a grupos camponeses. Esta legislação colocou como função central da escola a
formação para o mercado de trabalho, ao contrário de uma formação geral do indivíduo. A
educação técnica para as regiões rurais foi colocada a serviço da produção agrícola. Santos
(2010, p. 53) destaca também, nesse período, a elaboração de dois Planos para a educação,
chamados de Plano Setorial de Educação, Cultura e Desportos: PSECD, 1971-1974 e PSECD
1975-1979. A mesma autora destaca ainda o documento Educação para o Meio Rural –
ensino de primeiro grau – Política e Diretrizes de Ação, elaborado em 1979 pelo MEC, que
abordava “o fracasso da política educacional do meio rural no Brasil, evidenciado pela
implantação, sem qualquer tipo de adaptação, do modelo de escola urbano nas escolas
rurais” (op. cit., p. 54).
O III PSECD norteou a política educacional no período de 1980-1985. A década de
1980 foi marcada, sobretudo, pelo fim da Ditadura Militar e pelo Movimento das Diretas Já.
A Constituição, promulgada no ano de 1988, firmou como compromisso do Estado e da
sociedade brasileira o direito à educação para todos, garantindo o respeito e a adequação da
educação às singularidades culturais e regionais. Complementando a Carta Magna, a atual
LDB n.° 9394/96 promoveu a desvinculação da escola rural dos meios e da característica
escolar urbana, exigindo um planejamento ligado à vida rural e, de certo modo,
desvinculado do modelo urbano e industrial. Dispõe, para isso, o artigo 28 sobre as
adaptações necessárias às exigências das unidades escolares:

ART. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades
da vida rural de cada região, especialmente:
I - Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e
interesses dos alunos da zona rural;
II - Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas.
III - Adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL/MEC, LDB n.° 9394).
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Desde 2001, a elaboração das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo vem gerando debates e seminários sobre a educação em comunidades
rurais. Elas representam um grande marco, porque contemplam um conjunto de
preocupações e reivindicações há bastante tempo presentes nos movimentos sociais,
principalmente aqueles ligados aos trabalhadores rurais.
A nova política educacional, traduzida, sobretudo, com a LDB n.° 9394, possibilitou
aos Municípios a implementação da municipalização do ensino nos anos iniciais, com o
fechamento de diversas escolas multisseriadas através do processo chamado de nucleação.
Tal processo tem como objetivo reunir os estudantes das unidades rurais desativadas em
centros urbanos maiores ou em centros rurais mais centralizados, segundo Sales (2007)
movidos pela ideia de que a manutenção de alguns poucos centros de ensino e o
agrupamento dos diversos alunos através do transporte escolar implicariam economia aos
cofres municipais, dada a redução do número de professores e de servidores ligados à
atividade de ensino.
Promoveu-se, portanto, a desativação de escolas isoladas, utilizando-se do
argumento de que o novo modelo elevaria a qualidade de ensino, uma vez que a
concentração dos alunos em maior número viabilizaria a separação em classes de acordo
com a faixa etária. Além disso, tornava-se mais viável a manutenção de um número menor
de escolas nucleadas do que um número elevado de escolas multisseriadas.

As escolas nucleadas se caracterizam então, por agrupar várias escolas isoladas em
uma central, a fim de fornecer subsídios adequados para a concretização de uma
educação tida como eficiente, também cumprindo o seu papel social. Esse modelo
de nucleação escolar surgiu nos Estados Unidos e foi implantado no Brasil a partir
de 1976, no Paraná quando o país recebia a interferência de organismos norteamericanos como a USAID. Logo após a implantação do modelo no Paraná, este se
disseminou por Minas Gerais em 1983, Goiás 1988, São Paulo 1989. Pode-se
inferir então que, pelo alastramento da nucleação, esta foi uma forma de
minimizar os problemas estruturais pelos quais passam as escolas campesinas
(SALES, 2007, p. 75).

O princípio fundamental da nucleação é, segundo Silva et al. (2006, p.116), “a
superação do isolamento e abandono ao qual as escolas rurais isoladas experimentam e
vivenciam em seu cotidiano e oferecer aos alunos rurais uma escola de melhor qualidade.”
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A proposta de nucleação se caracteriza por juntar as escolas isoladas e consolidá-las
em um polo, em prédio com melhor estrutura física com diretoria, secretaria, várias salas de
aula, cozinha etc. e poder também contar com maiores recursos humanos, como um
professor para cada turma nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para viabilizar esse
agrupamento, é utilizado o transporte escolar que transporta os alunos para participarem
das aulas diariamente. Para Flores (2002), as escolas ganharam muito em termos de
qualidade com as nucleações, pelo fato de contar com uma equipe maior e mais qualificada
para desenvolver as suas funções e ainda com um espaço físico e melhores condições de
trabalho.
A implantação do processo de nucleação representa uma tentativa de resolver os
problemas mais graves das escolas localizadas no campo, como as múltiplas funções de
professores e a precariedade do espaço físico. A nucleação aposta na eliminação das
multisséries e no fim do isolamento pedagógico a que estão submetidas as escolas rurais de
sítios e fazendas e contribui para aumentar a eficiência do trabalho escolar ao possibilitar a
troca de experiência entre os professores, disponibilidades de mais recursos fornecidos pela
existência de um assistente de direção, uma infraestrutura melhorada (SILVA, 2006).
Essa política ainda representa uma oportunidade para prosseguimento dos estudos,
ao possibilitar continuidade do curso após o primeiro segmento do Ensino Fundamental. Nas
escolas-núcleo, o contato direto com o supervisor escolar também facilita o processo de
capacitação de professores leigos e de um acompanhamento mais sistemático do processo
ensino-aprendizagem.
O processo é coordenado por órgãos públicos oficiais, como secretarias municipais
ou estaduais de educação, responsáveis por conduzir o processo de agrupamento das
escolas, alocação de professores e demais condições necessárias para o funcionamento das
escolas, que passam a dispor de condições bem semelhantes às de escolas localizadas no
meio urbano.
Flores (2002, p.13) alerta quanto ao equívoco de se criar uma educação com
qualidade inferior para o meio rural: “Trata-se, ao contrário, de criar uma escola rural que
venha valorizar o aluno camponês em toda a sua amplitude cultural de conhecimento, de
organização, de zelo e de moral, valores estes tão importantes para o homem do campo.”
A estratégia de nucleação de escolas foi a mais utilizada nos últimos anos pelos
municípios e estados para promover o acesso e ampliação da educação, sobretudo com a
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oferta dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Segundo Silva et al. (2006),
algumas críticas, no entanto, se referem aos problemas relacionados com o deslocamento
das crianças até às escolas rurais, como aqueles problemas ligados à precariedade dos
veículos utilizados, as condições das estradas que pioram em dias de chuva, o longo tempo
gasto no percurso, que provoca cansaço nas crianças. Outro ponto importante levantado
pela autora diz respeito ao desenraizamento das crianças de seu contexto cultural. “Muitas
vezes, as crianças das escolas desativadas não são levadas para uma escola núcleo, mas sim
para qualquer escola na cidade que apresente vagas” (SILVA, 2006, p.75).
Embora a nucleação seja considerada um grande avanço para os municípios ao
diminuir custos com a manutenção de apenas uma escola maior em vez de várias
multisseriadas, por outro lado, na maioria das vezes, o núcleo está localizado em uma escola
urbana, fato que oferece aos alunos de comunidades rurais um currículo muito distante das
necessidades do homem rural. Por isso, Flores (2002, p.4) defende a ideia de que as escolas
rurais sejam como “um importante local de convivência e aprendizado da cultura letrada e
escolar.” Para isso, essa autora defende a escola rural nucleada, não como um modelo único
alternativo, mas como uma inovação para as escolas rurais. Assim resume as vantagens
desse processo:

a separação das turmas por série, o fato de, a partir dela, os alunos poderem
contar com toda a infra-estrutura física existente nas escolas urbanas, a
viabilização de uma melhor preparação de seus professores em razão do incentivo
salarial. Ora, tais fatores são importantes para a melhoria de vida do homem rural
uma vez que o aluno rural passa a ter melhores condições de estudo sem se
desvincular do campo (FLORES, 2002, p.4).

O modelo de nucleação surgiu nos Estados Unidos em meados do século XIX e foi
implantado em diversos países. No Brasil, surgiu a partir de 1975 com a criação de dois
projetos: Projeto de Cooperação Técnica e Financeira Estado/Município (PROMUNICÍPIO),
um projeto de coordenação e assistência técnica do MEC, cujo objetivo era solucionar
problemas do ensino municipal; e, posteriormente, o Projeto Integrado de Apoio ao
Pequeno Produtor Rural (Pro-Rural).
Minas Gerais foi o segundo estado brasileiro a aderir à política da nucleação, no ano
de 1983, depois apenas do Estado do Paraná. Essa prática ganhou mais força após a
promulgação da LDB 9394 e da Emenda Constitucional n°14, que vinculou o repasse de
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verbas do FUNDEF de acordo com o número de alunos de cada estabelecimento de ensino, o
que permitiu ao município o melhor aproveitamento dos recursos repassados pela União.
Na esfera estadual, nas escolas rurais de responsabilidade do Governo do Estado de
Minas Gerais, essa situação não foi diferente. Mesmo as escolas estaduais localizadas em
territórios rurais ou distritos que não foram fechadas por meio do processo de nucleação ou
municipalizadas, abarcaram os alunos de escolas menores que foram fechadas. Outras
escolas, porém, embora não tenham passado pelo processo formal de nucleação, foram
ampliadas para receber a demanda de alunos dos anos finais, em razão da extensão da
escolaridade obrigatória. Dessa forma, tornaram-se um núcleo de atendimento de alunos de
diversas localidades rurais circunvizinhas.
Foi nesse quadro de construção de escolas rurais do Brasil e do Estado de Minas
Gerais que a escola Estadual de Mercês de Água Limpa foi se constituindo e se
transformando diante de mudanças estruturais e culturais, como mostraremos no decorrer
deste trabalho.

1.2.

Breve inserção sobre a importância da escola e sobre o sucesso escolar de alunos
provenientes dos meios populares

A proposta de investigação da escola E.E. de Mercês de Água Limpa toma como
objeto de estudo o sucesso escolar improvável. Tentamos compreender os fatores que
propiciam o bom desempenho escolar dos alunos da referida escola, evidenciados por dados
de chegada ao ensino superior, mesmo numa localidade onde a probabilidade estatística
seria reduzida. Entendemos sucesso escolar improvável, assim como Souza (2009, p. 44),
como “a permanência no sistema escolar, até o ensino superior, por parte de jovens
provenientes das camadas sociais ainda pouco representadas nesse nível de ensino”, que,
neste caso, refere-se a um meio popular rurbano.
Tendo em vista esses pressupostos, o presente estudo abre margens também para se
pensar sobre o papel exercido pela instituição escolar na formação dos alunos da pequena
comunidade de Mercês de Água Limpa. Pascoal Bressoux resumiu suas pesquisas empíricas
sobre as variações de aquisição dos alunos em função da escola ou da classe em que eles são
escolarizados e sobre a busca dos fatores que podem explicar essa variação em um artigo
intitulado “As pesquisas sobre o Efeito-Escola e o Efeito-Professor” (2003). Por meio dessas
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pesquisas, demonstrou fatores que podem estar associados ao sucesso escolar. Para esse
autor, o efeito da escola e da sala de aula não é desprezível. As escolas e os profissionais
podem fazer a diferença no sucesso escolar.
Em relação também a essa presença do outro na vida do estudante, Portes (2008,
p.73) percebeu, na análise da trajetória de um estudante de Ciências da Computação, que a
“atitude do outro [professor] esporádica, mas determinante, aceita e operacionalizada pela
família, irá modificar as possibilidades escolares do aluno”, comprovando, dessa forma, que
um profissional da educação pode fazer a diferença na escolarização do aluno.
A presente pesquisa parte, ainda, do pressuposto de que a família tem um papel
importante na vida escolar dos filhos, embora isso não seja um fator determinante. Portes
(2008, p. 77) comprovou, em sua pesquisa sobre famílias que conseguem colocar filhos na
universidade pública em carreiras altamente seletivas, que “mesmo naqueles casos em que
a autonomia e o empenho individual do sujeito parecem encobrir ou negar o trabalho
escolar da família, ele está presente”.
O trabalho escolar das famílias será entendido conforme Portes (2008, p. 63), como
todas aquelas ações – ocasionais ou precariamente organizadas – empreendidas
pela família no sentido de assegurar a entrada e a permanência do filho no interior
do sistema escolar, de modo a influenciar a trajetória escolar do mesmo,
possibilitando a ele alcançar os níveis mais altos da escolaridade, como, por
exemplo, ter acesso ao curso superior.

Lahire (1997) entende que o comportamento de um indivíduo depende da estrutura
das relações de interdependência que mantém com as pessoas que o cercam com mais
frequência e por mais tempo, como os membros da família. Para este autor,

só podemos compreender os resultados e os comportamentos escolares da
criança se reconstruirmos as redes de interdependências familiares através das
quais ela constituiu seus esquemas de percepção, de julgamento, de avaliação, e a
maneira pela qual estes esquemas podem ‘reagir’ quando ‘funcionam’ em formas
escolares de relações sociais (LAHIRE, 1997, p. 19).

Algumas situações na família podem influenciar a trajetória escolar de sucesso. A
familiaridade com a leitura, por exemplo, pode conduzir a práticas voltadas para a criança e
que são de grande importância para o sucesso na escola. “Quando a criança conhece, ainda
que oralmente, histórias lidas por seus pais, ela capitaliza – na relação afetiva com seus pais
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– estruturas textuais que poderá reinvestir em suas leituras ou nos atos de produção escrita”
(LAHIRE 1997, p. 20).
Da mesma forma, em relação às práticas familiares de escrita,

o fato de ver os pais lerem ou escreverem sem dificuldades, de ver os pais
recorrerem cotidianamente, em sua vida familiar, à escrita de determinado tipo
pode desempenhar um papel importante do ponto de vista do sentido que a
criança vai dar ao texto escrito dentro do espaço escolar. Estas podem ter um
efeito indireto, mas poderoso (LAHIRE, 1997, p. 21).

Para compreender as influências familiares, faz-se importante a compreensão do
conceito de família que se pretende utilizar. Para Sarti (2004), o que se tem que levar em
conta é que tratamos de relações e não de indivíduos. Essa autora chama a atenção para o
risco quando se trabalha com famílias, de identificar a noção de família com suas próprias
referências pessoais.

Nos temas referentes à família, há uma tendência ao etnocentrismo, maior ainda
da que habitualmente existe em outros assuntos: olha-se para o outro a partir das
próprias referências, espelhando a realidade exterior naquilo que é “familiar”, sem
enxergá-la em sua maneira de se explicar a si mesma. Traduz-se o estranho em
termos “familiares”, o que impede o movimento de estranhamento necessário
para relativizar nosso próprio olhar (SARTI, 2004, p. 16).

É importante, ainda, compreender a família em movimento e inserida na cultura,
estando atento a todas as modificações sofridas com o tempo. Compreender a família não
somente pelo modelo nuclear de consanguinidade, mas a partir dos diferentes arranjos que
se podem estabelecer ou diferentes formas de alianças possíveis.
Ao mesmo tempo, para Zago (2008, p. 21), os comportamentos escolares adotados
pelos alunos não se reduzem apenas às influências do meio doméstico:

fica evidente a necessidade de considerar o papel do aluno como parte ativa do
seu próprio percurso e das relações que ele estabelece por outras instâncias de
socialização, seja no bairro, no ambiente de trabalho, entre outras formas de
interações sociais (Grifo nosso).

Em outro momento, baseada em Charlot, essa autora reforça a afirmação, ao dizer
que “a criança só estudará se a escola e o fato de aprender fizerem sentido para ela. A
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questão do sentido deve, portanto, preceder a da competência (...) e permanecer durante a
aquisição das competências” (CHARLOT, 1996, p. 49, apud ZAGO, 2008, p. 34)
Nessa mesma linha de pensamento, Bernard Lahire afirma que é necessário
considerar o modo como os indivíduos articulam as diferentes influências e as utilizam em
suas ações práticas. Nogueira (2006, p.110) entende o pensamento desse autor da seguinte
forma: cada indivíduo possuiria uma história social particular e lidaria com um conjunto de
vínculos sociais que fariam com que ele construísse um quadro diferenciado de disposições e
agisse de forma singular diante das situações de ação.
Nas palavras do próprio Lahire (1997, p. 350),
cada ser social particular não apenas se forma enquanto tal nas múltiplas relações
de interdependência que estabelece com o mundo e com o outro desde o
nascimento, como também nas relações que mantém com outros homens,
‘passando pelas coisas’, isto é, pelos produtos objetivados das formas de relações
sociais passadas ou presentes (máquinas, ferramentas, arquiteturas, obras...).

Isso significa que os locais de origem e as especificidades das pessoas com as quais
lidamos também dialogam, ou seja, a criança precisa ser vista como um ser social, entendida
dentro de sua rede de configuração social. Desde cedo, as crianças são expostas a
determinadas redes de configuração social, próprias do seu meio.
Souza (2009) realizou um estado do conhecimento sobre longevidade escolar nos
meios populares no período de 1993 a 2007, levantando as dissertações e teses defendidas
durante o período. Num total de 8 produções brasileiras, as análises das obras foram
reunidas em categorias. Em uma dessas categorias, em relação aos sentidos atribuídos à
escolarização, essa autora reforça que todas as produções deram ênfase a essa questão,
“convergindo no entendimento de que estes [os sentidos] fundamentam as práticas de
mobilização, disposições ou estratégias constituidoras das trajetórias de longevidade
escolar. E, como tal, são construídos nos processos de socialização familiar, comunitária e
escolar” (SOUZA, 2009, p. 61). Essa autora, a partir do exame dos trabalhos, resume em três
os sentidos da longevidade escolar nas camadas populares: conformismo, ruptura radical e
abertura de novas possibilidades.
O conformismo estratégico ou inteligência institucional presente nos estudos de
Portes (1993, 2001) e Silva (1999), representa mais uma estratégia calculada do que uma
dócil conformação às normas da escola.
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A ruptura radical, nos trabalhos de Viana (1998) e Almeida (2006), é entendida como
os percursos sustentados sobre bases frágeis, implicados em situações de dificuldades e
conflitos intergeracionais, confrontos sociais e sofrimentos subjetivos (SOUZA, 2009, p. 61).
A abertura de novas possibilidades, presente nos estudos de Barbosa (2004), Lacerda
(2006) e Piotto (2007), é definida como a abertura para novas possibilidades de
desenvolvimento pessoal e familiar, divergindo da visão predominante de que a longevidade
escolar nos meios populares representa um distanciamento cultural.
Podemos afirmar que a escola assume significados diversos tanto para filhos quanto
para pais da localidade onde se inserem. A escola alvo desta pesquisa é localizada em um
distrito do município de São Tiago/MG. O motivo da escolha desta instituição está ligado ao
fato de nela haver alunos que, embora vivam em uma comunidade geograficamente
distante e de difícil acesso, obtiveram bons desempenhos educacionais em avaliações
internas e externas. Além disso, um número significativo de ex-alunos, graduandos e
graduados, encontra-se em diferentes universidades da região. No caso da escola estudada
nesta pesquisa, o índice reduzido de evasão escolar10 já indica a presença de significados
positivos frente à importância da instituição escolar na vida dos sujeitos.
O estudo da história da educação rural no Brasil mostrou que esse meio foi marcado
por inúmeros conflitos, e a distinção rural e urbano são conceitos que ainda surgem como de
difícil precisão e variam muito entre autores do meio acadêmico e entre geógrafos. De
forma geral, as definições existentes sobre o que seja rural e urbano são associadas a duas
grandes abordagens: a dicotômica e a de continuum: dicotômica pelas diferenças que se
fundam entre estes dois espaços, sendo o campo pensado como algo que se opõe à cidade,
e a de continuum, devido a uma aproximação entre o espaço rural e a realidade urbana.
Essas duas abordagens aparecem em diferentes autores (SOUZA 2009; REIS, 2006) com
referência a partir da obra “Sociologia Rural: uma análise da vida rural contemporânea”, de
Bertrand (1973).
Nesse sentido, o que define hoje, no Brasil, os limites entre área urbana e rural é a Lei
do Perímetro Urbano, de competência exclusiva municipal, que serve tanto para fins
urbanísticos quanto para fins tributários. Segundo o IBGE (2001, p. 116), é o perímetro

10

Os dados do Censo Escolar 2008 e 2009 revelam que a matrícula inicial do 9° ano do Ensino Fundamental, em
2008, constava de 30 alunos. Em 2009, no 1° ano do Ensino Médio, a matrícula constou de 31 alunos.
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urbano que indica o limite oficial entre as áreas urbanas e rurais. Mas o critério de definição
é muito questionado. Eli da Veiga ressalta duas críticas principais:

São duas as críticas que precisam ser feitas a esses critérios. O primeiro identifica o
espaço rural com o setor primário, o que seria até compreensível se a importância
dos outros dois setores da economia no espaço rural fosse irrisória. E num contexto
em que todas as sedes municipais e distritais são urbanas, e qualquer aglomerado
de 30 moradias pode ser elevado à categoria de vila (sede de distrito), e de 200 à
categoria de cidade (sede de municípios), nada mais coerente do que confundir o
espaço rural com o setor agropecuário. Mas esta é uma das influências mais
perversas da abordagem normativa que precisa ser banida de qualquer abordagem
que se pretenda analítica. A outra restrição que deve ser feita aos aspectos
metodológicos tradicionais é o uso da densidade de 60 hab/km2 como critério de
corte da concentração/rarefação populacional (VEIGA, 2001, p. 08-9).

Assim, sem menosprezar a discussão sobre o que deve ser rural e urbano, decidimos
na presente pesquisa pela utilização do conceito de “rurbano” para compreender o espaço
resultante entre uma área rural e urbana, as manifestações culturais que aí têm lugar, as
contradições estabelecidas pelo modo de vida e as próprias representações dos moradores
de uma área sobre o espaço que habitam.
O conceito de rurbano foi utilizado pela primeira vez por Gilberto Freyre, que
importou o termo rurban11 e aportuguesou a palavra para rurbano na obra “Sociologia:
introdução ao estudo dos seus princípios”, no ano de 1945. Esse conceito foi definido por
este autor como

Um processo de desenvolvimento socioeconômico que combina com formas e
conteúdos de uma só vivência regional – a do Nordeste, por exemplo, ou nacional –
a do Brasil como um todo – valores e estilos de vida rurais e valores e estilos de
vida urbanos. Daí o neologismo: rurbanos (FREYRE, 1982, p. 57).

No ano de 1960, Paulo Freire12 também utilizou esse termo, em definição a subáreas
urbanas ou rurais e, mais recentemente, esse termo vem ganhando mais força na literatura.

11

A versão inglesa deste termo traz três sentidos, de acordo com o Dicionário Webster’s Third New
International Dictionary of the English Language Unabirdged: a) Relacionado com, ou vivendo numa
comunidade, zona ou cidade que é basicamente residencial, mas onde existe alguma atividade agrícola; b)
Situado ou vivendo fora dos limites da cidade, mas não numa fazenda; c) Comunidades rurais que modificaram
seu jeito rural de viver.
12
Artigo original da conferência proferida no Simpósio “Educação para o Brasil”: FREIRE, Paulo. Revista
Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBPE. v.35, n. 82, p. 15-33, abr./jun. 1961.
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Empregando a concepção de Freyre (1945), Eli da Veiga utiliza-se dessa mesma visão
para definir municípios rurbanos como “tanto os que têm populações entre 50 e 100 mil,
quanto os que têm menos de 50 mil, mas densidades superiores a 80 hab/km2” (VEIGA,
p.11).
Outros estudos, como os de Carvalho e Portes (2010), também se utilizaram desse
conceito para justificar a identificação e localização da escola estudada, um bairro rurbano,
com características tanto rurais quanto traços urbanos.
Estudando as trocas culturais e linguísticas entre migrantes, Bortoni-Ricardo (2004)
vem se utilizando do conceito para marcar as relações entre urbanização e características
rurais presentes nas comunidades e grupos por ela estudados. Assim, a nossa definição de
rurbano remete a essa autora, um espaço situado no meio do contínuo rural-urbano, no
ponto denominado Rurbano:

No espaço entre eles, fica uma zona rurbana. Os grupos rurbanos são formados
pelos migrantes de origem rural que preservam muitos dos seus antecedentes
culturais, principalmente no seu repertório lingüístico, e as comunidades
interioranas residentes em distritos ou núcleos semi-rurais, que estão submetidos à
influência urbana (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 52).

Nesse sentido, utilizamos deste conceito para definir o espaço que estamos
investigando. Mercês de Água Limpa é marcada por fortes características rurais, como o
difícil acesso somente por estrada de terra e as dificuldades de locomoção e transporte, a
distância geográfica, as características de emprego rural (cerca de 30% dois pais dos nossos
pesquisados são ainda trabalhadores do meio rural), a dependência da cidade mais próxima
na assistência à saúde e compras.
Da mesma forma, a localidade é distrito da cidade de São Tiago; geógrafos definem
distrito como um espaço urbano sede de pequenas localidades rurais, possuindo alguns
serviços básicos como a presença de uma igreja, de pequenas indústrias mineradoras,
serviços de água encanada e eletricidade, presença de um posto de saúde com médico, e
todo isso se encontra em Mercês de Água Limpa, embora demais serviços sejam cobertos
em um meio urbano, seja na cidade de Bom Sucesso ou na sede São Tiago.
Nesses termos, a construção de um perfil socioeconômico e cultural dos jovens
oriundos de uma escola de comunidade rurbana que oferece Ensino Fundamental e Médio
que ingressaram no nível superior, tem início a partir do próximo capítulo, que se ocupará
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de contextualizar a realidade desta localidade, da comunidade escolar, bem como de
caracterizar a população levantada e investigada pela presente pesquisa.
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CAPÍTULO II

A ESCOLA RURBANA: CARACTERÍSTICAS, POSIÇÃO NA
REDE PÚBLICA E EX-ALUNOS
2.1.

O campo de pesquisa

A localidade de Mercês de Água Limpa é o único distrito do município de São
Tiago/MG e está localizada a uma distância de cerca de 20 km da sede, via estrada de terra.
Elevada à categoria de distrito em 1962, faz divisa com os municípios mineiros de Bom
Sucesso, Nazareno, Ritápolis, Resende Costa, Passa Tempo, Carrancas e São João del-Rei. Em
relação a esta última cidade, a distância chega a 70 Km.
Figura 1
Mapa de Mercês de Água Limpa, a uma escala de 100 m de altura

Fonte: Google Maps
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Com pouco mais de dois mil habitantes, a comunidade é conhecida ainda pelo
apelido de “Capelinha”13, devido ao fato de o seu núcleo populacional ter-se desenvolvido,
inicialmente, em torno de uma capela, construída pelos antigos proprietários, o Barão e a
Baronesa de Coqueiros. Essa comunidade faz parte do circuito turístico da Estrada Real, pois,
segundo Coelho (2006), devido à proximidade com o Rio das Mortes, foi caminho de
referência dos bandeirantes que vinham do litoral e adentravam os sertões brasileiros do
Centro-Oeste, para depois voltarem ao Rio de Janeiro, então sede da colônia portuguesa.
FIGURA 2
Vista Aérea do Distrito de Mercês de Água Limpa

Escola

Fonte: http://pt-br.facebook.com/pages/Capelinha-MAL/140550366011033?sk=info

Mercês de Água Limpa possui duas igrejas católicas, uma mais antiga, construída em
setembro de 1891, que quase não é utilizada, e a “Nova Matriz”, construção mais recente,
do ano de 1997, onde são realizadas as cerimônias solenes. A maior parte dos moradores é
católica, mas ainda são presentes duas instituições evangélicas: a Igreja Assembleia de Deus
e a Igreja Congregacional do Brasil. Desde o ano de 1947, quando foi elevada pela Diocese à
categoria de paróquia, a comunidade passou a contar com a figura de um padre responsável
13

A discussão dos resultados da pesquisa, a partir do 3º capítulo, revela que a população dessa localidade
ainda traz grande referência ao apelido Capelinha nos discursos. Embora tenha sido alterado, a criação de um
novo nome não foi suficiente para se modificar no discurso o nome da localidade a que se referem. O nome
antigo permanece mais forte na representação dos sujeitos dessa pesquisa.
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pelas celebrações e festas religiosas nesta localidade e na cidade de São Tiago. A partir do
ano de 2003, o pároco passou a residir na comunidade.
As festas mais famosas na comunidade são: o Encontro das Folias de Reis, no mês de
janeiro; o Carnacapela, festa de carnaval antecipado, que ocorre 15 dias antes do carnaval
oficial, e as tradicionais festas de setembro, da Padroeira do distrito, Nossa Senhora das
Mercês, que recebe muitos visitantes.
Na comunidade, as casas são construções pequenas e de arquitetura simples, em sua
maioria com apenas um andar e sem garagem. O acesso ao distrito é todo feito por estrada
de terra, mas, na localidade, todas as ruas são calçadas. As ruas mais centrais já eram
calçadas com bloquete de cimento. Há pelo menos dois anos, as demais ruas passaram pelo
processo de calçamento com paralelepípedos. Uma rua central, a principal que liga as duas
igrejas católicas, possui construções mais modernas e é dividida por um canteiro central.
Contrariando esse conjunto, apenas uma das ruas é asfaltada, consequência de períodos
eleitoreiros.
Para o deslocamento da comunidade, os moradores contam com uma linha de
ônibus que realiza diariamente o trajeto de São João del-Rei a Bom Sucesso, apenas uma
vez, via estrada de terra. O trajeto entrecorta o município de São Tiago para atender aos
moradores do distrito de Mercês de Água Limpa que, devido à maior proximidade de Bom
Sucesso, se deslocam com maior frequência a este município para suprir suas necessidades.
A comunidade possui também um campo de futebol, que fica localizado na rua atrás
do prédio da escola estadual local. Além das partidas da própria comunidade, o campo ainda
é utilizado nos campeonatos internos da própria comunidade e em jogos intermunicipais.
As atividades mais importantes do distrito são a agropecuária e a mineração. Em
relação a esta última atividade, uma empresa importante é a CIF Mineração, que responde
por parte dos empregos da localidade. Esta mineradora está em atividade de lavra desde o
ano de 1945, com a extração de pegmatitos, que originam minérios como cassiterita,
tantalita, columbita e microlita. A partir do ano de 1978, a então Companhia Estanho Minas
Brasil (MIBRA) foi adquirida pelo grupo estrangeiro Metallurg (EUA), passando a ser uma
filial da empresa LSM Brasil (antiga Companhia Industrial Fluminense – CIF), com sede na
cidade de São João del-Rei/ MG.
No ano de 1996, a empresa parou por questões financeiras e, em função do alto
custo de sua produção, ficou, até o ano de 1998, em período de recuperação ambiental. A
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partir desta data, descobriu-se um reaproveitamento dos rejeitos das bacias de tântalo,
tornando-se esses rejeitos uma grande fonte para transformação de produto cerâmico em
vidro para o mercado. Em novembro de 2009, foi incorporada ao Grupo AMG (Inglaterra),
passando a ser uma empresa independente e mudando o seu nome para CIF Mineração.
Atualmente, trabalha na produção de concentrado de tântalo e nióbio, feldspato, estanho e
caulim. Tornou-se, uma das maiores produtoras do metal Tântalo (Ta2O5) do mundo. A
maior parte de toda a produção da CIF Mineração é destinada diretamente a exportação.
Ocupando uma área de 187 hectares, a Mina de Volta Grande pertence
territorialmente ao município vizinho de Nazareno, porém a proximidade é muito maior ao
distrito de Mercês de Água Limpa, que se beneficia com a maior parte dos empregos
ofertados. Esta empresa localiza-se em um povoado chamado Minas Brasil. A própria
referência de atendimento para os moradores desse povoado é o distrito de Mercês de Água
Limpa. Segundo dados fornecidos pelo setor de recursos humanos da própria empresa, a CIF
Mineração contava, em janeiro de 2012, com 150 funcionários próprios, dos quais
aproximadamente 98 são do distrito de Mercês de Água Limpa, o que representa 65% dos
funcionários. Dessa conta, ainda podem ser acrescidos os funcionários empregados em
empresas terceirizadas que prestam serviço à CIF Mineração, que a tornam responsável
também pela criação de cerca de 250 empregos indiretos.
Outras duas empresas da região são a Granha Ligas e a Extrativa Fertilizantes. A Mina
Granha Ligas é localizada no distrito de Mercês de Água Limpa. Esta mina pertence,
atualmente, ao Grupo Granha Ligas Ltda., com matriz na cidade de Conselheiro Lafaiete/
MG, e trabalha na produção de Ferro Silício Manganês (FeSiMn 12/16%Si) e Ferro Manganês
Alto Carbono (FeMnAC). As atividades desta mineração também se iniciaram, assim como a
CIF Mineração, em meados da década de 1940, com uma empresa chamada Mineração
Geral do Brasil. Em 1972, esta empresa entrou em concordata e começaram as atividades da
COSIM (Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes). No ano de 1989, a COSIM foi vendida
para a Mineração Germinal Ltda., até que, no ano de 2008, o grupo Granha Ligas Ltda
comprou a mineração e passou a explorá-la. Segundo informações do grupo Granha Ligas,
por meio do setor de Recursos Humanos, em janeiro de 2012, ela possuía 46 funcionários
próprios.
Já a empresa “Extrativa Fertilizantes” tem sua planta de produção localizada no
mesmo distrito de São Tiago. Ela trabalha na produção e comercialização de micronutrientes
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de solo para empresas que produzem adubos e fertilizantes. Pertencente ao grupo FASA
Participações, em janeiro de 2012, ela operava com cerca de 25 funcionários, segundo
informações do Escritório Central da própria empresa, em Belo Horizonte.
A comunidade de Mercês de Água Limpa possui, atualmente, duas escolas públicas:
uma instituição municipal, que oferece apenas a Educação Infantil, e outra instituição
estadual, de mesmo nome do distrito, que oferece o Ensino Fundamental e Ensino Médio
completos. De acordo com pesquisa no Regimento Escolar (2010), esta última instituição foi
fundada no ano de 1936, com o nome de Escola Rural Municipal e, no ano de 1960, passou a
ser escola estadual, sendo designada Escola Isolada de Mercês de Água Limpa. Mais tarde
passou a ser chamada Escola Combinada de Mercês de Água Limpa e, em 1975, recebeu o
nome de Escola Estadual de Mercês de Água Limpa. Até o ano de 1975, a escola oferecia as
quatro séries iniciais do 1º grau, segundo nomenclatura da época. No ano de 1976, iniciou o
funcionamento da 5ª série de forma progressiva, até que no ano de 1980 houve a conclusão
da primeira turma de 8ª série. No ano de 1977, criou-se o Pré-escolar, que funcionou até o
ano de 1994, quando a Educação Infantil passou a ser de responsabilidade do governo
municipal (ESCOLA ESTADUAL DE MERCÊS DE ÁGUA LIMPA, 2010).
No ano de 1991, a oferta do 2° Grau tornou-se realidade, fruto de luta da
comunidade. De acordo com dados do Regimento Escolar, a Portaria 1740/90, de 24/11/90,
autorizou o funcionamento de duas turmas de 1ª série do 2º Grau, sem habilitação
profissional, vinculadas à Escola Estadual Benjamim Guimarães, da cidade de Bom Sucesso.
E, no ano de 1993, o Parecer do Conselho Estadual de Educação de n.° 240/93, de 20 de abril
de 1993, autorizou o funcionamento do Ensino Médio Comum Geral14 e tornou este grau de
ensino desvinculado da E. E. Benjamim Guimarães. No ano de 1993, houve a conclusão da
primeira turma de 2° Grau Comum Geral (ESCOLA ESTADUAL DE MERCÊS DE ÁGUA LIMPA,
2010).

14

Termo utilizado no Regimento Escolar.
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FIGURA 3
Fachada da Escola Estadual de Mercês de Água Limpa

Fonte: Arquivo da Escola (2012)

A E. E. de Mercês de Água Limpa reúne, em seu atendimento, alunos de diferentes
localidades rurais, como os Povoados de Boa Vista, Bananal, Cajengá, Germinal, Serra, Serra
de Baixo, Serra de Cima, Pau Lavrado, Manteiga, Capoeirão, Rio do Peixe, Comunidade da
Prata, Capão das Flores, Jardim, Florinda e Cachoeirinha.
A E. E. de Mercês de Água Limpa se tornou um núcleo de atendimento a alunos das
várias localidades circunvizinhas, sobretudo na concentração da demanda dos anos finais do
Ensino Fundamental e Médio, por ser a única escola da localidade que oferece esses
segmentos de ensino. Além disso, na década de 1990, passou a atender à demanda de
alunos de algumas comunidades de escolas de fazendas que foram fechadas. Assim, na
demanda dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 65% dos alunos são de
comunidades rurais circunvizinhas.
Este fato garante um número maior de alunos para a viabilização de turmas seriadas
e uma média regular de alunos por turma, que, neste ano de 2012, pode ser considerado em
média de 20 alunos por turma nos Anos Finais do Ensino Médio e 20 alunos por turma no
Ensino Médio, distante do limite máximo estipulado pela Secretaria de Estado de Educação,
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de 35 para o Ensino Fundamental e 40 para o Ensino Médio. Assim, é dotada de um número
maior de recursos humanos, o que parece garantir uma melhor qualidade do ensino.
Em relação ao espaço físico, a ausência de salas específicas culmina na divisão de
alguns espaços escolares, como, por exemplo, o espaço da biblioteca escolar, que é dividido
com a sala de professores, e a secretaria da escola, que é ocupada também pela diretoria.
Uma das salas de aula, ocupada pelo Projeto Aluno de Tempo Integral (PROETI), também é
dividida com a sala da equipe pedagógica. Em dezembro de 2011, a escola conseguiu, via
Prefeitura Municipal de São Tiago, a compra e doação de um terreno, localizado aos fundos
da escola, que possibilitará ampliar o seu espaço físico e oferecer maior comodidade aos
alunos atendidos.
A carência de espaço físico se justifica porque, atualmente, a escola oferece todo o
Ensino Fundamental e Ensino Médio. No ano de 2011, contava com 15 turmas, sendo 10 de
Ensino Fundamental, 3 de Ensino Médio, duas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e duas
do Projeto Aluno de Tempo Integral. O número de trabalhadores da escola, segundo dados
levantados na escola em dezembro de 2011, é de 43 profissionais, incluindo-se uma
diretora, dois vice-diretores, dois supervisores educacionais, 27 professores (sendo que 10
professores ocupam dois cargos na própria escola), uma secretária, três auxiliares de
secretaria, um auxiliar responsável pela área financeira e 10 auxiliares de serviços gerais.
A relação dos professores por conteúdo com a especificação do nível e área de
formação, instituição de ensino e tempo em que trabalham nesta instituição educativa está
disponível no Anexo 2. Pelos dados levantados sobre os professores, pode-se afirmar que
100% deles possuem formação em nível superior. Essa realidade mostra-se muito superior à
realidade brasileira, que demonstra que menos da terça parte dos professores brasileiros da
Educação Básica das redes pública e privada de ensino, exatos 32,19%, não tem um diploma
universitário, de acordo com dados do Censo da Educação Básica, do ano de 2009.
Todos os professores atuam em sua área de formação ou área afim. Como pode ser
acompanhado no Anexo 2, com exceção de um, todos os professores cursaram o Ensino
Superior em universidades privadas, como Centro Universitário de Lavras – UNILAVRAS,
Faculdades Associadas do Ipiranga – FAI Jundiaí/SP, Instituto Superior de Ciências, Artes e
Humanidades de Lavras – INCA, Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC,
Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações – UNINCOR. Apenas um professor é
formado em uma universidade federal, Universidade Federal de Lavras – UFLA.
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Do total de 27 professores, 8 (29,6%) trabalham nessa escola no mínimo há um ano e
no máximo há 4 anos e 11 meses; 6 professores (22%) trabalham há mais de 5 anos e menos
de 9 anos e 11 meses e, a maioria, 13 professores, quase metade do total (48,1%) lecionam
nesta escola há mais de 10 anos.
Dentre os professores da escola, ainda destacamos a presença de alguns irmãos de
uma mesma família, que nela estão há muitos anos, desenvolvendo atividades no magistério
de disciplinas como Língua Portuguesa, História, Geografia, Artes, Ensino Religioso, regência
dos anos iniciais, professor para o ensino e uso da biblioteca, na supervisão pedagógica e na
direção escolar. Uma dessas irmãs, aposentada há quase dois anos, esteve na direção da
escola por 14 anos consecutivos. Até aproximadamente dois anos atrás, os educadores desta
família que estavam no trabalho ativo na escola eram em número de 6 profissionais. Uma
dessas irmãs, referência na comunidade e atualmente, aposentada em dois cargos, ocupou
várias funções na escola: passou pela direção (14 anos), vice-direção (4 anos), regência de
aulas de Língua Portuguesa e Supervisão Pedagógica. Embora reconhecemos a importância
de fatores como a baixa rotatividade, a alta qualificação dos docentes, bem como a sua
influência na formação dos alunos para o clima pedagógico da escola, os professores não se
constituíram como objeto dessa investigação ainda que entendamos que mereça ser
estudado em outro momento.
O número total de alunos atendidos nessa escola soma 426 alunos, de acordo com
levantamento oficial na secretaria da escola, no final de 2011. A média de alunos, por sala,
varia em torno de 20 alunos. As comunidades circunvizinhas contam com o transporte
escolar que passa pelas fazendas e comunidades rurais recebendo os alunos e levando-os
até a escola, diariamente.
A escola funciona nos três turnos, dividindo-se de acordo com os níveis de
atendimento: Anos Iniciais do Ensino Fundamental: turno vespertino; Anos Finais do Ensino
Fundamental: turno matutino; Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA):
turno da noite.
O espaço da escola também é utilizado pela comunidade. A biblioteca da escola
atende à comunidade durante a semana, em dias já definidos em cronograma de
atendimento. A partir do ano de 2011, a escola ganhou o direito de contratação de mais
uma professora e passou a contar com duas professoras para o Ensino e Uso da biblioteca
(PEUB), que se revezam nos 3 turnos, de forma a todos os alunos. Pelo menos três vezes por
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semana, as professoras atendem na biblioteca com programações específicas. O turno da
tarde, composto, em sua maioria, por alunos do 1º ao 5º ano, ou 1º segmento do Ensino
Fundamental, tem na programação “A Hora do Conto”, aula de 50 minutos, para cada turma
de alunos, destinada à Contação de História. Os demais alunos, dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, têm essas mesmas aulas destinadas à pesquisa escolar,
quando são orientados a como realizar pesquisas.
Embora a comunidade esteja localizada distante do município-sede, cabe observar
que esse isolamento geográfico parece não atrapalhar, no entanto, o bom desempenho dos
atuais alunos de Ensino Médio e ex-alunos da referida escola, como vêm mostrando as
avaliações escolares.

2.2.

A construção do objeto de pesquisa

No meio rural, muitos desafios ainda precisam ser vencidos. O contraste entre
regiões urbanas e rurais é bastante acentuado. Em relação ao trabalho docente, a realidade
dos alunos rurais também é muito pouco contemplada. A educação rural com a utilização de
currículos urbanos fica aquém da realidade dos alunos, o que pode causar às pessoas desse
meio uma diferença de conhecimentos e habilidades que lhes proporcionariam maior
possibilidade de permanência e sucesso escolar. Nesse entendimento, Cavalcante (2003, p.
26-7) elencou, também por meio de estudos bibliográficos, uma série de problemas básicos
por que passa a escola rural, tais como “a precariedade material, a terminalidade antecipada
dos

estudos,

o

isolamento

pedagógico

dos

professores,

a

multisseriação,

a

mobilidade/remoção dos professores, a dificuldade de locomoção/transporte escolar e a
deficiência na formação do professor.”
No entanto, a construção das relações sociais pode nos revelar realidades diversas.
Estudos como o de Portes et al. (2010) revelam um caso exemplar de uma escola de
comunidade rural que é bem diferente daqueles apontados pela literatura. A escola E. M. de
Goiabeiras, pesquisada desde o ano de 2005 por este autor, está localizada em um distrito
da cidade de São João del-Rei e, mesmo com a precariedade de materiais didáticos e
recursos humanos por que passam as instituições de ensino rural,
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está longe de ser aquela escola decadente que habita a literatura educacional que
cuida do meio rural, considerando-se, aqui, a sua estrutura física, o seu corpo de
trabalhadores e a própria representação que as famílias produzem da escola que
seus filhos ocupam (PORTES et al., 2010, p. 693).

Na jurisdição da SRE de São João del-Rei, algumas escolas localizadas em povoados
ou distritos, com fortes características de ambientes rurais, ganham destaque em relação a
outras escolas urbanas, inclusive aquelas localizadas em regiões mais centrais da cidade.
Desde o ano de 2007, na nossa função de atendimento a escolas, observando o trabalho
realizado por elas, mais especificamente da Escola Estadual de Mercês de Água Limpa,
percebemos que a escola vem obtendo resultados muito positivos no que diz respeito a
médias alcançadas por seus alunos em avaliações externas, tanto da esfera estadual quanto
federal.
Desde o período de criação do Ensino Médio e a formação da primeira turma, no ano
de 1993, podem ser observados casos de longevidade escolar

15

entre alunos e ex-alunos

originários desta escola. As observações iniciais realizadas enquanto analista educacional na
comunidade e escola revelam uma persistência dos alunos visando à entrada na
universidade. Mesmo quando a aprovação não é imediata, ocorrendo logo após a conclusão
do Ensino Médio, os alunos insistem em novos vestibulares, além de usarem o apoio de
programas como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Programa Universidade para
Todos (PROUNI) e, mais recentemente, o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Governo
Federal, para facilitar o acesso ao curso superior.
Como exemplo de resultados positivos, nas notas das escolas no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM)16, do ano de 2009, a escola obteve uma média total de 590,61,
segundo dados no INEP. Este resultado representa, na jurisdição da SRE de São João del-Rei,
a 5ª colocação dentre as 28 escolas da rede pública de ensino, apenas 16.48 pontos atrás da
1ª, a E.E. João dos Santos, da cidade de São João del-Rei, que obteve média 607,09, como
pode ser observado no quadro abaixo, de número 1:

15

O termo longevidade escolar é entendido aqui como a permanência no sistema escolar até a entrada no
ensino superior, assim como define Viana (2000, p. 47).
16
De acordo com dados do INEP, o Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova criada no ano de 1998 pelo
Ministério da Educação para avaliar a qualidade do ensino médio geral no País. Posteriormente, passou a ser
utilizado como acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras ou por critério classificatório
para vagas em faculdades particulares pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI). A partir de 2009,
passou a servir como certificação de conclusão do Ensino Médio para maiores de 18 anos.
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QUADRO 2
Classificação ENEM por média Geral dos alunos concluintes do Ensino Médio Regular por
escola jurisdicionada da SRE de São João del-Rei
Município

Média Prova
Objetiva

Média Prova
Redação

Média Geral

643,11

756,71

699,22

623,37

708,82

663,72

600,19

670,91

634,92

598,92

665,79

632,35

580,17

684,48

632,23

Pública

567,03

647,14

607,09

E.M. Profa. Maria Marcília de Pública
Rezende

542,82

655,56

599,19

Bom Sucesso

E.E. Benjamim Guimarães

Pública

539,66

658,08

598,87

Coronel Xavier
Chaves

E.E. Coronel Xavier Chaves

Pública
546,65

639,29

591,37

Dores de Campos

Centro Educacional Wanderley Privada
Arruda

546,65

639,29

591,37

São Tiago

E.E. de Mercês de Água Limpa* Pública

484,17

697,06

590,61

Ritápolis

E.E. Padre Crispiniano

Pública

515,55

654,35

584,95

Resende Costa

E.E. Assis Resende

Pública

529,26

636,54

581,4

507,79

647,13

577,46

527,02

614,37

569,71

516,35

616,25

566,30

469,75

670,00

564,85

São João del-Rei

Escola
Centro
Seráfico

Tipo de
Escola

Educacional

Frei Privada

Colégio Revisão

Privada

Instituto Auxiliadora

Privada

SESI Centro de Atividades do Privada
Trabalhador Dom Bosco
Colégio Nossa Senhora das Privada
Dores
E.E. João dos Santos
Lagoa Dourada

Escola de Educação
Dona Sinhá Neves
São João del-Rei

E.E. Cônego Osvaldo Lustosa

E.E. Governador Milton
Campos
Bom Sucesso

Básica Privada
Pública

Pública

E.E. Antônio Carlos de Carvalho Pública

Dores de Campos

E.E. Duque de Caxias

Pública

543,09

589,00

564,75

São João del-Rei

E.E. Dr. Garcia de Lima

Pública

513,79

602,27

557,83

Itutinga

E.E. Jaime Ferreira Leite

Pública

491,09

616,67

553,88

Lagoa Dourada

E.E. Abeilard Pereira

Pública

504,27

603,95

553,68

Carrancas

E.E. Sara Kubitschek

Pública

510,40

596,00

553,20

Ijaci

E.E. Maurício Zákhia

Pública

473,5

632,32

552,91
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Prados

E.E. Viviano Caldas

Pública

530,06

575,00

552,53

São Tiago

E.E. Afonso Pena Júnior

Pública

518,29

579,63

548,4

Itumirim

E.E. Dom Delfim

Pública

493,78

592,31

543,04

São João del-Rei

E.E. Professor Iago Pimentel

Pública

481,28

596,15

538,72

Tiradentes

E.E. Basílio da Gama

Pública

503,00

571,88

536,73

Nazareno

E.E. Prof. Basílio de Magalhães

Pública

483,08

585,85

534,46

Itumirim

E.E. de Macuco de Minas*

Pública

474,65

527,27

500,96

492,53

506,00

499,27

Conceição da Barra E.E. Adílio José Borges
de Minas

Pública

Ibituruna

E.E. Professor Júlio Bueno

Pública

434,6

438,10

436,35

Ingaí

E.E Ramiro de Souza Andrade

Pública

SC

SC

SC

de E.E. Amélia Passos

Pública

SC

SC

SC

São João del-Rei

E.E. Evandro Ávila*

Pública

SC

SC

SC

São João del-Rei

E.E. Padre Lopes*

Pública

SC

SC

SC

Santa
Minas

Cruz

Fonte: MEC/ INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Nota:
SC: Sem Cálculo. As notas são substituídas por SC nas escolas que tiveram menos de 10 alunos participantes no ENEM
2009
*Escolas localizadas em comunidades rurais ou distritos da cidade-sede.

O quadro apresenta resultados de todas as escolas de Ensino Médio, incluindo as da
rede privada ou filantrópica das cidades que compõem o grupo de atendimento da SRE de
São João del-Rei. Excluindo-se dessa classificação as instituições privadas, a E.E. de Mercês
de Água Limpa aparece em uma colocação muito superior às escolas localizadas em
comunidades rurais ou distritos, aparecendo em posição anterior às quatro escolas
existentes da SRE de São João del-Rei. Além disso, as escolas E.E. Evandro Ávila e E.E. Padre
Lopes estão localizadas em dois distritos da cidade de São João del-Rei e tiveram o seu
cálculo substituído por “SC” por contar com um número de participantes inferior a 10
alunos. Esses dados nos levam a refletir sobre o significado atribuído por alunos de
localidades rurais quanto ao prosseguimento dos estudos. A cidade de São João del-Rei
possui duas universidades, sendo uma federal e uma privada, fato que poderia diminuir os
gastos com o deslocamento para o curso universitário. Além disso, as localidades são de fácil
acesso, via rodovia asfaltada, com vários horários diários de transporte coletivo que fazem o
percurso até a cidade de São João del-Rei. A universidade privada desta cidade é parceira de
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programas como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o que poderia facilitar a
entrada na universidade com bolsas que chegam a cobrir até 100% da mensalidade.
Se tomarmos como referência para classificação as médias das provas de redação
que, de forma geral, foram as maiores notas das escolas, a classificação da E.E. de Mercês de
Água Limpa pode mostrar uma posição de primeira colocação entre as escolas públicas da
SRE de São João del-Rei, com um índice de 697,06, e de terceira colocação, se computadas
as médias de todas as escolas. Com esse resultado, como pode ser observado no quadro já
exposto, a E. E. de Mercês de Água Limpa aparece atrás das escolas privadas de São João
del-Rei Centro Educacional Frei Seráfico, 756,71 e Colégio Revisão 708,82 e à frente do
Colégio Nossa Senhora das Dores, com 684,48.
O resultado do ENEM do ano de 2010 não possibilita esse tipo de comparação, uma
vez que o INEP dividiu os resultados das escolas em quatro grupos, de acordo com a taxa de
frequência de seus alunos na prova.
Em relação aos resultados de Avaliações Externas do Ensino Médio, a E.E. de Mercês
de Água Limpa, no ano de 2010, enquanto escola pública mineira foi avaliada pelo Programa
de Avaliação da Alfabetização (PROALFA) e Programa de Avaliação da Rede Pública de
Educação Básica (PROEB), que são partes integrantes do Sistema Mineiro de Avaliação da
Educação Pública17. O PROALFA avalia as habilidades de alfabetização de todas as turmas do
3º ano do Ensino Fundamental da rede pública. Os resultados são expressos por meio de
uma proficiência numérica que expressa o nível em que cada escola se situa em relação aos
domínios de leitura e escrita (Língua Portuguesa) da fase de alfabetização. Em relação ao
último resultado obtido pela escola, referente ao ano de 2011, a escola alcançou a
proficiência média de 722,46, considerado o melhor resultado das 18 escolas estaduais da
jurisdição de São João del-Rei que oferecem este ano de escolaridade, à frente em 8,17
pontos de proficiência em relação à escola que obteve o segundo melhor resultado. Uma
escala de proficiência auxilia a análise desse resultado.
Já o PROEB avalia as habilidades e competências desenvolvidas em Língua
Portuguesa e Matemática nos níveis 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do
17

O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública (SIMAVE) desenvolve três programas: PROEB; o
Programa de Avaliação da Alfabetização (PROALFA), que avalia habilidades de alfabetização nas turmas de 3º
ano, e o Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE), que avalia o 1º ano do Ensino Médio apenas
das escolas estaduais de Minas Gerais. Somente os dois primeiros programas compreendem avaliações
externas, e o último compreende avaliações de todos os conteúdos de forma interna à escola, sendo montadas
avaliações em um banco de dados e inseridos os resultados da aplicação pela Internet.
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Ensino Médio na rede pública estadual do Estado de Minas Gerais. Os resultados também
são expressos por meio de uma proficiência numérica que expressa o nível em que cada
escola se situa, mas considerando os domínios de leitura e escrita (Língua Portuguesa) e
também em relação aos domínios matemáticos para cada ano de escolaridade avaliado.
Os índices de proficiência alcançados nos resultados nesta Avaliação Externa podem
ser observados conforme disposição no quadro abaixo.

QUADRO 3
Comparativo da Proficiência Média no PROEB 2010 da E.E. de
Mercês de Água Limpa com média estadual e média da SRE
Ensino Fundamental
Disciplinas

5º ano
Estado

Língua
Portuguesa
Matemática

9º ano

SRE

Escola

217,88

233,2

283,83

235,1

257,9

317,73

MG

Ensino Médio

Estado

3º ano

SRE

Escola

255,66

267,44

301,58

268,9

285,5

299,03

MG

Estado

SRE

Escola

282,2

295,5

336,38

250,6

311,8

317,81

MG

Fonte: Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública - SIMAVE

A comparação apresentada no quadro expõe a superioridade dos resultados
alcançados pela escola nos três anos e em ambos os conteúdos avaliados. Enquanto a
proficiência média alcançada pela SRE de São João del-Rei já se distancia da proficiência
média alcançada no Estado de Minas Gerais, a escola mostrou um resultado bem superior a
essas duas médias, dado que evidencia ainda que a escola tem mantido um índice de
qualidade no ensino, consolidando-se dentro das médias de proficiência de nível
recomendado para as duas disciplinas e anos avaliados.
Além disso, segundo levantamento realizado pela SRE de São João del-Rei, esses
resultados expostos no quadro representam uma classificação muito boa em relação às
escolas jurisdicionadas a esta Secretaria Regional. Em Língua Portuguesa, por exemplo, os
resultados revelaram que a escola alcançou o melhor resultado de todas as escolas
estaduais avaliadas, em todos os três anos de escolaridade avaliados. Já em relação à
Matemática, a escola ficou com o melhor resultado no 5º ano, em relação às demais 20
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escolas. No 9º ano, ficou com o 8º melhor resultado, em relação a 35 escolas e, no 3º ano,
ficou com o 10º melhor resultado em relação às 28 escolas de Ensino Médio da SRE de São
João del-Rei18.
Na esfera federal, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) avalia, de
forma censitária a cada dois anos, os finais de segmentos do Ensino Fundamental: 5º ano e
9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. No último resultado divulgado até o
momento, do ano de 2011, no 5º ano, a escola alcançou nota de 6,9 no 5º ano, e, no 9º ano,
nota de 3,9. Nos anos iniciais, a média da escola está muito superior à média nacional, que
foi de 5,0 na primeira fase do Ensino Fundamental, e supera, inclusive, as metas projetadas
para 2021: brasileira, de 6,0 e a da própria escola, de 6,7. Do Ensino Médio, apenas a média
nacional é divulgada, resultados por escola não são divulgados.
Além dos resultados obtidos em avaliações externas, no decorrer da presente
pesquisa, ainda podem ser destacadas algumas práticas de atividades culturais organizadas
pela escola como as viagens escolares que terão merecido destaque nos discursos dos
entrevistados, como consta mais à frente em nossa pesquisa.

2.3.

O perfil da população da pesquisa

A população da pesquisa constitui-se de ex-alunos que cursaram o Ensino Médio na
E.E. de Mercês de Água Limpa, todo ou em parte. Dessa forma, analisamos os alunos que
prosseguiram os estudos via escolaridade superior. Em um levantamento nominal para a
presente pesquisa, realizado para a pesquisadora por profissionais dessa escola, o número
de alunos que concluíram o Ensino Médio na referida escola e prosseguiram os estudos no
Ensino Superior, como mostrado na Introdução deste trabalho, a princípio foram
encontrados 113 alunos. No decorrer da pesquisa, este número cresceu para 130 alunos.
Alguns deles ainda se encontram com a graduação em curso. O universo de alunos que se
formaram na referida escola até o ano de 2010 pode ser observado a partir do quadro que
se segue.

18

Essa variação na quantidade de escolas em cada nível de escolaridade se justifica, uma vez que a SRE de São
João del-Rei possui 42 escolas. Destas, 5 escolas trabalham apenas com a demanda dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, 8 atendem a todo o Ensino Fundamental, 18 escolas oferecem apenas os Anos Finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, e 10 escolas atendem a todos os níveis do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
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QUADRO 4
Número de alunos aprovados ao final do
3º ano do Ensino Médio
ANO

Número de alunos
concluintes pelo
Ensino Regular

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL GERAL

21
13
11
14
34
20
28
30
29
16
18
33
28
18
25
17
28
21
404

Número de alunos
concluintes pela EJA
ou projeto
equivalente*
36
27
44
39
20
166

Total

21
13
11
14
34
20
64
57
73
16
18
33
28
57
25
17
48
21
570

Fonte: Livro de Atas de Resultados Finais da E.E. de Mercês de Água Limpa
*Projeto Acertando o Passo; Projeto A Caminho da Cidadania.

O quadro acima traz uma distribuição de alunos concluintes da escolarização básica
na E. E. de Mercês de Água Limpa desde o ano de 1993, ano de autorização e conclusão de
sua primeira turma de Ensino Médio. O número total de 570 alunos formados até o ano de
2010 demonstra que nesta escola a média geral de concluintes está em torno de 30 alunos
por ano. Esse resultado reúne os 404 alunos que concluíram o Ensino Médio num processo
de ensino regular, de acordo com o previsto nas LDB vigentes para o período (LDB 5692/71;
LDB 9394/96), dotados de séries ou anos de escolaridade regulares anuais e 166 alunos que
concluíram por meio de programas de aceleração de estudos ou da modalidade EJA.
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De acordo com os dados levantados nos 130 Históricos Escolares analisados, a
população total dessa pesquisa, 130 alunos19, pode ser assim distribuída:
 111 alunos cursaram toda a escolaridade no ensino regular desta escola. Em termos
percentuais, isso representa que, dos concluintes do Ensino Médio, pela
escolarização regular, 27,5% de 404 dos alunos procedentes oriundos desta escola
prosseguiram a escolaridade em nível superior;
 10 alunos com nível superior concluído ou em curso são oriundos da modalidade EJA
ou projeto equivalente, como os Projetos “Acertando o Passo” e “A Caminho da
Cidadania”20. Isso representa um número percentual de 6,02 % dos 166 alunos que
tiveram em sua trajetória escolar o auxílio de propostas de aceleração de estudos por
esta escola.
Os demais, 13 alunos, cursaram até o 1º e/ou o 2º ano do Ensino Médio na E.E. de
Mercês de Água Limpa e concluíram a Educação Básica em outra instituição de ensino
pública ou privada.
Esse dado mostra um número bem elevado se comparado à precariedade de
condições que se encontram em um meio com características rurais como esse e dos
números que assolam o meio rural brasileiro. Os alunos da E.E. de Mercês de Água Limpa
conseguem prosseguir na vida escolar após a Educação Básica em 22,8% dos casos, se
analisarmos o total geral de 570 alunos formados. Ou de forma mais específica, em relação
àqueles que concluem pela escolaridade regular (n=404), 27,5% prosseguem a escolaridade
superior. Muito distante dessa realidade, no Brasil, apenas cerca de 17% dos jovens com 25
anos ou mais do meio rural possuem nível médio ou superior, conforme apontou o IBGE

19

O número de 130 ex-alunos da E.E. de Mercês de Água Limpa pode ainda não ser o definitivo, e acreditamos
ser maior, uma vez que muitos ex-alunos não moram na comunidade e não têm mais contato com os
profissionais da escola. Há famílias que migraram para centros urbanos devido a mudança de empregos do
chefe de família ou o próprio ex-aluno saiu da comunidade para trabalhar e morar fora, onde fez Ensino
Superior. O próprio desenvolvimento da pesquisa comprovou esse aumento dos números, uma vez que, no
contato com um entrevistado, este levou a pesquisadora a outros ainda não levantados pela escola e que
foram contatados e utilizados posteriormente. Para se ter uma visão numérica, a escola levantou 113 ex-alunos
e, ao final, a pesquisa encerrou com 130 sujeitos, 17 a mais do que o levantamento inicial.
20
Os projetos “Acertando o Passo” e “A Caminho da Cidadania” faziam parte do Programa de Aceleração da
Aprendizagem, criado em 1998, pela SEE/MG, na gestão do Governador Eduardo Azeredo, destinados a alunos
do ensino noturno e foram direcionados para corrigir a alta taxa de distorção idade/série de 58% registrada,
pelo Censo Escolar em Minas Gerais, no ano de 1996. O projeto Acertando o Passo era destinado a alunos das
séries finais do Ensino Fundamental, enquanto o A Caminho da Cidadania era destinado aos alunos do Ensino
Médio. Em ambos projetos, cada série era trabalhada em um semestre letivo.
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(2010). Mas ainda revela que o percentual de alunos oriundos da modalidade EJA desta
escola e que prosseguem ao Ensino Superior ainda é muito pequeno.
Fenômeno parecido de aprovação em processo seletivo para ingresso em nível
superior tem ocorrido na comunidade do Arame, no município de Lagoa Dourada/ MG
(RESENDE et al., 2009). Tais dados revelam que essas escolas rurais ou rurbanas, pouco
estudadas e pouco conhecidas pela literatura, guardam segredos e podem revelar aos
pesquisadores práticas significativas que apenas estudos micro revelam. Desmitificam,
ainda, discursos reificados por pesquisas macro que não se ocupam em captar circunstâncias
mais finas presentes em escolas do mundo rural.
Sobre o levantamento que foi utilizado nesta pesquisa, merece atenção a escolha da
formação superior. Em razão das limitações objetivas, acreditávamos que as escolhas
profissionais se dariam, em maior parte, com a opção por cursos de licenciatura, devido às
possibilidades de emprego na própria escola da comunidade. A carência de profissionais da
educação reflete, atualmente, na dificuldade para contratação de recursos humanos na
escola estadual, pois, além dos trabalhadores da escola, não há outros profissionais
habilitados na comunidade21. Todavia, a preferência de 77 dos egressos em questão está
mais voltada para cursos como Administração (17 estudantes); Farmácia e Bioquímica (16
estudantes); Direito (11 estudantes); Odontologia (08 estudantes); Enfermagem (09
estudantes) e Engenharias (Civil, Elétrica, Produção, Química e Alimentos – 08 estudantes).
Também destacamos escolhas profissionais mais elitizadas como Medicina (04 estudantes);
Fisioterapia (03 estudantes), Biomedicina (01 estudante).
Da mesma forma, as escolhas não têm sido voltadas para cursos que poderiam ser
aproveitados nas mineradoras locais. A visita da pesquisadora à maior empresa da região
para localização dos entrevistados mostrou que a maioria dos que lá se encontram são os
pais dos entrevistados, e poucos foram aqueles entrevistados que trabalham nessa
instituição. Deparamo-nos apenas com 6 entrevistados que são atualmente funcionários.
Segundo informações da Analista de Recursos Humanos da mesma empresa, muitos cargos
que exigem maior qualificação são ocupados por profissionais trazidos de fora da
comunidade, porque poucos são os jovens com curso superior dessa região que concorrem a
vagas dessa empresa.
21

A distância da localização e o custo do deslocamento inibem profissionais de outras regiões a concorrerem a
vagas disponibilizadas pela escola.
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Tem-se, como hipótese inicial, que a escolha de um elevado número de estudantes
pelo curso de Farmácia e Bioquímica (12,3% dos estudantes) esteja ligada ao sucesso inicial
observado por membros de uma família, que concluíram o curso de Bioquímica e cresceram
com o empreendimento de uma rede de farmácias, que possui filiais nos municípios de
Oliveira, São Tiago e São João del-Rei.
A fim de entendermos um pouco sobre o perfil dessa população levantada pela
pesquisa, fizemos um levantamento de dados dos 130 históricos escolares, de forma a
procurar entender o perfil de aluno que frequentou essa escola durante o Ensino
Fundamental e Médio. Realizamos uma média aritmética simples com as notas obtidas pelos
alunos em todas as disciplinas por cada ano de escolaridade cursado pelos alunos na E.E. de
Mercês de Água Limpa. Contabilizada a média por aluno, procedeu-se ao cálculo da média
geral de todos os alunos por ano de escolaridade. Essa média geral encontrada pode ser
acompanhada no Gráfico 1, que se segue.
GRÁFICO 1
Aluno Tipo da E. E. de Mercês de Água Limpa

Fonte: Históricos Escolares consultados na E.E. Mercês de Água Limpa (1993 a 2010)

O Gráfico 1 foi organizado tomando-se o cálculo dos anos de escolaridade que
compreendem o Ensino Fundamental de 8 anos e o Ensino Médio, que totalizam 11 anos de
escolaridade, organizados sob uma sequência ordinal. Cabe lembrar que, somente após o
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ano de 2004, o Ensino Fundamental passou a se constituir em 9 anos escolares e, por isso, os
históricos se iniciam a partir do 2º ano, seguindo as atuais correspondências do Ensino
Fundamental de 9 anos. Nesse sentido, os 11 anos da trajetória escolar desses sujeitos
foram analisados de forma a se chegar a uma média única em cada ano escolar que
refletisse a totalidade de sujeitos dessa população.
No entanto, os gráficos iniciam a análise no 3º ano de escolaridade (4º ano do Ensino
Fundamental) porque descartamos os dados referentes aos anos anteriores, por
entendermos que não traduziria um resultado fidedigno da maioria dos investigados. A
maioria, 92 sujeitos dessa população, 70,8%, passou esses dois anos escolares em regime de
ciclo e, portanto, as notas são substituídas por conceito que não aparecem nos Históricos
Escolares. Dentre os tipos de ciclo existentes, estavam os tradicionais Ciclos Básicos de
Alfabetização – CBA, predominantes nas décadas de 1980 e 1990 em vários estados do Brasil
e amparados, na esfera do Estado de Minas Gerais, conforme registro nos históricos
escolares, por Resoluções como a do Conselho Estadual de Educação n.º 322, de 1985; e
Resoluções da Secretaria de Estado da Educação SEE 6806, de 1991; SEE 7415, de
24/12/1996. Esses ciclos foram fruto de um movimento, após as eleições estaduais de 1982,
de acordo com Bastos (2007, p. 16), de redemocratização da sociedade brasileira: “A
proposta dos Ciclos surgiu como uma medida democratizante, provocando modificações de
tempo escolar, na organização de turmas, assim como mudanças nas práticas avaliativas.”
Os debates em torno da ideia de ciclo ainda continuaram enfatizados pelas políticas
públicas. Alguns alunos ainda passaram por ciclos em outros períodos e, por meio da
Resolução SEE 8086, do ano de 1997, a Secretaria de Estado da Educação, amparada no
Artigo 32 da recém-promulgada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, amplia a
ideia dos CBA e transformou as então séries iniciais (1ª a 4ª série) em 1º Ciclo, e nas séries
finais (5ª a 7ª série) em 2º Ciclo e 8ª série o 3º ciclo, modificando todas as séries do Ensino
Fundamental para o regime de progressão continuada. Esse período foi caracterizado como
de grande resistência e polêmicas em relação à organização escolar e à aprendizagem no
Estado de Minas Gerais. “Um misto de perplexidade e insatisfação foi percebido entre
professores, especialistas e pais” (BASTOS, 2007, p.23). Nos históricos analisados dessa
população da nossa pesquisa, cerca de 25% dos alunos passaram, pelo menos em um ano,
amparados por essa resolução. Nestes, os alunos não foram computados para o ano de
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escolaridade em que estavam regidos por esta resolução para a média geral dos resultados
apresentados.
Os debates em torno da ideia de ciclo ainda persistem até os dias atuais. Até o ano de
2012, a organização do Ensino Fundamental em Minas Gerais é regida e regulamentada pela
Resolução 1086, de 17 de abril de 2008, que orienta a organização dos Anos Iniciais em Ciclo
da Alfabetização (1º ao 3º ano) e Ciclo Complementar (4º e 5º ano) e, somente os Anos
Finais (6º ao 9º ano) são organizados em anos de escolaridade em regime seriado. Portanto,
os Anos Iniciais de escolas estaduais são organizados em ciclos, previstos com progressão
continuada.
Dessa forma, como era muito reduzido o número de sujeitos que tiveram o registro
de notas nos dois primeiros anos escolares, menos de 30% dos jovens dessa pesquisa,
optamos por descartar as médias relativas a esses anos, e os Gráficos se iniciam a partir do
3º ano escolar (3ª série/ 4º ano do Ensino Fundamental22).
Como podemos observar no Gráfico 1, o Aluno-tipo que prossegue a escolarização
superior revela que, geralmente, está com uma média bem superior à média utilizada pela
escola para aprovação no ano letivo. Cabe lembrar que, nesta escola, para aprovação é
necessária uma média anual mínima, por disciplina, de 60 pontos, mas o perfil de alunos da
escola revela, principalmente, uma tendência de crescimento dos resultados médios
conforme se avança na escolaridade. Os anos relativos ao Ensino Médio (9º ao 11º) mostram
um resultado médio superior a 80 em todos os três anos escolares. Nesse sentido, a partir
do gráfico que retratou esse Aluno-tipo, estipulamos a média de 75 pontos, que pode ser
caracterizada por uma média ideal, que foi a média mínima alcançada por esses jovens em
todo o percurso escolar. Essa Média Ideal foi considerada para que pudéssemos tecer
comparações com um cruzamento a partir da escolha do curso superior realizada por eles.
Essa construção da Média Ideal nasce de uma prática de pesquisa. Ela é fruto de uma
vivência de Écio Portes no atendimento pedagógico a universitários da Universidade Federal
de Minas Gerais, no interior da Fundação Universitária Mendes Pimentel – FUMP, no
período correspondente aos anos de 1988 a 1996. Com efeito, analisou cerca de 800 casos
de universitários da UFMG e observou que “estudantes com histórico escolar no ensino
básico com média geral inferior a setenta e cinco pontos tendiam a apresentar
22

A correspondência em razão do Ensino Fundamental de nove anos pode ser acompanhada a partir do
Anexo3.
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questionamentos relacionados à aprendizagem após entrada na Universidade Federal de
Minas Gerais” (PORTES & LOPES e SILVA , 2005, p. 8).
Em pesquisa empreendida por Portes & Lopes e Silva (2011) sobre os efeitos do
capital cultural na distribuição dos privilégios universitários com os bolsistas de Iniciação
Científica da UFSJ, esses autores também chegaram à mesma linha média ideal de setenta e
cinco pontos para efeitos de comparação do rendimento geral dos bolsistas, dado que
revelou que esse privilégio universitário selecionava uma maioria de estudantes com média
de notas na Educação Básica superior a essa mesma Média Ideal.
Em nosso trabalho, tendo em vista ainda essa linha média ideal, outros perfis de
alunos de acordo com o seu rendimento escolar foram construídos ainda com a divisão
dessa população em três grandes áreas do conhecimento de acordo com as escolhas do
curso superior realizadas: Área de Ciências Humanas, Área de Ciências Biológicas, Área de
Ciências Exatas.
A área de Ciências Humanas, caracterizada como a maior por ter reunido 67 sujeitos,
51,5% da população, é constituída por alunos de cursos como Administração, Direito,
Ciências Contábeis, Economia, Filosofia, Geografia, Gestão e Empreendedorismo, Normal
Superior, Letras, Pedagogia, Serviço Social e Turismo.

GRÁFICO 2
Média geral dos alunos das Ciências Humanas

Fonte: Históricos Escolares (1993-2010)
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A Área de Ciências Humanas é caracterizada ainda, em cerca de metade de seus
alunos, 50,7%, por jovens que escolheram cursos ligados à licenciatura. Como se pode
perceber pelo Gráfico 2, apenas no 8º ano de escolaridade essa população se firmou acima
da Média Ideal traçada nessa pesquisa, embora as médias gerais evidenciem um
distanciamento da média escolar, em pelo menos 9,9 pontos no ano escolar com menor
média. Assim, a queda mais acentuada pôde ser percebida no 5º ano de escolaridade,
correspondente à 5ª série/ 6º ano do Ensino Fundamental. Neste ano, algumas pesquisas
mostram que há uma probabilidade maior de insucessos porque representa uma transição
de modelos e organização do ensino ou ainda de mudanças subjetivas, por parte dos alunos,
transição da infância para a pré-adolescência (ROSA e PROENÇA, 2003; PRATI E EIZIRIK,
2006). Em não raros casos, a transição representa ainda uma mudança de escolas, e redes
de ensino, fluxo de alunos entre municípios/ estados. Para Prati e Eizirik (2006, p. 297), essa
ruptura que ocorre entre esses dois anos escolares nem sempre são tão perceptíveis na
prática, mas se manifestam em algumas mudanças significativas:

Os professores mudam (e talvez daí venha a sensação de perder o controle),
constituem um campo mais heterogêneo que se intercala diante dos alunos. Os
pais perdem o espaço que vinham assumindo com relação à escola e encontram
outras formas de acompanhar seus filhos. Os alunos percebem-se com maior
autonomia para encontrar recursos pessoais a fim de corresponder às expectativas
de seus professores, pais e amigos.

Os vínculos a um professor, unidocência dos anos iniciais, caracterizada pela
professora dos anos iniciais que, sozinha, era responsável por cerca de 5 conteúdos
diferentes: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História, cede lugar para
várias figuras de referência, a pluridocência dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino
Médio, que passa ter para cada conteúdo um responsável. Outras mudanças, como a
entrada na pré-adolescência, concorrem para transformar esse período em um momento
difícil para os alunos.
Essas mudanças se refletem progressivamente no rendimento escolar, com as altas
taxas de reprovação e evasão que ainda hoje se concentram nesse ano de escolaridade.
Segundo dados da Série Estatística & Séries Históricas do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, as taxas de abandono e reprovação no 6º ano
do Ensino Fundamental brasileiro ficaram, em 2010, com índices de 5,1% e 15,2%,
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respectivamente, enquanto, para todo o Ensino Fundamental, a taxa de abandono e
reprovação ficou entre 3,1 e 10,3, respectivamente. A tentativa de modificação desse
cenário é preocupação de políticas públicas. Na rede estadual de Minas Gerais, alunos com
retenção em até duas disciplinas, a partir do 6º ano, podem seguir, em regime de
“progressão parcial”, para o ano escolar subsequente, em que podem ter novas
oportunidades de sanar as dificuldades daquele conteúdo. As progressões parciais não
podem ser utilizadas apenas nas mudanças de níveis escolares como do 9º ano para o 1º ano
do Ensino Médio, conforme previsto no Artigo 38 da Resolução SEE n.º 521, de 02 de
fevereiro de 2004.
Em nossa pesquisa, embora isso pareça ser verdade nos rendimentos escolares dos
jovens das Ciências Humanas, isso não se confirma nas outras Áreas do Conhecimento. No
Gráfico 3, acompanhamos os resultados dos alunos que escolheram cursos da Área das
Ciências Exatas, que reuniu, em menor número, 20 sujeitos dos 130 alunos dessa população,
o que corresponde a 15, 4% da população total desta pesquisa.
Os cursos agrupados na categoria de sujeitos dessa área de conhecimento foram
Análise de Sistemas, as Engenharias (Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção,
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química), Física, Matemática,
Química e Sistemas de Informação.
GRÁFICO 3
Média geral dos alunos das Ciências Exatas

Fonte: Históricos Escolares (1993-2010)
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Em relação aos resultados desta área, a média de resultados dos alunos mostrou que
na maioria dos anos escolares, eles superaram a média ideal estipulada por esta pesquisa.
Apenas em dois anos escolares, nos 5º e 7º anos (6º e 8º anos do Ensino Fundamental, de 9
anos), os jovens dessa área tiveram uma média um pouco inferior, em alguns décimos, à
média ideal traçada pela nossa pesquisa, 74,8 e 74,9 pontos, respectivamente. Os resultados
ainda evidenciam um progressivo crescimento nas notas nos anos correspondentes ao
Ensino Médio.
A Área de Conhecimento das Ciências Biológicas agrupou os resultados dos jovens
que escolheram os cursos superiores de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia, em sua maioria, reunindo
profissionais da área de saúde. Pode ser considerada a segunda maior área, por reunir 43
dos sujeitos dessa população, ou 33,1% desses jovens que adentraram o Ensino Superior
oriundos dessa localidade.

GRÁFICO 4
Média geral dos alunos das Ciências Biológicas

Fonte: Históricos Escolares (1993-2010)

Nessa área do conhecimento, os resultados revelam que os alunos tiveram resultados
bem superiores em relação às demais áreas, o que reflete que algumas escolhas
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profissionais tem estreita ligação com o rendimento escolar, como dos cursos nos quais a
entrada é altamente seletiva: Medicina, Fisioterapia e Odontologia. Como percebemos, em
todos os anos escolares os alunos tiveram média de resultados superiores a 80 pontos, salvo
no 6º ano, em que a média ficou em 79 pontos. Assim como nas demais, o Ensino Médio
mostra os resultados mais positivos do curso escolar. Como uma área com rendimento
superior, notamos, pelas escolhas dos pesquisados, que o jogo escolar tem sido jogado
desde a primeira infância, conforme Bourdieu (2007a), através de situações e vivências
cotidianas empreendidas no seio familiar e desenvolvidas no ambiente escolar que levaram
esses alunos a profissões mais valorizadas socialmente, definidas a priori, desde a mais tenra
infância. Esses jovens já são preparados para as escolhas futuras desde o início com
destacado rendimento discente e notas também superiores em relação à média escolar.
No Gráfico 5 a seguir, podemos observar essa diferença de forma comparativa em
relação às três áreas do conhecimento.
GRÁFICO 5
Média geral dos alunos nas três grandes áreas do conhecimento

Fonte: Históricos Escolares (1993-2010)

O Gráfico 5 mostra de forma mais acentuada os resultados dos alunos em relação às
três Áreas do Conhecimento. Notamos que o movimento das médias dos rendimentos
escolares é sempre crescente em todas as três áreas, conforme se elevam os anos e níveis
escolares. Aqui, podemos ainda observar claramente a diferença acentuada entre os alunos
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das Ciências Biológicas nas médias em todos os anos de escolaridade, mas também
observamos que a Área de Ciências Humanas concentra os menores resultados das três
áreas, mesmo que eles ainda se distanciem, consideravelmente, em cerca de 10 pontos, no
mínimo, da média geral da escola para aprovação, de 60 pontos.
Até o presente momento, apresentamos dados referentes à caracterização da
realidade dessa comunidade rurbana e da população de jovens ex-alunos da E.E. de Mercês
de Água Limpa que ousaram ultrapassar os muros do Ensino Superior. Toda essa população,
130 ex-alunos, foi alvo de investigação desta pesquisa, mas somente 84 desses sujeitos
retornaram o questionário, o principal instrumento de pesquisa utilizado. Dessa forma, os
próximos capítulos se ocuparão com os dados oferecidos por esses 84 sujeitos às questões
propostas, de forma que possamos reconstruir o perfil sociocultural e escolar desses jovens.
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CAPÍTULO III

OS ANTECEDENTES DOS ENTREVISTADOS:
ESCOLARIDADE E CONDIÇÕES DE TRABALHO
Conforme ficou exposto no capítulo anterior, a presente pesquisa chegou a um
número de 130 ex-alunos que cursaram o Ensino Médio na E.E. de Mercês de Água Limpa e
que prosseguiram a escolarização em nível superior. Nesse capítulo, realizamos uma análise,
de forma geral, a partir do levantamento total ou do universo de alunos que ingressaram em
nível superior levantados por esta pesquisa no que se referiu às escolhas profissionais dessa
população, em uma tentativa de apresentação dos sujeitos da pesquisa. Além disso,
analisamos os históricos escolares de toda essa população a fim de apresentar um estudo do
aluno típico e das escolhas profissionais em nível superior por área do conhecimento
acadêmico que, a partir do presente capítulo, tomará o recorte de 84 sujeitos, tendo em
vista que somente estes retornaram os questionários.
Para compreensão do perfil do alunado da E.E. de Mercês de Água Limpa que
ingressou no Ensino Superior, faz-se importante uma investigação e caracterização dos
antecedentes dos entrevistados no que diz respeito à escolaridade e às condições de
trabalho. Discutir e caracterizar os antepassados auxilia na compreensão das trajetórias
escolares e permite compreender as condições gerais de existência das respectivas famílias
dos entrevistados. Investigar essa formação familiar é importante porque acreditamos que
só conseguimos compreender os resultados da escolarização desses alunos a partir da
caracterização das famílias dos entrevistados dessa localidade. Para Lahire (1997, p. 17),

a criança constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e de avaliação
através das formas que assumem as relações de interdependência com as pessoas
que a cercam com mais frequência e por mais tempo, ou seja, os membros de sua
família.

Isso não quer dizer que uma pessoa reproduza as formas de agir de sua família, mas
que ela encontra uma modalidade de comportamento em função de uma “configuração das
relações de interdependência” (LAHIRE, 1997) no seio da família em que está inserida.
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Entendemos, portanto, que a questão do sucesso escolar esteja ligada
essencialmente às práticas escolares familiares que cada uma dessas famílias desenvolve em
seu meio. Neste caso específico, estamos estudando uma população que alcançou o sucesso
escolar ao ultrapassar as barreiras do Ensino Superior. Sobre o trabalho escolar das famílias,
Bernard Lahire afirma que

[...] supomos, às vezes, que é no grau de conscientização e de mobilização
familiares em relação aos desafios escolares que reside o princípio das diferenças
entre as escolaridades de meios populares [...] A rentabilidade escolar dos
comportamentos de investimento varia conforme a configuração familiar
considerada (LAHIRE, 1997, p. 256).

Portanto, discutiremos a escolaridade e as condições de trabalho dessas famílias, de
acordo com as respostas aos questionários dos entrevistados selecionados pela pesquisa, a
partir da geração dos avós dos entrevistados, em uma tentativa de procurar por pistas que
nos deem uma imagem da configuração familiar dessas famílias que tenham contribuído
para o sucesso escolar de sua prole.
Em alguns casos, percebemos que, devido à estreita convivência com uma parte da
família, dados relativos ao grau de escolaridade e ocupação dos avós não puderam ser
respondidos. Isso se revelou em 8% dos casos em relação à escolaridade dos mesmos avós e
4,8% dos casos quando a questão remetia às atividades exercidas. Esse desconhecimento é
considerável, uma vez que muitos entrevistados tiveram oportunidade de responder aos
questionários da pesquisa, tanto no modelo físico quanto no eletrônico encaminhado por emails, em casa. Nessas condições, acreditamos que a consulta aos pais pôde ser realizada
pelos entrevistados que ainda residem com os pais ou estão todos os fins de semana em
casa, pela folga no calendário letivo universitário. Em ambos os casos, o desconhecimento
da escolaridade e ocupação dos avós foram maiores em relação ao lado paterno, revelando
que a convivência pode ter sido maior com avós maternos.

3.1. o capital escolar dos familiares
A investigação do grau de escolaridade dos antepassados revelou um fraco capital
escolar atingido pelas famílias dos entrevistados, principalmente no que se refere aos avós
dos mesmos. O termo capital escolar é entendido, de acordo com Pierre Bourdieu, como
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uma das variações do termo capital cultural, em seu estado institucionalizado, como a
acumulação de títulos escolares.

Ao conferir ao capital cultural possuído por determinado agente um
reconhecimento institucional, o certificado escolar permite, além disso, a
comparação entre os diplomados e, até mesmo, sua "permuta" (substituindo-os
uns pelos outros na sucessão); permite também estabelecer taxas de
convertibilidade entre o capital cultural e o capital econômico, garantindo o valor
em dinheiro de determinado capital escolar (BOURDIEU, 2007c, p.78).

A investigação da escolaridade dos ancestrais desses entrevistados tem relevante
importância para o estudo das trajetórias escolares, mas, assim como Portes (1993, p.23),
compreendemos que as informações sobre escolaridade são uma “forma reconhecida de
verificação da herança cultural.”
Em relação à escolaridade, 8% dos entrevistados desconhecem ou não responderam
aos dados sobre o grau de estudos dos seus avós. Os dados dos questionários não dão um
retorno preciso sobre o porquê da dificuldade de informações sobre os avós. No entanto,
poderia ser consequência da não convivência com os mesmos devido a um falecimento
precoce, uma vez que, somente nas últimas décadas, vimos sentindo um decréscimo nas
taxas de mortalidade entre os idosos. Na década de 1970, por exemplo, a expectativa de
vida era de apenas 53 anos. Já de acordo com dados do IBGE, hoje, essa taxa é de 73 anos de
vida, o que revela um aumento em 20 anos na média na qualidade de vida dos brasileiros.
Em um cálculo médio, 46,4% dos entrevistados têm idade de 35 anos ou mais e podem não
ter convivido ou conhecido seus avós.

De fato, a esperança média de vida ao nascer no Brasil era, em 2009, de 73,1 anos
de idade. A vida média ao nascer, de 1999 para 2009, obteve um incremento de 3,1
anos, com as mulheres em situação bem mais favorável que a dos homens (73,9
para 77,0 anos, no caso das mulheres, e 66,3 para 69,4 anos, para os homens)
(IBGE, 2010, p. 31).

Um outro fator que pode ter dificultado os dados sobre a informação sobre os avós e
que apareceu na pesquisa de Portes (1993) pode ser a separação conjugal dos pais. Embora
não saibamos, nesta análise, o número real de entrevistados que não foram criados junto à
figura paterna, 2 entrevistados (2,4%) relataram pais desconhecidos e, em consequência,
mostraram desconhecimento dos parentes familiares do lado paterno também. Oito
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entrevistados (9,5%) desconhecem a escolaridade dos avós paternos, enquanto que cinco
(5,9%) desconhecem a referente aos avós maternos.

TABELA 1
Escolaridade dos Avós
Nível Escolar Atingido

Homens
N.º

Mulheres
%

N.º

%

P

M

Total

P

M

Total

20
34
18

19
39
18

23,2
43,4
21,4

24
32
16

25
34
17

29,2
39,3
19,5

04

03

4,2

04

03

4,2

- 2º Grau

-

-

-

-

-

-

- Ensino Superior

-

-

-

-

-

-

08
84

05
84

7,8
100

08
84

05
84

7,8
100

2º
Grau

1º
Grau

- Analfabeto
- Séries Iniciais (1ª a 4ª) Incompletas
- Séries Iniciais (1ª a 4ª) Completas
- Séries Finais (5ª a 8ª) Incompleto ou
Completo

- Ignorado
Total

Fonte: Dados da pesquisa
Nota: Optamos por utilizar a nomenclatura dos níveis de ensino de acordo com Lei LDB 5692, do ano
de 1971, para avós e pais e, para os entrevistados, utilizamos a LDB 9394, do ano de 1996.

A investigação da escolaridade dos avós revela que a grande maioria, como pode ser
observado na Tabela 1, possui o nível básico de escolaridade: 66,6% para os avôs e 68,5%
para as avós, sem a conclusão das séries iniciais do 1º Grau, de acordo com a nomenclatura
da LDB 5692/71. Esse dado ainda revela que, tal como mostra a história da educação
brasileira, a escolaridade ainda era um privilégio maior dos homens do que das mulheres.
O prosseguimento superior às séries iniciais ainda era algo mais raro ainda dado as
condições de acesso à escolaridade ou devido ao trabalho iniciado precocemente,
principalmente no meio rural. Somente 4,2% dos avós dos entrevistados, em ambos os
casos, tanto avô quanto avó, prosseguiam esse nível de escolaridade. A história da E.E. de
Mercês de Água Limpa exposta no Capítulo II revelou que a implantação da 5ª série,
nomenclatura da época (LBD 5692), deu-se somente no ano de 1976, de forma progressiva,
até que no ano de 1980, com a formação da primeira turma de concluintes do 1º Grau
(Ensino Fundamental), a mesma escola passava a ter todos as séries desse grau de
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escolaridade. Cabe lembrar que a mesma escola é a única escola da comunidade, desde a
sua criação, no ano de 1936. Hoje, há apenas outra instituição escolar, de Educação Infantil,
de responsabilidade municipal. Antes do ano de 1976, a escola mais próxima estaria a uma
distância de, pelo menos, cerca de 20 km do distrito de Mercês de Água Limpa.
Portanto, a geração dos avós evidenciou um baixo capital escolar que pudesse ficar
como herança cultural para os filhos, tendo em vista as condições de escolarização da época
em que tinham idade para frequentar a escola.
Quanto à escolaridade dos tios dos entrevistados, o instrumento de pesquisa
utilizado não se propôs a investigar o nível de escolaridade de todos os tios. Mas
investigamos apenas a quantidade de tios paternos e tios maternos com curso superior que
cada entrevistado possui. A maior parte dos entrevistados, 69%, não possui nenhum tio com
curso superior. O restante, 31%, possui, pelo menos, um tio com Ensino Superior concluído.
Desse percentual, a quantidade de tios pode ser assim acompanhada: 31 entrevistados têm
1 ou 2 tios com Ensino Superior; 2 possuem entre 3 a 5 tios com Ensino Superior; 14
possuem um número de 6 a 9 tios com curso superior e 1 entrevistado possui mais de 10
tios com Ensino Superior. Esse dado revela que a escolaridade dos tios já se distanciou muito
da dos avós. Mesmo não sendo uma maioria de entrevistados, esse dado revela que, em
algumas famílias numerosas por nós encontradas, é comum um número também elevado de
tios que possuem formação superior.
No entanto, de forma geral, os dados indicaram que não houve uma tendência de
influência que possa pesar para um lado da família, materna ou paterna: 25 entrevistados
possuem algum tio paterno com curso superior e 27 possuem tios maternos com nível
superior.
Em relação aos primos, a quantidade de entrevistados que tem, pelo menos, um
primo com curso superior já se mostra bem mais elevada do que a dos tios: 68,5% possuem
primos com curso superior. Esse dado revela, ainda, que a prática de escolarização superior,
na geração atual, tem sido uma constante nas famílias dos entrevistados.
Ainda em relação aos primos, os dados mostram que a influência pode ser
ligeiramente maior no lado materno dos entrevistados do que do lado paterno: 55 possuem,
pelo menos um primo paterno com curso superior e 60 possuem, pelo menos, um primo
materno. Analisando ainda a quantidade de primos apontada pelos entrevistados, os dados
evidenciam que a quantidade de primos paternos com curso superior somam 373 e os
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maternos somam 297, o que representa que os entrevistados têm quantitativamente mais
primos paternos, porém, proporcionalmente, a razão de primos maternos é superior aos
mesmos parentes paternos: 18,5% contra 16%, respectivamente.
Analisaremos a seguir, a escolaridade da geração dos pais dos entrevistados.
TABELA 2
Escolaridade dos Pais

Nível Escolar Atingido

PAI

MÃE

N.º
04
25
28
05
06

%
4,8
29,8
33,3
5,9
7,2

N.º
08
23
14
04
06

%
9,5
27,3
16,6
4,8
7,2

- 2º Grau Completo

08

9,5

15

17,9

- Curso Superior Incompleto ou Completo

05

5,9

11

13,1

- Sem resposta

03

3,6

03

3,6

84

100

84

100

2º
Grau

1º
Grau

- Analfabeto
- Séries Iniciais (1ª a 4ª) Incompletas
- Séries Iniciais (1ª a 4ª) Completas
- Séries Finais (5ª a 8ª) Incompleto
- 1º Grau Completo

Total
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 2 demonstra que a maioria dos pais dos entrevistados ainda não ascendeu
na escolaridade para a conclusão do 1º Grau, pois 67,9% dos pais e 53,4% das mães
alcançaram somente a primeira etapa do 1º Grau. Mas já se mostra muito superior em
relação à geração anterior, quando 88% dos avós possuíam nível de escolaridade
correspondente a até às séries iniciais do 1º Grau, aqui denominada 4ª série. Acreditamos
que a presença de uma Escola Estadual no interior da própria comunidade pode ter
possibilitado uma melhoria na questão do prosseguimento da escolaridade dessa população.
Nessa geração, já começamos a notar uma inversão na questão escolar em relação ao
gênero. As mães evidenciaram um capital escolar bem superior ao dos pais, embora haja um
número maior de mães analfabetas em relação aos pais (9,5% para elas contra 4,8% para
eles). Noutro extremo, 31% delas possuem Ensino Médio ou Ensino Superior (mais que 11
anos de estudo) contra 15,4% em relação aos pais. Este dado tem tido referência nos
acessos aos graus mais avançados da escolaridade brasileira que tem ficado maior entre as
mulheres do que entre os homens. O Censo da Educação Superior do ano de 2010,
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demonstrou que, dentre os concluintes do Ensino Superior, 60,9% deles são mulheres (INEP,
2011, p. 15).
Neste caso, um nível maior de capital escolar, sobretudo, das mães dos
entrevistados, poderia ter sua contribuição para o sucesso escolar dos filhos. Não raras vezes
responsabilizadas quase que exclusivamente pela tarefa de educação escolar dos filhos, esse
dado poderia contribuir positivamente para a longevidade escolar de sua prole. A questão
relativa à frequência às reuniões escolares evidenciou que 72,6% das mães dos
entrevistados foram responsáveis, sozinhas, pelas idas à escola para acompanhamento do
rendimento escolar de seus filhos durante a trajetória escolar na Educação Básica, nos
períodos de convocação de reuniões de familiares ou responsáveis.
As famílias entrevistadas não se mostram muito numerosas, mesmo considerando o
fato de se localizarem em um meio rurbano. O número de filhos por família pode ser assim
organizado: 23 famílias (27,4%) possuem entre 1 e 2 filhos; 43 famílias (51,2%) possuem
entre 3 e 4 filhos e 18 famílias (21,4%) possuem mais que 5 filhos. Portanto, a maioria das
famílias tem entre 3 e 4 filhos. No cálculo médio de filhos por família entrevistada, teríamos
3,35 filhos por família de entrevistado.
Em Mercês de Água Limpa, a média de filhos por mulher varia ainda conforme os
anos de escolaridade, como comprovam as experiências nacionais censitárias. As mães dos
entrevistados que têm até sete anos de escolaridade (segundo segmento do Ensino
Fundamental incompleto) tem em média 4,24 filhos. No entanto, aquelas mães que
possuem oito anos ou mais de escolaridade, mínimo de Ensino Fundamental Completo, têm
em média, 2,94 filhos. Nessa comunidade, isso revela uma diferença de 1,3 filhos em relação
às mães com mais baixo nível de escolaridade (até 7 anos de estudo).

[...] é importante frisar que a experiência universal tem mostrado que os aumentos
na escolaridade feminina guardam estreita relação com reduções nas taxas de
fecundidade, de forma a se situarem em patamares muito próximos,
independentemente da região geográfica de residência.[...] Mesmo dentro de uma
mesma região, as mulheres com até 7 anos de estudo chegam a ter, em média,
quase o dobro do número de filhos das mulheres com 8 anos ou mais de estudo
(IBGE, 2010, p. 29-30).

A escolaridade dos irmãos dos entrevistados pode ser acompanhada a partir da
Tabela 3 que se segue. Os dados já revelam um nível maior de escolaridade nessa geração.
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TABELA 3
Distribuição de Irmãos por Nível de Escolaridade
Grau de Escolaridade

N

%

Analfabeto

0

0

Anos Iniciais Incompletos

08

4,0

Anos Iniciais Completos

11

5,5

Anos Finais Incompletos

12

6,1

Ensino Fundamental

06

3,0

Ens. Médio Incompleto

14

7,1

Ens. Médio Completo

66

33,4

Ens. Superior Incompleto

27

13,6

Ens. Superior Completo

53

26,8

Mestrado

01

0,5

Doutorado

0

0

198

100

TOTAL
Fonte: Dados da pesquisa

Podemos observar que 15,6% dos irmãos não concluíram o Ensino Fundamental, mas
a grande maioria, 74,3% dos irmãos dos entrevistados, possui escolaridade maior que o
Ensino Médio. Se tomarmos como parâmetro aqueles que possuem mais de 8 anos de
estudo, a pesquisa revela que eles somam 84,4%.
Em relação àqueles que adentraram o nível universitário, isso representa quase
metade desse total de irmãos, com 40,9% do total. Esse dado pode ser acompanhado sob a
ótica de que políticas e programas federais para acesso aos níveis superiores da educação
vêm facilitando a entrada no Ensino Superior brasileiro. Essas políticas de democratização e
universalização das oportunidades de acesso a esse nível de ensino tem sido crescente nas
últimas décadas.
No ano de 1980, o número de matrículas para o Ensino Superior, no Brasil, era de
exatos 1.377.286 e, no ano de 1998, esse número chegou a 2.125.858 de matriculados,
segundo fontes do MEC/INEP/SEEC23. Já no ano de 2010, segundo dados do Censo da

23

Mais informações em INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Evolução do ensino
superior: 1980-1998. Brasília: O Instituto, 1999. 71p.
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Educação Superior do Ministério da Educação, o número de matrículas nessa etapa de
ensino chegou a 6.379.299. Na comparação nos últimos 30 anos, esses dados revelam um
crescimento de cerca de 463,2% no número de matrículas no Ensino Superior no Brasil,
nesse período.
Dentre as políticas de universalização do acesso à universidade desenvolvidas nesta
última década, pelos menos nos últimos 8 anos destacamos programas como o Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), que
ampliou as vagas em universidades públicas, e o Programa Universidade para Todos
(PROUNI), que concede bolsas de estudo parciais e integrais em cursos de graduação em
instituições privadas de ensino superior a estudantes egressos do Ensino Médio da rede
pública e privada de ensino que comprovem renda média per capita de até três salários
mínimos para bolsas integrais. Outro programa, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES),
que financia estudantes que não têm como arcar com os custos da graduação em
instituições de ensino superior privadas, após o ano de 2005, passou também a financiar
estudantes bolsistas parciais do PROUNI, com financiamento do restante da mensalidade.
Esses programas representam oportunidade de entrada ao Ensino Superior também dos
alunos oriundos da comunidade de Mercês de Água Limpa, que relataram que a
possibilidade de ingressar em um curso superior aumentou, com a chegada desses
programas.
O Censo Escolar 2010, realizado pelo INEP, traçou ainda uma evolução das taxas de
matrícula dos anos 2001 a 2010 e citou possíveis fatores responsáveis por essa expansão,
como o crescimento econômico e o aumento das ofertas de vagas no Ensino Superior:
O número de matrículas, nos cursos de graduação, aumentou em 7,1% de 2009 a
2010 e 110,1% de 2001 a 2010. Vários fatores podem ser atribuídos a essa
expansão: do lado da demanda: o crescimento econômico alcançado pelo Brasil
nos últimos anos vem desenvolvendo uma busca do mercado por mão de obra
mais especializada; já do lado da oferta: o somatório das políticas públicas de
incentivo ao acesso e à permanência na educação superior, dentre elas: o aumento
do número de financiamento (bolsas e subsídios) aos alunos, como os programas
Fies e ProUni e o aumento da oferta de vagas na rede federal, via abertura de
novos campi e novas IES, bem como a interiorização de universidades já existentes
(INEP, 2011, p. 3).

Outros fatores discutidos pelo documento citado são atribuídos ainda ao crescimento
de cursos na modalidade de ensino a distância e os cursos de menor duração voltados à
formação profissionalizante de nível superior chamados tecnológicos.
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A democratização do acesso ao Ensino Superior tem oportunizado maiores chances
de acesso à universidade, mas a quantidade de irmãos com Ensino Superior na atual geração
dos entrevistados desta pesquisa evidencia também que a escolaridade em nível superior
tem sido uma constante no seio dessas famílias rurbanas.
No entanto, ainda não é comum o prosseguimento dos estudos na pós-graduação
stricto sensu em níveis Mestrado e Doutorado. Apenas um dos entrevistados tem um irmão
com mestrado. O gráfico abaixo mostra a distribuição dos irmãos por nível de escolaridade
de forma mais concreta.

GRÁFICO 6
Distribuição de irmãos por Nível de Escolaridade, de acordo com sexo
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Fonte: Dados da pesquisa

O que podemos perceber pelo gráfico acima é que, embora estejamos tratando de
um número de irmãos (113) bem maior que de irmãs (85), se considerarmos o número de
irmãos que possuem mais que 8 anos de escolaridade (Ensino Fundamental Completo),
teremos 87,7% de homens e 80% de mulheres, o que mostra uma ligeira superioridade dos
homens. No entanto, se considerarmos aqueles que adentraram o Ensino Superior, os dados
mostram que as mulheres têm prosseguido de forma mais significativa aos níveis mais
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elevados de escolaridade: 36,3% de irmãos contra 47,1% de irmãs têm pelo menos o nível
Ensino Superior Incompleto.
Se avaliarmos a escolaridade no período dessas três gerações, podemos encontrar
resultados, como os evidenciados na Tabela 4 que se segue.

TABELA 4
Evolução da Escolaridade ao Longo de Três Gerações
Nível Escolar
Lei LDB 5692/72

AVÔ
%

AVÓ
%

PAI
%

FI
LHO
%

MÃE
%

- Analfabeto

23,2

29,2

4,8

9,5

- Séries Iniciais do 1º
Grau Incompletas

43,4

39,3

29,8

27,3

- Séries Iniciais do 1º
Grau Completas

21,4

19,5

33,3

16,6

- Séries Finais do 1º
Grau Incompletas

1,8

1,2

6,0

4,8

- 1º Grau Completo

2,4

3,0

7,1

7,2

- 2º Grau Completo

-

-

9,5

17,9

- Superior Incompleto/
em curso

-

-

2,4

-

- Superior Completo

-

-

3,6

13,1

7,8

7,8

3,6

3,6

- Mestrado
- Doutorado
- Não responderam
Total

100

100

100

100

Nível Escolar
Lei LDB 9394/96

- - Analfabeto
- Anos Iniciais do Ens.
2,8 Fundamental
Incompletos
- Anos Iniciais do Ens.
3,9 Fundamental
Completos
- Anos Finais do Ens.
4,3 Fundamental
Incompletas
- Ens. Fundamental
7,1
Completo
- Ensino Médio
23,4
Completo
- Ensino Superior
17,7
Incompleto/ em curso
- Ensino Superior
40,2
Completo
0,3 - Mestrado
0,3 - Doutorado
100

Fonte: Dados da pesquisa

Na tabela 4, na escolaridade dos filhos foram incluídos, junto aos mesmos, a
escolaridade dos entrevistados da presente pesquisa, na qual dos 84 entrevistados, a grande
maioria, 60 entrevistados, já possui Ensino Superior concluído, 23 estão cursando Ensino
Superior e apenas 1 (um) tem nível de Doutorado e cursa hoje pós-doutorado. Esse dado
contribui para mostrar que, entre os filhos, 89,0% possuem mais que oito anos de
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escolaridade ou que 58,5% deles estão no Ensino Superior ou já possuem esse grau de
ensino.
Podemos observar que o acesso aos graus mais elevados de escolaridade tem-se
dado de forma mais expressiva nas gerações atuais, com filhos e primos. Enquanto os avós
alcançaram apenas, em raros casos, alguns anos do segundo segmento do Ensino
Fundamental, sem ao menos alcançar a conclusão, os pais já conseguiram chegar ao Ensino
Superior, mesmo que em um percentual de cerca de 10% deles, entre pais e mães, tenham
conseguido adentrar os muros do ensino universitário brasileiro.
Esse aumento na escolaridade tem reflexos a nível nacional. Diferentes pesquisas
demonstraram que, na geração atual, os filhos já estão superando o grau de escolaridade
dos pais. Um levantamento realizado pela ONG “Todos pela Educação” e Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (FIPE), que tomou como base os resultados do PNAD 2010, revelou
que mais da metade dos brasileiros com 14 anos já superaram a escolaridade de suas mães,
de acordo com a Agência Brasil. Nessa mesma pesquisa, se tomarmos como parâmetro a
idade de 18 anos, geralmente tomada como referência de entrada no Ensino Superior com
uma escolaridade linear, esse levantamento evidencia que esse percentual sobe e que 78,3%
dos estudantes com essa idade já superaram a escolaridade de seus progenitores.
Com relação ao grau de escolaridade dos companheiros(as) dos entrevistados, a
metade destes se constitui de solteiros ou divorciados. Portanto, tomando-se um total de 42
cônjuges, 14,3% deles possuem o Ensino Fundamental Incompleto; 19,0% se dividem entre
aqueles que possuem o Ensino Fundamental completo ou o Ensino Médio incompleto; 40,5%
possuem o Ensino Médio Completo; 23,8% possui Ensino Superior incompleto, em curso ou
concluído, e 2,4% possuem escolaridade em nível de Mestrado. Estes dados revelam que a
maioria dos cônjuges, 66,7%, possui, no mínimo, o nível de escolaridade de Ensino Médio
concluído.

3.2. As condições de trabalho dos familiares
Neste item, abordaremos as condições de trabalho dos familiares dos entrevistados
como mais um meio de entender as condições de vida durante a trajetória escolar dos
entrevistados. Entendemos, assim como Lahire (1997), que, para que uma cultura escrita

93

familiar possa se constituir, são necessárias condições econômicas específicas. A estabilidade
profissional do chefe de família, por exemplo, oferece uma estabilidade doméstica de
conjunto. No entanto, da mesma forma, esse autor ressalta que, em mesmo nível de capital,
a situação econômica pode ser tratada/gerida de diferentes maneiras, de acordo com cada
família.
A abordagem da ocupação dos familiares, assim como a escolaridade, tomou a
investigação desde a geração dos avós dos entrevistados e constitui-se como mais um
elemento que visa a contribuir para a compreensão das trajetórias escolares e profissionais
dos entrevistados desta pesquisa.
Todos nós sabemos que, se o capital econômico não determina as possibilidades de
uma escolarização prolongada, sabemos também que as condições materiais ou
profissionais caminham nesse sentido. Entretanto, é bom que se diga, a democratização da
escolaridade, o acesso ao Ensino Superior no Brasil se dá de forma lenta e processual,
acontece em três gerações.
Em duas gerações, dos avós e pais, destacaram-se uma concentração maior de
trabalhadores ligados ao trabalho rural e ao trabalho industrial, característico das condições
oferecidas pela realidade do distrito de Mercês de Água Limpa: a presença de fazendas de
café e de três empresas ligadas ao setor de mineração com localização na própria região,
conforme descrição no capítulo anterior. Cumpre lembrar que duas dessas mineradoras, a
CIF Mineração e a Granha Ligas, se encontram na região há cerca de 60 anos.
Em sua maioria, os avós são moradores da própria região de Mercês de Água Limpa.
Mas 5,4% dos entrevistados desconhecem ou não responderam aos dados sobre ocupação
de seus avós maternos ou paternos, mesmo tendo respondido aos questionários em casa,
próximos, em muitos casos, dos pais. Também neste caso, os dados dos questionários não
dão um retorno preciso sobre o porquê da dificuldade de informações sobre os avós. Apenas
os dados demonstram que os entrevistados se lembram mais da escolaridade dos avós
maternos (apenas 3% não informaram) do que os avós paternos (onde 6,5% não informaram
dados profissionais), o que sugere que a convivência com o lado materno se tenha dado de
forma mais expressiva.
A grande parte dos avós, 108 (64,3%), se ocupava com atividades rurais,
caracterizados pelos entrevistados como agricultores, agropecuários, fazendeiros,
lavradores, produtores rurais, retireiros, sitiantes, trabalhadores rurais. Dentre as ocupações
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especificadas, a maioria era relativa a trabalhadores da produção de subsistência ou
empregados na colheita de café da região. Poucos foram aqueles caracterizados como donos
do próprio empreendimento como os fazendeiros. Estes foram descritos por um minoria, de
cerca de 10% daqueles que relataram que os avós se ocupavam com atividades rurais.
Os avós que se ocupavam com atividades autônomas são a segunda maior categoria
nas ocupações: 18,4% se empregavam de atividades como pequenos comerciantes
oferecendo serviços de carpinteiro, celeiro, ferreiro, sapateiro, barbeiro ou ainda de
pedreiro.
Em relação aos avós alocados no setor industrial da mineração, a terceira maior
categoria, eles somam 8,3% dos casos, dividindo-se em ocupações de operador de produção,
operador de mineração, encarregado de produção, garimpeiro, mineiro, minerador.
Os demais avós ocupavam as funções de motoristas de caminhão, ônibus ou trator,
2,4% dos casos, e outras funções como vigilantes em 1,2% dos mesmos avós.
Em relação às avós (maternas ou paternas), 4,2% dos entrevistados não souberam
responder. Mas os dados mostram que a maioria, 129 avós (76,8%), não se ocupava com
qualquer atividade remunerada fora do lar. As demais, 23,2%, se ocupavam de atividades
como o trabalho rural (8,3%), empregada doméstica (7,7%) ou ainda em trabalho autônomo
como de costureiras e doceiras (3%).
Notamos que, na geração dos avôs, a maioria ainda reflete as ocupações de acordo
com a região rural em que morava, a maior parte deles ocupava-se das atividades rurais
enquanto que as esposas cuidavam das atividades do lar. Veremos que, na geração dos
filhos, estas características ocupacionais irão se modificar, e as empresas da região terão
lugar de destaque na oferta de empregos na geração dos pais dos entrevistados, conforme
podemos ver na classificação das ocupações dos pais por categoria socioprofissional,
representada na Tabela 5. As categorias socioprofissionais foram tomadas como referência a
partir dos estudos de Portes (1993).
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TABELA 5
Categorias Socioprofissionais dos Pais dos Entrevistados
Categorias
Trabalhadores manuais
qualificados ou
semiqualificados alocados
na indústria

Trabalhadores autônomos

Trabalhadores rurais
Motoristas

Trabalhadores não
manuais de nível médio

Proprietários de terra

Trabalhadores não
qualificados
Trabalhadores da
Educação
Sem resposta
Total

Ocupações
Almoxarife (1)
Mecânico (6)
Operador de produção (6)
Operador de mineração (4)
Soldador (1)
Tratorista (2)
Garimpeiro (1)
Padeiro (1)
Pedreiro (2)
Pequenos comerciantes (13)
Marceneiro (1)
Vendedor (2)
Agricultor (5)
Lavrador (12)
Caminhão (1)
Máquinas Industriais (pá
carregadeira, retro escavadeira,
patrol, empilhadeira etc.) (7)
Ônibus (2)
Administrador distrital (1)
Auxiliar administrativo (1)
Auxiliar de escritório (1)
Servidor público municipal (3)
Supervisor de manutenção (1)
Vereador (1)
Fazendeiro (1)
Produtor rural (1)
Sitiante (1)
Auxiliar de serviços gerais (3)
Professor de Educação Básica (1)

N

%

20

23,8

20

23,8

17

20,2

10

11,9

08

9,5

03

3,6

03

3,6

01

1,2

02
84

2,4
100%

Fonte: Dados da pesquisa

Dos pais, dois entrevistados, 2,4%, disseram desconhecer informações a respeito do
lado paterno da família, o que sugere que foram filhos criados apenas pela mãe e fruto de
uma separação recente por ocasião do nascimento desses entrevistados.
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Dentre as categorias socioprofissionais, podemos perceber que se destacam os
trabalhadores manuais qualificados ou semiqualificados alocados na indústria e os
trabalhadores autônomos, empatados em uma primeira posição com 23,8% dos pais dos
entrevistados. Os trabalhadores das indústrias se dividem entre as funções de almoxarife,
mecânico, operador de produção, operador de mineração, supervisor de manutenção,
soldador e tratorista. Percebemos que as três empresas presentes na região beneficiam essa
localidade com o recrutamento de mão de obra local, garantindo um mínimo de condições
básicas de subsistência para os funcionários. Esse dado pode sugerir ainda, como hipótese,
que a segurança de um emprego fixo e a possibilidade de uma renda fixa podem influenciar
e modificar as condições de existência de uma localidade e seu grau de aspiração a bens
simbólicos, como formação escolar em nível superior.
Para exemplificar, em visita a uma das empresas durante a realização desta pesquisa,
para a localização dos entrevistados, entrevistamos uma Analista do setor de Recursos
Humanos, que nos afirmou que os funcionários têm alguns benefícios sociais além do salário
fixo mensal, tais como cesta básica mensal, plano de saúde, plano odontológico e assistência
farmacêutica para compra de medicamentos com receita médica. Destacamos que não
pretendemos discutir aqui a questão da valorização profissional, mas chamar a atenção para
sugestão no sentido de que os benefícios que garantem uma condição mínima para o
empregado fixo poderiam influenciar positivamente nas condições de subsistência, e sugerir
ainda que os rendimentos familiares pudessem ser utilizados também como investimento na
escolarização dos filhos.
A categoria dos Trabalhadores Autônomos, com 23,8%, reúne os pais que
desenvolvem seus trabalhos na própria localidade com as funções de garimpeiro,
marceneiro, padeiro, pedreiro, soldador e os pequenos comerciantes. A maioria desses
trabalhadores, no entanto, é formada por pequenos comerciantes da localidade, o dono da
mercearia, do bar na esquina, da padaria etc.
Entre as profissões escolhidas pelos filhos estão aquelas voltadas para cursos de
licenciatura como Geografia (1), Letras (1) e Química (1) e da área da saúde como
Enfermagem (1), Farmácia/ Bioquímica (2), Medicina (3) e Odontologia (2). Com esses dados,
percebemos, inclusive, que existe uma tendência dos filhos de comerciantes para
escolherem cursos mais valorizados socialmente como Medicina e Odontologia. O que se
percebe é que poderíamos considerar a presença de um certo capital econômico que
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possibilitou o investimento na formação dos filhos, mas que não foi isento de um esforço
individual dos próprios filhos. Podemos ressaltar a trajetória de uma família de comerciante
que é proprietário do que poderíamos considerar o maior ponto comercial deste distrito,
que conseguiu inserir três de seus quatro filhos no curso de Medicina e a outra filha em
Odontologia. Destes, três estudaram em universidades públicas (UFJF e UNIFAL) e um em
universidade privada. Notamos, porém, que nesta família, a chegada dos filhos ao Ensino
Superior não se deu sem esforço. Todos foram estudar em Juiz de Fora, pelo menos um ano
do Ensino Médio. O filho mais velho foi aprovado no curso de Medicina assim que concluiu o
Ensino Médio. Os outros dois filhos do meio, a menina que se formou em Odontologia e o
menino que se formou em Medicina, fizeram um ano de cursinho pré-vestibular. Já o filho
mais novo, movido por uma determinação pelo exemplo dos demais irmãos, fez quatro anos
de cursinho e tentou, segundo seu relato, quase vinte exames vestibulares para o curso de
Medicina; aprovado, hoje cursa o 5º ano de Medicina.
A categoria dos trabalhadores rurais reúne as ocupações de agricultores, fazendeiros,
lavradores, produtores rurais e sitiante e, como foi antecipado, essa função, que era a maior
na geração dos avós (64,3%), diminuiu para a terça parte e nessa geração reúne apenas
20,2% dos pais dos entrevistados.
Os motoristas de caminhão, ônibus e transporte escolar somam a terceira maior
categoria e foram colocados como independente por entendermos, assim como Gouveia
(1980); Durhan (1984) e Portes (1993), que possuem características específicas como a posse
de uma carteira de habilitação, que exige um mínimo de escolarização ou ainda uma
profissão que o possibilita ser tanto um profissional liberal/autônomo ou um contratado
formal. Estes correspondem a 11,9% dos pais dos entrevistados.
Os trabalhadores não manuais de nível médio, que reúnem as ocupações de auxiliar
administrativo e de escritório, administrador distrital, vereador e demais servidores públicos
municipais, correspondem a 9,5%.
Ligados ao trabalho rural, porém na categoria Proprietários de terra, estão ainda
3,6% de pais, nas funções de fazendeiro, produtor rural ou sitiante.
Os demais, em menor número, enquadram-se na categoria dos trabalhadores não
qualificados, como os auxiliares de serviços gerais (3,6%), e um pai (1,2%) que é professor da
rede pública estadual de Educação Básica, da categoria dos Trabalhadores da Educação.
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De forma geral, percebemos nessa categorização socioprofissional, que os filhos
investigados nesta pesquisa são provenientes de pais que exercem funções de baixa
remuneração nas indústrias, nas atividades do campo ou funções menores de autônomos e
serviços gerais, em cerca de 3/5 dos casos.
Notamos ainda que a maioria absoluta dos empregos está ligada a áreas que não
exigem uma escolaridade em nível superior, mesmo que cinco pais tenham Ensino Superior,
em curso ou completo. Destes pais com curso superior, um é professor da rede estadual na
E.E. de Mercês de Água Limpa. Dois outros pais também são ou foram professores nesta
escola, mas têm como primeiro emprego o trabalho autônomo em comércio local e foram
agrupados na categoria dos trabalhadores autônomos. Dos outros dois pais, um é
empregado de uma das mineradoras, e o outro, de uma fábrica de móveis local.
Os locais de trabalho respondidos nos questionários evidenciam como traço
marcante a contribuição das empresas da região na vida profissional dos pais desses
entrevistados: 41 entrevistados, 48,8%, quase metade, relataram que seus pais são
atualmente empregados ou trabalharam por um bom período nas empresas CIF Mineração,
Granha Ligas e Extrativa Fertilizantes. Há que se considerar aqui que alguns pais hoje são
aposentados por tempo de serviço ou contribuição. Dessas empresas, a que mais foi citada
foi a CIF Mineração, que emprega ou empregou 32 dos 84 pais (38% do total).
Os empregados em trabalhos temporários de fazendas e lavouras de fazendeiros da
localidade são 16 pais (19%). Os autônomos em comércio da região somam 13 pais (15,5%).
Os empregados do setor público, como Prefeitura Municipal de São Tiago e E.E. de
Mercês de Água Limpa, instituição pública estadual, são em número de 9 pais (10,7%). Os
demais locais de trabalho podem ser agrupados em pequenas empresas privadas da
localidade, como uma fábrica de móveis e uma empresa de transportes rodoviários que
responde por 4,7% dos empregos. Um entrevistado desconhece totalmente qualquer
informação do pai e não respondeu a questão.
As mães dos entrevistados, em sua maioria, não possuem atividade remunerada fora
do lar. Em número menor que as avós, elas representam ainda a maioria de 57,1% do total
de mães, conforme a Tabela que se segue.
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TABELA 6
Categorias Socioprofissionais das Mães dos Entrevistados
Categorias

Ocupações
Do Lar
Trabalho doméstico
Trabalhadoras qualificadas Professoras da Educação
de nível superior
Básica
Trabalhadoras autônomas
Cabeleireira (2)
Costureira (3)
Empresária (1)
Pequenas comerciantes (2)
Sacoleira (2)
Trabalhadoras manuais
Auxiliar de serviços gerais
semiqualificadas no serviço
na escola local (3)
doméstico
Empregadas domésticas (4)
Trabalhadoras não manuais Agente de saúde (1)
de nível médio
Servidora pública municipal
(3)
Trabalhadoras rurais
Lavradora (3)
Trabalhadora rural (1)
Total

Número
48
11

%
57,1
13,1

10

11,9

07

8,3

04

4,8

04

4,8

84

100%

Fonte: Dados da pesquisa

O trabalho no lar, de forma geral, não é muito valorizado na sociedade brasileira. A
Síntese de Desenvolvimento Social, do ano de 2010, mostrou que o tempo dedicado ao
trabalho doméstico e cuidados com os familiares “por constituírem um trabalho não
valorizado pela sociedade acabam se tornando um ‘trabalho invisível’”. Este documento
defende ainda que a valorização do trabalho doméstico realizado pelas mulheres como uma
atividade válida e importante para promover a sua valorização na sociedade é ainda um
esforço incipiente (IBGE, 2010, p. 257).
A grande maioria de mães que se dedicam apenas às atividades do lar poderia sugerir
que elas se ocupassem exclusivamente da escolarização dos filhos, como relatou um
entrevistado que afirma que a mãe trabalhou “apenas em casa, vigiando nossa educação”
(M. M. CANAAN, médico). Por isso, tomamos como investigação o capital escolar dessas
mães para compreendermos a contribuição da sua escolarização na ajuda aos filhos, dentro
daquela perspectiva de análise colocada por Lahire (1997) de que não basta a posse de um
capital escolar, é preciso que ele esteja à disposição da criança e teça uma função
pedagógica efetiva.
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GRÁFICO 7
Cruzamento da categoria “Mães do Lar”
com seu respectivo nível de escolaridade
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Fonte: Dados da pesquisa

O gráfico acima não computou o grau de escolaridade da mãe de uma entrevistada
que não o informou no instrumento de pesquisa, mas revela que a maior parte das mães
que se ocupam dos trabalhos nos próprios lares, 33 mães, possuem menos que 8 anos de
escolaridade, ou seja, 68,7% dessas mães não possuem ao menos o Ensino Fundamental
concluído. Esse dado nos faz supor, portanto, que apenas 29,2% das mães tivessem um nível
de capital escolar que pudesse contribuir para influenciar positivamente no sucesso escolar
de sua prole, mesmo que saibamos ser essa questão mais complicada do que as aparências
indicam, como as mães da pesquisa de Portes (1993). Na pesquisa deste autor, são
ressaltadas as atividades estratégicas desenvolvidas pelas mães dos seus entrevistados como

na busca do estabelecimento escolar, no incentivo e auxílio a aprendizagem
escolar, nos cuidados (físicos e materiais) necessários a manutenção dos filhos – na
casa e no estabelecimento escolar – e a busca constante de uma relação de
proximidade junto à escola, mesmo diante das dificuldades econômicas e culturais
para desempenhá-las (PORTES, 1993, p. 162).

Nesse sentido, entender a real contribuição dessas mães que se ocupam de
atividades no lar demandaria estudos aprofundados sobre o cotidiano familiar, mas, com
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uma análise a partir do cruzamento com a profissão escolhida pelos filhos, os dados revelam
que esses filhos, em sua maioria, 44,7%, escolheram profissões ligadas a área de
licenciatura, como os cursos de Educação Física (1), Física (1), Geografia (2), Letras (1),
Matemática (2), Normal Superior (5), Pedagogia (7) e Química (2) e mostram também que
cerca de 30% dos filhos escolheram cursos altamente seletivos como Direito (6), Fisioterapia
(1), Medicina (3) e Odontologia (4). Em relação às mães dos jovens que escolheram cursos
altamente seletivos (n=14), apenas 30,8% delas têm mais que 8 anos de escolaridade.
Além das mães que se ocupam dos trabalhos domésticos sem remuneração, existe
também a categoria das trabalhadoras autônomas, (11,9%), ou seja, aquelas que se ocupam
de pequenos trabalhos no próprio comércio da família ou demais serviços, como vendedora,
sacoleira, costureira, cabeleireira, serviços esses que acabam sendo desempenhados ao lado
ao trabalho nos lares. Outra categoria de trabalhadoras com atividade remunerada são as
trabalhadoras manuais semiqualificadas de serviço doméstico, 8,3% das mães, que
desempenham funções como de cantineira ou auxiliar de serviços gerais na escola local,
além de empregadas domésticas em casas de terceiros.
Em menor número, encontra-se a categoria das Trabalhadoras não manuais urbanas
de nível médio, com 4,8% do total de mães, que reúne as agentes de saúde ou demais
funcionárias do serviço público municipal. E, ao contrário das avós que se ocupavam de
atividades rurais em mais de 20% dos casos, as mães, apenas 4,8% delas, foram agrupadas
na categoria das trabalhadoras rurais, marcando um distanciamento do campo e se
afastando das ocupações das avós.
Destacamos nessa categorização a maioria das mães que possuem atividade
remunerada na categoria trabalhadoras qualificadas de nível superior, que reuniu as
profissionais da educação, 13,1% das mães. No entanto, se analisamos de outra forma, em
relação às mães que possuem atividade remunerada, o número aparece bem mais
significativo, visto que, das 36 mães que trabalham fora, 30,5% delas são professoras da
Educação Básica.
Lopes e Silva (2010), em pesquisa desenvolvida a respeito das trajetórias escolares e
o significado da escolarização dos filhos de professoras primárias da cidade de São João delRei/MG, confirma que mães professoras contribuem positivamente na escolarização dos
seus filhos e têm como estratégia o superinvestimento escolar.
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Analisando as histórias de vida destas mães, suas origens e suas condições de
trabalho, posso afirmar que elas investem na educação dos filhos de forma
organizada e planejada e ainda fazem uso do lugar que ocupam no universo escolar
para influenciar a escolarização da prole, elas conseguem atuar na trajetória dos
filhos, baseadas no exercício da profissão e ainda podem identificar os casos de
fracasso escolar de seus filhos como casos provenientes de fatores externos, como
problemas psicológicos. Ainda a partir do lugar social ocupado por essas mães na
trajetória familiar, o acompanhamento da escolarização dos filhos parece fazer
parte de um processo de busca de continuidade de mobilidade social familiar.
Mobilidade maior para aquelas que vêm de frações de camadas populares (LOPES E
SILVA, 2011, p. 131).

As mães professoras da pesquisa empreendida por esta autora realizam, portanto,
um acompanhamento sistemático do processo de escolarização de seus filhos,
desenvolvendo ainda outras estratégias para a promoção do sucesso escolar dos filhos como
o trabalho no mesmo turno em que o filho, o contato com os professores deles, a cobrança
de bons resultados e a exigência de aprovações e obtenção de êxito escolar.
Lopes e Silva (2011) mostrou ainda que as escolhas profissionais dos filhos de
professoras estão distantes de serem realizadas na área de licenciatura. Sobre isso, a autora
afirma que

Talvez eu possa dizer que, tendo o conhecimento do sistema escolar e de seus
bastidores, essas mães pensam na escola enquanto suporte aos filhos no sentido
de prepará-los para o futuro. Essas mães estão atentas ao processo de
escolarização dos filhos, no sentido de instrumentalizá-los para o mercado de
trabalho e para a obtenção de uma profissão com remuneração rentável, excluindo
a docência (LOPES E SILVA, 2011, p.130).

No distrito de Mercês de Água Limpa, as 11 mães professoras vêm confirmando a
pesquisa da autora. Apenas três entrevistados escolheram a profissão das mães: dois
formados em Educação Física e um em Letras, embora um deles relate que escolheu
inicialmente o curso de Fisioterapia, mas cursou Educação Física pela aprovação mais rápida
no vestibular deste curso. O restante, em sua maior parte, escolheu cursos da área de saúde
como os cursos de Farmácia e Bioquímica (4), Enfermagem (1), Odontologia (1). Entre os
demais, um entrevistado é formado em Engenharia Mecânica e o outro, em Turismo.
Mesmo com o trabalho fora do lar, fica ainda nítido, pelos relatos nos questionários,
que as mulheres são ainda responsabilizadas pelas atividades do lar. Para Bruschini (2007, p.
542), o trabalho fora não isenta as mulheres do cuidado no lar, ou seja, “para as mulheres, a
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vivência do trabalho implica sempre a combinação dessas duas esferas, seja pela articulação,
seja pela superposição, tanto no meio urbano quanto no rural.”
Segundo a Síntese de Desenvolvimento Social, mesmo com o aumento da taxa de
participação das mulheres no mercado de trabalho nos últimos anos, elas ainda
permanecem como as principais responsáveis pelas atividades domésticas e cuidados com
os filhos e demais familiares, o que representa uma sobrecarga para aquelas que também
realizam atividades econômicas, ou seja, para aquelas que desempenham dupla jornada de
trabalho (IBGE, 2010, p. 257).
A combinação destas duas jornadas já se faz com grande dificuldade, mas no caso das
mães professoras, conforme esboçado no capítulo anterior, que caracterizou as profissionais
da escola E.E. de Mercês de Água Limpa, passaram por uma tríplice jornada, quando se
viram na necessidade de cursar o Ensino Superior a partir das exigências da LDB 9394/96 que
orienta a atividade de professor com Ensino Superior, e a chegada de polos da Universidade
Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) e da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações
(UNINCOR) à cidade de São Tiago. O mesmo fato ainda ocorre com as mães que tentaram
melhorar as condições profissionais com o retorno à escola para a conclusão da educação
básica. As dificuldades da jornada tríplice feminina foram investigadas por Ávila (2010) em
uma pesquisa de mestrado que tomou uma investigação a partir do estudo com alunas
universitárias. De acordo com esta pesquisa,

o fato de pertencerem às camadas populares faz com que, para essas mulheres, a
necessidade do trabalho remunerado seja um imperativo de sobrevivência. Na
maior parte das vezes, acompanhada de baixos rendimentos, trabalho exaustivo
(físico ou intelectual) e elevada carga horária diária, essa situação acaba por
acarretar limites na capacidade de aprendizagem e concentração [...] O tempo
gasto com o trabalho doméstico atua como uma circunstância atuante
desfavorável para um melhor desempenho escolar. Independentemente das
conquistas femininas com respeito à igualdade de gênero no âmbito da política, do
mercado de trabalho e da educação, no âmbito privado do ambiente doméstico
atua como uma circunstância atuante desfavorável para um melhor desempenho
escolar (ÁVILA, 2010, p.178-9).

Ávila (2010) evidencia ainda que as obrigações com as atividades no lar podem se
tornar ainda um impedimento determinante para permanência da mulher na universidade,
impedindo-as de dispor de um tempo próprio exclusivo para os estudos. As professoras da
Escola E.E. de Mercês de Água Limpa se viram incentivadas a estudar pela chegada dos polos
das universidades acima citadas, pois a dupla jornada até o Ensino Superior as impediriam
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de buscar a formação universitária se ela estivesse a uma distância geográfica muito
acentuada que as impedisse de conciliar trabalho e estudo. Essas mulheres não
conseguiriam estudar se precisassem ausentar-se dos lares por períodos longos que
dificultassem o cuidado dos filhos e as responsabilidades do trabalho remunerado.
Os locais de trabalho das mães revelam que a maioria trabalha na própria casa:
61,9% delas se ocupam das atividades domésticas ou fazem pequenas tarefas sem se
afastarem do lar, como costuras, salão de cabeleireiro, serviços de sacoleiras e demais
vendas; 9,5% trabalham em pequenos comércios da família ou da própria localidade, como
padaria, armazém/mercearia e loja de roupas; 3,6% trabalham em residências de terceiros
no serviço de empregada doméstica; 3,6% trabalham na Prefeitura Municipal de São Tiago;
2,4% trabalham em lavouras ou fazendas; 1,2% trabalha em empresas da região e a grande
maioria das que trabalham fora de casa, 17,9%, trabalha nas escolas públicas locais, a
instituição de Educação Infantil Municipal ou na E.E. de Mercês de Água Limpa, ocupando-se
de funções como professoras ou auxiliar de serviços gerais.

3.3. A importância da instituição escolar para a formação dos filhos
Na educação dos filhos, segundo relato dos entrevistados, todas as mães são
unânimes no entendimento da importância da instituição escolar na vida e formação de seus
filhos. Já para os pais, no relato de apenas um dos entrevistados houve a exposição do
descrédito do pai pela escola: “Meu pai não acredita na escola” (J. A. PAIVA, professor Ed.
Básica). Os demais, assim como as mães, entendem a importância desta instituição na
formação de seus filhos.
É também comum o fato de que, mesmo os pais incentivando, a responsabilidade na
educação escolar era delegada de forma mais exclusiva às mães:

Para o meu pai, a escola também tem um papel importante, porém era um pouco
desligado nessa questão (E. A. PEREIRA, Estudante de Direito).
Meu pai não me acompanhou muito na escola, deixava isso para minha mãe (S. M.
CAPUTO, Enfermeira).
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Comumente, os relatos específicos da importância atribuída à escola pelos pais
mostraram que, em sua maioria, os entrevistados não distinguem a diferença na visão para
os pais e mães. Na grande maioria dos relatos (72 relatos dentre os 84 entrevistados), a
opinião tanto para os pais quanto para as mães em relação à escola era a mesma. Apenas
3,6% dos entrevistados não responderam sobre esse assunto.
Para o 19% dos pesquisados, a escola tinha um papel importante, fundamental ou
imprescindível para a educação dos filhos, porém estes não descreveram ou formalizaram
uma opinião que traduzisse ou caracterizasse a visão dos pais pela instituição escolar:

Sempre houve um grau de importância para eles em relação aos filhos, mas
desconheço tal valor. Jamais conversamos sobre isso (V. J. NEVES, professor
universitário).
Meu pai e minha mãe sempre tiveram uma grande admiração pela escola. (J. G.
CANAAN, professor Ed. Básica)

Enfim, numa tentativa de explanação e organização das respostas coletadas,
reduzimos os dados e as representações constantes dos demais relatos apresentados por
esses 65 entrevistados em três diferentes categorias, como passamos a expor em seguida.

3.3.1. A Escola como local de aprendizagem e de aquisição de conhecimentos
Para 11, 9% dos pais, a escola era vista como um espaço onde se aprendiam as bases
da aquisição do código da leitura e escrita, como a simples aprendizagem da “alfabetização
e aprender distinguir o certo do errado” (C. A. C. MARTINS, Estudante de Farmácia), ou que a
escola representava uma “ajuda na formação da bagagem dos conhecimentos” (M. R.
CASTRO, administradora de empresas). Para alguns pais, a visão era ainda de que a escola
completa o papel da família: “Para eles, a escola é importante para formar caráter,
humanidade, completando o papel da família.” (L. B. C. TEIXEIRA, estudante de
Odontologia), o que mostra que a responsabilidade de educar também é entendida como
um papel familiar.
Mas há ainda quem veja a escola em uma posição de saudosismo dos momentos
vivenciados no interior da escola de seus tempos, ou seja, para os pais, o tempo de escola
era uma “época mágica da vida, tempo de aprendizado, em todos os sentidos. Crescimento
pessoal...” (M. I. C. OLIVEIRA, farmacêutica).
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3.3.2. A visão de Educação como herança
A ideia de Educação como única “herança”, como um “bem” a ser deixado para os
filhos está presente em 4,8% dos relatos e caracteriza uma atitude presente nas camadas
populares, ao entender que, na ausência de um capital econômico que pudesse garantir
uma condição melhor para os filhos, os pais reconhecem a escola e a enxergam como uma
“garantia” de que, na posse de um capital escolar, o filho conquiste um emprego “menos
sofrido” e mais rentável financeiramente, e que possa contribuir para melhoria nas
condições de emprego menos desvalorizado do que o dos pais.

Para minha mãe e meu pai, era o que tinham condições de nos proporcionar de
melhor, para garantir o nosso futuro (L. A. CASTRO, coordenadora de Laboratório
Químico).
Meus pais queriam o melhor da educação para nós. Meu pai dizia: O que eu quero
deixar para vocês é o estudo. (D. A. PEREIRA, professora Ed. Básica)
Minha mãe acredita que o estudo é o maior bem que se possa conquistar. (J. A.
PAIVA, professor Ed. Básica).
[Escola é] Reconhecimento da importância do saber como fundamental à vida do
ser humano. [Meu pai] Proporcionou isto a seus filhos. Dizia que a maior herança
que um pai poderia deixar a um filho seria o saber. Fez muito no sentido de que
isso fosse uma realidade entre nós. Se emocionava muito quando lembrava seus
tempos de escola (M. I. C. OLIVEIRA, farmacêutica).

Por outro lado, não podemos descartar, como hipótese, que esse relato tenha se
constituído em um habitus, visto que estudos recentes em História da Educação (CARVALHO,
2012) mostram todo um esforço das políticas públicas em educação no final dos anos 1930
para que os pobres “orientassem” a educação como uma “herança”.
Os discursos legais da década de 1920, mais precisamente nas legislações mineiras de
1927, destacavam a importância da instrução como o principal meio de combater a
ignorância e, por isso, propunha uma série de medidas para assistir os alunos que não
tivessem condições materiais, como destaca Carvalho (2012, p. 162):

Nesse contexto, foram propostas muitas ações para auxiliar a pobreza, já que a
política liberal tinha como objetivo também colocar na escola os alunos pobres,
considerados os mais necessitados de serem educados em todos os aspectos, em
um momento em que a ignorância era responsabilizada pelo atraso do país. Dessa
forma, fazia-se necessário trazer para a escola aqueles indivíduos que viviam à
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margem, justamente para moldá-los, de acordo com os novos modelos liberais que
vinham sendo estabelecidos para o progresso.

Neste sentido, os discursos legais dos anos finais da década de 1920 poderiam ter
influenciado um reconhecimento social de importância da escolarização como “único” meio
de se modificarem as condições de vida pobre, responsabilizada pelo “atraso do país”, como
destaca Carvalho (2012).

3.3.3. A estratégia de investimento escolar
Há aqueles que consideram que, para os pais, a escola era vista como um item de
prioridade em casa. Para 60,7% dos entrevistados, a escola representava um “valor”
significativo e uma chance de “construir um futuro melhor” para os filhos. Por isso, faziam
parte desse processo a cobrança e um acompanhamento escolar dos filhos e a ininterrupta
vigilância:

Minha mãe sempre deu muito valor aos estudos, sempre me incentivou e me
cobrou muito na escola (S. M. CAPUTO, enfermeira).
Sempre passou para nós que deveria ser primordial em nossas vidas (V. K. ROCHA,
professora Ed. Básica).
Na sua maneira de educar, sempre foi um item de prioridade, sempre valorizou
muito (L. M. C. CARVALHO, farmacêutica e bioquímica).
Meus pais sempre foram muito participativos, entravam sempre em contato com
os professores. Gostavam de saber como eu e meus irmãos estávamos indo. (T. M.
MARQUES, professora Ed. Básica)
[Importância] Muito grande, pois a partir dela, nossos pais puderam dimensionar o
potencial que eles destinavam para trabalhar e para construir um futuro melhor
para os filhos (J. C. C. PEREIRA, farmacêutico e bioquímico).
Em minha casa, todo o tempo escola sempre teve suma importância, assunto
sempre tratado com muita seriedade (J. B. MAGALHÃES, enfermeira).

Assim como Lahire (1997, p. 280), percebemos que possa ter havido nessas famílias a
presença de um investimento escolar tal como detectado no Perfil 2224, em que os pais

24

Lahire (1997) agrupou o material oriundo de suas observações das realidades familiares em forma de perfis
de configurações sociais.
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organizam “rigorosamente a vida familiar em torno da escolaridade dos filhos, traduzindo os
julgamentos ou conselhos escolares em práticas familiares.” Essas práticas familiares
auxiliaram na chance de chegada ao Ensino Superior.
Há ainda para um dos pais a ideia de que a escolarização representa mais que a
garantia de um futuro melhor, mas uma expectativa de ascensão social: A escola para meus
pais é um ambiente educativo, de formação humana, socialização, preparação para o
trabalho e ascensão social. (M. A. C. ABREU, estudante de Odontologia).
Nessa fala, percebemos que essa estratégia está bem próxima daquela das classes
médias quando há uma mobilização das famílias no sentido de investir pesada e
sistematicamente na escolarização dos filhos. Esse investimento no mercado escolar é
denominado por Pierre Bourdieu como lógica da ascensão social pela ascese (NOGUEIRA,
2006).
Dentro da categoria de Investimento Escolar, agrupamos ainda aqueles que
consideram a educação como um alicerce para uma mudança de vida. A maioria dos
entrevistados (38,1%) responderam que, na visão dos pais, a escola representa “uma base
para um futuro melhor” ou a expectativa para uma “vida mais estável e sem sofrimento”:

Os dois sempre consideraram a escola como a principal base para um futuro
melhor (E. A. S. MACHADO, fisioterapeuta)
Ambiente no qual se tem meios para se preparar um futuro melhor, podendo se
desenvolver conhecimentos específicos e da vida cotidiana com um olhar crítico (P.
A. CRUZ, professora da Ed. Básica).
Sempre incentivou a mim e aos meus irmãos, como um caminho para buscar a
nossa liberdade cultural e, principalmente, financeira (M. F. S. CASTRO, professora
de Geografia).
Já falecidos, informavam que para ter uma vida digna, sem sofrimento, havia
necessidade de estudar (V. A. PEIXOTO, encarregado de mineração).
Para ambos, a escola é de extrema importância na nossa educação. É uma arma
poderosa para que possamos ter melhores perspectivas de vida (T. J. A. MACHADO,
estudante de Engenharia de Alimentos).
A expectativa de uma vida melhor e menos sacrificada (J. A. CAMPOS, estudante de
Administração).

Na mesma linha de importância, outros pais acreditam que somente o estudo
propicia crescimento profissional: Para eles, o estudo é importantíssimo, pois somente com o
estudo é que surgirão as oportunidades de crescimento (J. C. C COELHO, estudante de
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Farmácia). Uma estratégia que mostra que a escolarização é vista como responsável pelo
crescimento profissional e forma de superação das condições sofridas de vida, fruto de
limitações impostas, muitas vezes, pela dificuldade econômica própria das famílias das
classes populares ou da localidade em que residem.
Ainda dentro de Investimento Escolar, há um número representativo de pais que se
realizam nas escolhas dos filhos, transformam a falta de oportunidade de estudo em suas
épocas a um investimento na escolaridade dos filhos. Esses pais não puderam ter acesso a
escola em função das condições materiais, seja porque moravam longe do distrito seja
porque entraram cedo no mercado de trabalho. No entanto, esses mesmos pais não tiveram
sofrimento ou não viveram de forma traumática a falta da oportunidade escolar. Eles têm
uma representação positiva e se realizam nas escolhas dos filhos.

Como eles não tiveram a oportunidade de estudar, me incentivaram a ter um curso
superior (D. F. SILVA, professor Ed. Básica).
Sempre nos estimulou a estudar e ter um curso superior por não ter as
oportunidades que tiveram os filhos (A. M. CANAAN, dentista).
Na época, as coisas eram muito difíceis para eles, não tiveram a oportunidade de
estudar, por isso, não o fizeram, mas sempre fizeram questão de incentivar os
filhos para que estudassem (J. A. CASTRO, professora de legislação).
Chance de ter uma profissão. Como ela não teve essa chance, fez de tudo para que
nós agarrássemos essa oportunidade (M. M. CANAAN, médico).
Como a escola era mais difícil (no tempo deles), eles me apoiaram e investiram
financeiramente para eu poder alcançar o tão sonhado Ensino Superior (A. O.
SILVA, professora Ed Básica).

Portanto, o que vemos em todos os relatos, salvo em um deles, da opinião de um pai
que não acredita na escola, como mostrado anteriormente, todos os demais evidenciam
ainda, assim como detectado por Lahire (1997, p. 334), que todas as famílias têm o
sentimento de que a escola é algo importante e manifestam a esperança de ver os filhos se
saírem melhor na instituição escolar. De forma geral, na visão dos entrevistados desta
pesquisa, tanto os pais quanto as mães destacam essa importância da escola e nutrem a
esperança de que ela contribua para a construção de um futuro melhor para seus filhos.
Essa importância, na visão dos pais, provavelmente tenha pesado na formação
escolar dos filhos ao investirem nos mesmos, por força de um desejo intenso de que eles
prosseguissem em seus estudos, mesmo com a dificuldade de acesso universitário próximo
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de suas localidades. No próximo capítulo, investigaremos as estratégias na própria trajetória
escolar dos entrevistados que tenha possibilitado a chegada ao Ensino Superior, em uma
tentativa de se chegar a um perfil sociocultural e escolar de alunos egressos dessa localidade
que ingressaram neste nível de ensino, em um meio onde as probabilidades estatísticas de
chegada à universidade se apresentavam como muito reduzidas.
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CAPÍTULO IV

PERFIL SOCIOCULTURAL E ESCOLAR DOS ALUNOS EGRESSOS DO
DISTRITO DE MERCÊS DE ÁGUA LIMPA
O objetivo deste capítulo é investigar o perfil dos entrevistados de forma a
reconstituir os traços do percurso escolar que possibilitou a eles a chegada ao Ensino
Superior. A investigação dos antepassados desses sujeitos nos permitiu perceber que, de
forma geral, era atribuída à escola um grau de importância bem elevado, de acordo com as
representações apreendidas dos relatos dos sujeitos investigados. E, neste capítulo,
investigaremos as trajetórias escolares desses sujeitos, tentando organizá-las em torno de
uma apresentação evolutiva que caminha da Educação Infantil aos níveis mais avançados, tal
como realizado por autores como Portes (1993) e Nogueira (2008). Embora não tratemos
aqui de casos de “sucesso escolar provável” como aqueles analisados por Nogueira, lidamos
com uma realidade de alunos que adentraram o Ensino Superior, mesmo sendo oriundos de
uma localidade onde as chances de sucesso escolar seriam reduzidas. Cabe lembrar que a
população a que a pesquisa chegou de ex-alunos que cursaram o Ensino Médio na E. E. de
Mercês de Água Limpa e prosseguiram a escolarização no nível superior foi de 130 alunos e
as análises desta pesquisa referem-se à amostra investigada, de 84 pesquisados, que
retornaram o principal instrumento da pesquisa, o questionário proposto.

4.1. Os sujeitos pesquisados: características gerais
A idade dos sujeitos dessa pesquisa variou entre 18 e 56 anos. Os períodos de
nascimento poderiam ser assim representados: do total de 84, 1,2% nasceram na década de
1950, 3,6% nasceram na década de 1960, 41,6% na década de 1970, 42,9% na década de
1980 e 10,7% na década de 1990.
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Fonte: Dados da pesquisa

Esse dado revela que a maior parte dos entrevistados (95,2%) concentra-se no
período de nascimento compreendido entre os anos de 1970 e 1993, ano de nascimento do
entrevistado mais jovem, recém admitido ao Ensino Superior, com a idade de 18 anos, em
2011, quando entrou nesse nível de ensino. Essa maioria concentrada nessas décadas sugere
que a entrada no Ensino Superior venha ocorrendo, de forma mais concentrada nas últimas
décadas pela maior facilidade de acesso a esse nível de ensino, possibilitada pelas políticas
de democratização do acesso ao Ensino Superior brasileiro, conforme discussões realizadas
no capítulo anterior.
Em relação a cor, apenas 1,2% dos entrevistados se denominou de cor amarela, 7,2%
de cor negra, 10,7% de cor parda e a maioria, 80,9%, se caracterizou como de cor branca.
Com relação a população brasileira, de acordo com o Censo Escolar 2010, esta foi registrada
em 1,6% de amarelos ou indígenas; 7,6% de pretos; 43,1% de pardos; e 47,7% de brancos25.
De outra forma, esse dado revela, mais uma vez, que o sucesso escolar, na localidade
de Mercês de Água Limpa, assim como no Brasil, parece ser mais comum entre a população
branca do que entre os não brancos, como revela a Síntese de Indicadores Sociais, do ano de
2010:

25

Dados consultados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo Demográfico 2010:
características da população e dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 16 de novembro de 2011.
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A proporção de estudantes de 18 a 24 anos de idade que cursam o Ensino Superior
também mostra uma situação, em 2009, inferior para os pretos e para os pardos
em relação à situação de brancos em 1999. Enquanto cerca de 2/3, ou 62,6%, dos
estudantes brancos estão nesse nível de ensino em 2009, os dados mostram que
há menos de 1/3 para os outros dois grupos: 28,2% dos pretos e 31,8% dos pardos.
Em 1999, eram 33,4% de brancos, contra 7,5% de pretos e 8,0% de pardos (INEP,
2010, p. 227).

A participação é majoritariamente do sexo feminino, 31% do sexo masculino e 69%
são do sexo feminino. Esta amostra apresenta resultados muito parecidos com a população
levantada por esta pesquisa, quando o percentual total de homens que cursaram o Ensino
Médio na E.E. de Mercês de Água Limpa e entraram para o Ensino Superior era de 31,5%,
conforme apresentado no Capítulo II. Este número pode indicar também que, assim como
no Brasil, o número de mulheres no Ensino Superior é bem superior ao de homens. No
período de 2001 a 2010, a participação majoritariamente feminina no Ensino Superior
brasileiro é evidenciada considerando-se tanto o número de matrículas quanto o número de
concluintes desse nível de ensino. “Em 2010, do total de 6.379.299 matrículas, 57,0% são
femininas e, entre os concluintes, a participação feminina é de 60,9%” (INEP, 2011, p.15).
As diferenças na escolarização entre homens e mulheres são definidas por Beltrão e
Alves (2009, p. 126) com o termo hiato de gênero (gender gap), que ocorre na educação
“quando existem diferenças sistemáticas nos níveis de escolaridade entre homens e
mulheres. É uma medida útil para evidenciar as desigualdades no acesso à escola entre os
sexos.”
Ainda de acordo com esses autores, durante muito tempo, o hiato de gênero
favoreceu aos homens.

Sem dúvida existem diferenças expressivas entre a escolaridade das mulheres e a
dos homens brasileiros. Durante cerca de 450 anos, o hiato de gênero na educação
brasileira favoreceu os homens. Mas, na segunda metade do século XX, houve uma
reversão do hiato de gênero e as mulheres ultrapassaram seus congêneres
masculinos em termos de anos médios de escolaridade. [...] O que podemos
depreender dos dados é que as mulheres dos grupos etários mais jovens têm não
só diminuído as diferenças em relação aos homens quanto à escolaridade, como
também vêm ganhando terreno sobre eles (BELTRÃO e ALVES, 2009, p.153).

De forma mais precisa e com base nos resultados dos Censos, Beltrão e Alves (2009)
consideram que essa reversão do hiato de gênero no Brasil tenha acontecido na década de
1980.
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Já Beltrão e Teixeira (2005), utilizando-se dos resultados apontados no Censo de
2000, afirmam que não só os números quantitativos revelam uma superioridade das
mulheres, mas ainda um melhor desempenho acadêmico:

Hoje, a maioria dos estudantes de ensino superior é composta por mulheres, e o
nível educacional das mulheres de 50 anos e menos já é maior que o dos homens.
Além disso, todos os indicadores educacionais mostram que as mulheres
permanecem mais tempo na escola e têm desempenho melhor. As mulheres já
invadem também as antigas profissões masculinas, como a engenharia, a medicina
e o direito. Essa entrada das mulheres no mundo das profissões está relacionada às
transformações da família tradicional, ao ingresso das mulheres no mercado de
trabalho e à grande redução da taxa de fecundidade ocorrida no país, que deu mais
condições para que as mulheres deixassem de se dedicar exclusivamente à vida
doméstica (BELTRÃO e TEIXEIRA, 2005, p. 187).

No entanto, Beltrão e Teixeira (2005, p. 187) também reconhecem que “ainda
existem profissões predominantemente femininas - como o magistério, o serviço social ou a
enfermagem -, de rendimentos relativamente baixos e que atraem, sobretudo, mulheres de
famílias mais pobres”.
Com base nos resultados dos Censos do Ensino Superior entre os anos de 1994 e
2005, Bruschini (2007, p. 549) também afirmou que as escolhas das mulheres continuam a
recair sobre áreas do conhecimento tradicionalmente “femininas” como

Educação (81% de mulheres), saúde e bem-estar social (74%), humanidades e artes
(65%), que preparam as mulheres para os chamados “guetos” ocupacionais
femininos. Mas também é verdade que a parcela feminina nas universidades vem
ampliando sua presença em outras áreas ou redutos masculinos, como a área de
engenharia, produção e construção, na qual aumentou de 26% para 30% a
presença das estudantes na década.

Nesse sentido, de acordo com Bruschini (2007), além de continuar marcando
presença no que denomina de “guetos femininos” como o magistério e a enfermagem, a
mulher tem adentrado também em áreas profissionais de prestígio como a Medicina, a
Advocacia, a Arquitetura e até mesmo a Engenharia.

Na categoria dos engenheiros, por exemplo, a participação das mulheres, que era
de 12% em 1993, atinge 14% em 2004. Entre os arquitetos, a fatia feminina é bem
mais substantiva. Na mesma data, mais da metade da categoria (54%) é composta
de mulheres, dado que consolida a tendência de feminização da profissão, uma vez
que as mulheres já ocupavam cerca de 52% dos empregos dessa área em 1993.
Também entre os médicos, a progressão se confirmou: 41,3% da categoria é
composta de mulheres em 2004, ante 36% em 1993. Em todos os grupos da área
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jurídica – advogados, procuradores, juízes, promotores e consultores jurídicos –
não foi menos significativo o incremento de mulheres. Esse é um mundo do
trabalho segmentado segundo os profissionais se enquadrem em dois tipos de
carreira: os chamados “profissionais do direito”, que engloba todos os funcionários
vinculados ao poder público, aos quais é vetado o exercício da advocacia e os
demais advogados e consultores jurídicos que exercem a advocacia como
profissionais liberais ou assalariados de sindicatos, empresas públicas ou privadas.
Em todas essas carreiras verificou-se o mesmo movimento de progresso, assim
considerado o incremento percentual da participação de mulheres. Em todas elas,
o sexo feminino passa a representar, em 2004, mais de 40% da categoria
profissional. O caso da magistratura também é exemplar, pois as juízas, que
ocupavam 22,5% dos postos em 1993, chegaram a mais de 34% na última data
examinada (BRUSCHINI, 2007, p. 551).

Em relação à ocupação das mulheres, maioria também nesta pesquisa no mercado de
trabalho, ocupar-nos-emos dessa discussão no próximo capítulo, que versará sobre o
destino profissional dos investigados.
Já em relação à origem dos jovens, todos os entrevistados moraram no distrito de
Mercês de Água Limpa e estudaram na escola estadual local, principalmente, porque esse
era um critério metodológico de seleção dos entrevistados pela pesquisa, mas nem todos
têm sua origem de nascimento na mesma cidade de São Tiago. Alguns entrevistados
nasceram em cidades da região mineira, porém muito próximas ao distrito de Mercês de
Água Limpa, com exceção de uma nascida em São Paulo. A grande maioria é, assim,
originária do próprio distrito ou da cidade-sede, São Tiago, com 58,3% dos entrevistados. O
restante se dividiu entre as cidades de Bom Sucesso, localizada a 22 km de distância, com
34,5% dos entrevistados; São João del-Rei, localizada a 70 km de distância, com 3,6% dos
entrevistados; Lavras, localizada a 60 km de distância, com 1,2%; a cidade de Divinópolis,
localizada a 149 km, com também 1,2% dos entrevistados. Apenas 1,2% dos entrevistados
nasceu fora do Estado de Minas Gerais, na cidade de São Paulo/SP, localizada a cerca de 440
km de distância deste distrito.
O instrumento de pesquisa evidenciou ainda que a posse da casa própria estava
presente no relato da maioria dos entrevistados. Somente 3,6% não possuíam casa própria,
enquanto, em sua maioria, 96,4%, moravam em casa própria desde quando nasceram,
quando residiam com os pais. Esse dado de residências domiciliares próprias se mostra
muito superior à média nacional, em que 73,1% dos domicílios foram declarados como
próprios na pesquisa realizada pelo Programa Nacional por Amostra de Domicílios, do ano
de 2009 (IBGE, 2010, p.81) e revela que, num meio rurbano como o investigado, a posse de
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uma casa própria era comum. No entanto, a presente pesquisa não consegue apreender as
condições de moradia desses entrevistados. Mas os possíveis efeitos de se morar em
residências próprias já foram mostrados em diferentes pesquisas como os de Agier (1990);
Lima (1990) e Portes (1993).
Esses entrevistados ocupam na fratria, em sua maioria, a posição de filhos mais
velhos, com 38,0% dos sujeitos desta pesquisa. A posição de filhos mais novos é ocupada por
29,8%, e a posição de filhos do meio é ocupada por 28,6%. Os demais, 3 sujeitos ou 3,6% do
total, são filhos únicos. Nesse caso, o primogênito parece beneficiar-se dos recursos da
família na construção de suas disposições escolares favoráveis a uma escolarização longa.
Em relação ao estado civil, atualmente, apenas 1,2% são divorciados; 40% são
casados ou vivem maritalmente com alguém, e a maioria dos pesquisados, 58,4%, se
constitui de solteiros.
Em relação à trajetória escolar, os estabelecimentos de ensino frequentados por
esses jovens mostram que estavam praticamente expostos ao que era oferecido no próprio
meio em que residiam, como a E.E. de Mercês de Água Limpa. Provavelmente, as
características da escola possibilitariam isso, uma vez que as avaliações dessa escola foram,
em sua maioria, positivas na memória dos seus ex-alunos. Veremos que apenas uma
pequena minoria seguirá para cursar parte do Ensino Médio em escolas privadas de outras
cidades.

4.2. O significado da escola
O significado atribuído à escola foi investigado como forma de entendermos o papel
que a escola desempenhou na vida dos jovens dessa pesquisa. Um número de 2,4% dos
entrevistados enxerga os anos de escolaridade como a conquista para posse de um “bem”,
mas mais seguro que aquele que financeiramente se poderia comprar: “Acho que é a única
coisa que ninguém tira da gente” (M. A. C. CANAAN, Administradora de Empresas).
Com a consciência de que as condições de existência do meio em que vivem não
oferecem a eles muitas opções de crescimentos profissionais, para 9,5% dos entrevistados o
significado da escola aparece representado com um expressivo grau de respeito e
valorização pela instituição escolar localizada nessa localidade.
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A escola é tudo! Por morarmos no interior, com difícil acesso ao conhecimento,
valorizamos muito a escola que temos (G. A. CASTRO, Professor Ed. Básica).
Era minha chance de ter algo a mais, de que meus pais não poderiam proporcionar
(L. A. CASTRO, Química).

Para 42,9% dos pesquisados, a escola funciona como um caminho que os possibilitou
ter um futuro melhor, abrindo portas para a independência financeira e uma qualidade
melhor de vida.

A escola ensinou a buscar minha independência e um futuro melhor (A. M.
CANAAN, Dentista).
Abre e está abrindo portas para uma qualidade melhor de vida e melhora
financeira (J. A. CAMPOS, Estudante de Administração).
[O estudo é o] Sucesso de uma profissão, de uma carreira e também da
simplicidade do ser humano. Quanto mais se estuda, se conhece do mundo, das
pessoas, da história da humanidade, chegamos à conclusão de que “nada
sabemos”. Os gênios e estudiosos se tornam simples com a sabedoria que
adquirem ao longo dos anos. O estudo não define a personalidade do ser humano,
mas contribui muito para a formação pessoal (M. I. C. OLIVEIRA, Farmacêutica e
Bioquímica).
Desde pequena, fui uma menina estudiosa, dedicada, colocando nos estudos todas
as minhas esperanças de ser alguém na vida (L. M. C. CARVALHO, Farmacêutica e
Bioquímica).
É o caminho para se conseguir superar as limitações e encontrar, de certa forma,
um meio para poder decidir o que realmente a pessoa quer ser e aprender com a
vida (M. F. S. Castro, Professora Ed. Básica).
Uma ferramenta essencial na formação de alguém, ela [a escola] que nos ajuda a
buscar um ensino promissor (M. M. PEREIRA, Estudante de Administração).

Em alguns casos, percebemos que o curso superior aparece como um sonho
possibilitado pela escola: “Graças à escola consegui realizar todos os meus sonhos ou pelo
menos alguns deles” (J. H. N. REIS, Enfermeiro), ou como uma forma de superar e melhorar
as condições de existência do seu meio: “Hoje sou farmacêutico/empresário. Do contrário,
operário assalariado (J. C. C. PEREIRA, Farmacêutico e Bioquímico).
É interessante observar que relatos como esses mostram o grau de consciência que
esses entrevistados tinham em relação às ofertas propiciadas por esse meio rurbano:
emprego na roça ou nas mineradoras da região. No entanto, a intenção aqui surge como a
de superar as condições econômicas dos pais. Mas, em outro relato que se segue,
percebemos ainda que a representação que se tinha em relação ao destino profissional
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subentende as dificuldades de tentar uma vida profissional distante daquelas ofertadas pela
comunidade. Ou seja, sendo professor, conseguiria vínculos com a comunidade no trabalho
na escola local e se distanciaria daquilo que constituía oferta de trabalho para os pais. No
entanto, ao crescer viu que podia fazer aquilo de que mais gostava e se dedicou a outra
profissão.
A escola sempre foi meu local preferido, já no primário tinha a ideia de que era
através dela que eu iria ter uma vida melhor, uma profissão (no inicio queria ser
professor) e não seria apenas um trabalhador - na roça, nas mineradoras etc. (J. P.
CARMINDO, Enfermeiro - Grifos nossos).

A importância da escola aparece ainda nas representações dos entrevistados como
uma “base” para a formação humana, do caráter, dos valores ou “alicerce” para o sucesso
profissional. Nesse sentido, 45,2% dos pesquisados entendem que

A escola é importante para educar, formar cidadãos com mais oportunidades de
crescimento humano e profissional (T. J. A. MACHADO, Estudante de Engenharia de
Alimentos).
A escola é o alicerce indispensável para a conquista da cidadania (R. A. S.
NASCIMENTO, Licenciada em Normal Superior).
A escola é uma parte importantíssima na formação do ser humano, não só do
conhecimento, mas dos valores e do caráter dos homens e mulheres do futuro (C.
J. C. CAPUTO, Licenciado em Educação Física).
A escola, assim como meus pais, foi a base da minha educação, convívio social e
incentivo para o curso superior (A. A. MAGALHÃES, Advogada).
Laboratório de pesquisa para a vida real (J. M. CANAAN, Médico).
Ela é essencial para a formação do ser humano, nos prepara para o futuro e nos dá
o conhecimento necessário para que possamos enfrentar os obstáculos que
surgem em nosso caminho (D. A. PEREIRA, Professora Ed. Básica).
Para que uma nação cresça, os cidadãos devem ser portadores de uma boa
formação, pois a autêntica educação prepara a pessoa para ter consciência crítica e
reflexiva, sendo capaz de fazer escolhas certas para sua vida. Então, a escola, para
mim, é a base de tudo, pois a educação prestada nas escolas é uma arma poderosa
para que os jovens alcancem oportunidades significativas de crescimento humano
e profissional, ajudando assim na construção de um mundo melhor (F. A. A.
AMARAL, Estudante de Farmácia).
Sempre gostei muito de estudar, colocando os meus estudos como base para um
futuro melhor (J. F. A. P. CANAAN, Farmacêutica e Bioquímica).
Também é de grande importância, pois com ele [o estudo] é que consegui crescer
na vida (J. C. C. COELHO, Farmacêutico e Bioquímico).
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Para mim, a escola sempre foi um lugar de crescimento pessoal para as pessoas. É
o lugar onde passamos a maior parte do tempo (S. C. CARVALHO, Graduada em
Análise de Sistemas e Estudante de Psicologia).

De forma mais direta, há quem se refira à importância da escola em referência à
própria escola do distrito de Mercês de Água Limpa. Aqui, ela passa a ser vista a partir do
contexto de uma universidade, localizada em um grande centro, com outros alunos de
diversas instituições que, para a entrevistada, teriam carência de formação humana.

É onde além de conhecimento e preparo para o futuro, possibilitou um
amadurecimento superior aos garotos da minha idade como pude perceber quando
enfrentei uma cidade grande. E, principalmente a questão de valores sociais, éticos
de respeito a vida, ao outro, à escola e à pátria (P. G. C. CANAAN, Enfermeira).

É interessante observar que para alguns relatos, a escola, além de base, constitua nas
representações dos entrevistados, uma continuação da educação familiar:

A Escola é uma continuação da educação que recebemos em casa, onde
exercitamos os ensinamentos de respeito ao próximo, ajuda, integração, limites,
aprendizados que junto com o conteúdo das matérias ensinadas, também
levaremos para o resto da vida (G. S. RESENDE, Administradora de Empresas).
Sempre considero a escola como continuação da família e é através dela que
podemos conseguir nos realizar como pessoa e profissional (A. C. SANTOS,
Estudante de Odontologia).

Assim, observamos nos relatos aqui analisados que a escola tem um papel
significativo nas representações dos entrevistados. A percepção dos alunos dá ênfase maior
ao papel socializador da escola, embora também valorize a formação escolar recebida. Papel
socializador/ mudanças de habitus propiciada pela escola se manifestaria em relatos como:
posse de um bem mais seguro, respeito e valorização pela instituição escolar; chance de ter
algo, aponta caminhos de um futuro melhor, abre portas para independência financeira;
formação pessoal; habitus de estudo e dedicação, superar limitações, encontrar e poder
decidir o que realmente quer ser, ajudar a buscar o ensino promissor, formar o cidadão,
educação para o convívio social, formação do ser humano, aprender a fazer escolhas certas
etc. Quando se fala da importância/ valor de uma escola, os investigados pensam na
formação oferecida e principalmente na preparação para o vestibular e diferentes exames.
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Esses ex-alunos parecem valorizar mais o papel educativo realizado pela escola na formação
dos sujeitos. Algo que é ensinado e que ninguém tira.
A seguir, analisaremos como se deu a trajetória escolar desses entrevistados desde o
momento de entrada na instituição formal da Educação Básica.

4.3. A trajetória escolar
Embora apresentemos os trajetos desses sujeitos em uma ordem linear, didática, não
compartilhamos da crença denunciada com propriedade por Bourdieu (1996) de que esses
trajetos se tenham construído em “linha reta”, sem rupturas ou desvios impostos pelas
circunstâncias, muito pelo contrário!

4.3.1. A Educação Infantil
A frequência da Educação Infantil não foi um privilégio de todos os sujeitos; 19,9%
dos pesquisados entraram mais tarde na escola, diretamente no segundo ano do Ensino
Fundamental ou na antiga 1ª série. Mas a maioria (80,1%) frequentou a Educação Infantil.
Todos os que frequentaram Educação Infantil a cursaram em uma instituição da rede pública
de ensino, provavelmente na própria comunidade distrital. Podemos aludir, assim como
Nogueira (2008, p. 130), que “mesmo sem imposição legal, a pré-escola já se tornou um
elemento obrigatório do percurso escolar” da maioria desses pesquisados.
Embora tenha se constituído parte da Educação Básica pela atual LDB 9394, do ano
de 1996, a Educação Infantil não tinha o caráter obrigatório no tempo de curso desses
pesquisados. Somente a partir do ano de 2009, com a Emenda Constitucional n.º 59, de 11
de novembro de 2009, que deu nova redação aos incisos I e VII do Art. 208 da Constituição
Federal, ficou prevista a “obrigatoriedade” do ensino de quatro a dezessete anos e a
ampliação da abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da educação
básica. Assim, somente a partir do ano de 2009, a Educação Infantil, pelo menos em nível de
atendimento pré-escolar, e o Ensino Médio se tornaram obrigatórios para todos os
brasileiros, devendo ser implementados, progressivamente, até o ano de 2016.
Para Portes (1993, p. 105),
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a frequência à pré-escola é função do habitat (meio geográfico de residência) e do
grau de investimento escolar de cada família que, de posse de um mínimo de
informações sobre o funcionamento do sistema escolar, demanda para seus filhos
os níveis de escolaridade disponíveis nas redes escolares – principalmente a pública
– de acordo com suas possibilidades.

Nesse sentido, na localidade de Mercês de Água Limpa, a maioria dos pais fizeram
uso da oferta de ensino infantil pública, em regime pré-escolar, para os seus filhos, mesmo
num tempo em que ela não figurava como obrigatória. Cabe lembrar que a única oferta de
Educação Infantil nesse distrito se dá apenas em regime pré-escolar, e inexistem formas de
atendimento em regime de creche, tanto privadas quanto públicas ou filantrópicas. Assim, o
que se pode concluir é que os pais residentes nessa localidade fizeram uso da escolaridade
disponível a eles no tempo de escolarização de seus filhos.

4.3.2. O Ensino Fundamental
Os Anos Iniciais

Todos os pesquisados frequentaram o ensino público durante os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental. Cabe lembrar que a idade desses sujeitos reflete que poucos deles
tenham entrado no Ensino Fundamental já no que hoje denominamos 1º ano. A grande
maioria entrou na 1ª série, ou 2º ano, uma vez que o movimento de ampliação do Ensino
Fundamental de nove anos tenha ocorrido somente no ano de 2006. Apenas 4,8% dos
pesquisados estudaram em outra escola pública estadual, e 3,6% em escola pública
municipal localizada em outra região que não o distrito. Dentre essas escolas, cinco estão
localizadas em espaços rurais nas redondezas do distrito de Mercês de Água Limpa e duas
são instituições que se localizam na cidade-sede de São Tiago. A maioria deles ou, mais
precisamente, 91,7% desses sujeitos, cursou esses anos na E.E. de Mercês de Água Limpa.

Os Anos Finais

A frequência aos Anos Finais do Ensino Fundamental se deu para a maioria (98,8%)
na E.E. de Mercês de Água Limpa. Apenas um pesquisado (1,2%) cursou esses anos em outra
instituição pública estadual na cidade-sede de São Tiago.
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Durante o curso do Ensino Fundamental, a grande maioria dos alunos dedicava-se
apenas aos estudos. Apenas 8,3% dos estudantes dessa fase tiveram alguma experiência de
trabalho enquanto estudavam. Dos sete jovens, duas trabalharam como babá e doméstica;
dois trabalharam em comércio próprio ou da região, e três se ocuparam, além da escola,
com atividades rurais e trabalho agrícola como safristas. Assim, percebemos que a maior
parte dos pesquisados, 91,7% dos jovens apenas se dedicavam ao estudo.
Isso poderia contribuir para explicar que o trabalho precoce, antes dos 15 anos, para
famílias que investem na escolaridade dos filhos, poderia ser visto como uma forma de
dificultar as responsabilidades com a escola e prejudicar o sucesso escolar dos filhos. De
toda forma, podemos ter reflexos aqui também das políticas e campanhas de combate ao
trabalho infantil. Ainda uma melhor situação funcional dos pais poderia dispensar esses
jovens do trabalho precoce.

4.3.3. O Ensino Médio
A maioria desses sujeitos (85,7%) estudou todo o Ensino Médio na E.E. de Mercês de
Água Limpa. O restante (5,9%) estudou também em outra instituição pública de ensino
médio, uma da cidade de São Tiago e as demais em escolas das cidades de Belo Horizonte
(Colégio Municipal Marconi), Juiz de Fora (E.E. Delfim Moreira), Joinville/ SC (E.E. Dr Jorge
Lacerda). Nesses casos, supõe-se que as mudanças de escolas tenham sido motivadas pela
mudança dos pais dos alunos ou ainda pela possibilidade de ir morar com um ente familiar
que já residia nessas cidades.
Apenas 8,3% dos pesquisados estudaram parte do Ensino Médio na E.E. de Mercês
de Água Limpa e parte em outra instituição privada de ensino. Esse dado reflete uma
estratégia de investimento dos pais na escolaridade de seus filhos visando ao efeito de
aprovação em vestibular. Esses sete pesquisados que estudaram fora do distrito o fizeram
pela tentativa de disputa em cursos altamente seletivos ou de universidades públicas. Os
históricos escolares desses alunos mostram que três estudaram apenas o 3º ano do Ensino
Médio em escola privada, e quatro se transferiram para a instituição privada ainda no 2º ano
do Ensino Médio. A maioria destes, 5 pesquisados, cursou parte do Ensino Médio no
tradicional Colégio Opção Vestibulares, que possui Ensino Médio integrado com cursinho
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preparatório para os vestibulares da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. São três
profissionais de Medicina, uma Bioquímica e uma Dentista que estudaram neste colégio em
Juiz de Fora. Três destes cursaram Ensino Superior na própria UFJF, sendo 2 em Medicina e 1
em Farmácia/Bioquímica. Uma pesquisada estudou Odontologia na Universidade Federal de
Alfenas – UNIFAL, e um outro cursou Medicina na Faculdade de Medicina de Vassouras/RJ.
Os outros dois pesquisados estudaram um no Colégio Meta, em Juiz de Fora/ MG, e o
outro no Colégio Presbiteriano Gammon, da cidade de Lavras/ MG. Ambos cursaram apenas
o 3º ano de escolaridade do Ensino Médio nessas instituições privadas. Atualmente, uma é
formada em Farmácia pela UNILAVRAS, e a outra é professora de Educação Física, formada
pela UFSJ. Podemos ver que essa estratégia familiar de tipo boudoniana, provida de uma
certa racionalidade, surtiu os efeitos desejados pela família, visto obterem os resultados
positivos de sua aplicação.
As diferenças na escolarização das grandes instituições privadas ou públicas e a da
pequena escola do distrito de Mercês de Água Limpa são relatadas por quase todos esses
alunos que comparam o caráter de educação de forma mais humana e individualizada.

A Escola Estadual de Mercês de Água Limpa tem um excelente quadro de
professores e também alunos que mantiveram objetivos em comum, a busca de
futuro promissor, o que contribuía para a qualidade do ensino, todos se
conheciam, desde o funcionário até o aluno mais tímido e toda a direção da escola
se preocupava com cada aluno em seu individual. O Colégio Municipal Marconi em
BH, não trata o individual, os professores nem sabiam os nomes dos alunos, nem os
alunos os nomes dos professores, não éramos obrigados, nem tínhamos o dever de
assistir às aulas e ninguém se importava com você ou com seu desempenho, não
foi uma boa experiência (P. G. C. CANAAN, Enfermeira).

Aqui se percebe uma necessidade do aluno “expatriado” em sentir-se acolhido pelo
professor. Escolas menores possibilitam que a maioria dos profissionais aborde os alunos
pelos nomes, porque convivem mais diretamente com eles e conhecem até mesmo suas
famílias. Os próprios profissionais da escola assistem à trajetória escolar de todos os
familiares na mesma escola. Além de reconhecerem a importância de um olhar mais voltado
para cada aluno enquanto ser singular, há o reconhecimento da preparação mais centrada
aos conteúdos das instituições de ensino privadas frequentadas, voltadas para o provável
sucesso no vestibular:
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Eu tive uma excelente base na escola pública, sobretudo no Ensino Fundamental.
Logo ingressei na escola particular e encontrei algumas dificuldades nas matérias
básicas do Ensino Médio (A. M. CANAAN, Dentista).
Uma escola muito boa que trabalhava a formação humana através de atividades
diversas. Despertava em seus alunos o prazer pelos estudos, valorizando os seus
talentos. No Colégio Opção, só conteúdo, faltando calor humano e valorização dos
alunos (J. F. A. P. CANAAN, Farmacêutica e bioquímica).
Muito boas! A Escola Estadual de Mercês de Água Limpa sempre foi muito boa pra
mim. Além de me preparem para o vestibular, tive educadores muito especiais que
me auxiliaram em minha educação social, também. Quando me mudei pra Juiz de
Fora e fui frequentar a escola particular achei que ia ser o mais atrasado e menos
preparado da turma, porém não foi isso que eu vi. Muitos outros, vindos de cidades
da Zona da Mata e se mudaram pra Juiz de Fora pareciam estar menos preparados
e enfrentaram mais dificuldades do que eu. O Colégio Opção Vestibulares é
excelente e fui muito bem preparado para o vestibular seriado PISM da UFJF (J. P.
CANAAN, médico).

Esse dado evidencia que as instituições privadas são selecionadas para a escolha de
cursos altamente seletivos e que necessitam de contar com a ajuda de outras instituições
privadas que conjuguem o ensino formal com um pré-vestibular preparatório.
No Ensino Médio, a quantidade de estudantes que estudavam e trabalhavam
praticamente dobra em relação aos mesmos que trabalhavam no Ensino Fundamental.
Mesmo dobrando, apenas 16,6% desses jovens tinham experiências com trabalho fora de
casa enquanto cursavam o Ensino Médio. Desses 14 pesquisados, 8 trabalhavam em
atividades ligadas ao comércio, seja auxiliando o próprio pai no pequeno comércio seja
atuando como balconista para terceiros; uma trabalhava como babá, dois trabalhavam em
atividades ligadas à indústria, como operador de produção ou auxiliar administrativo; um
trabalhava na área de construção civil como servente e dois trabalhavam com atividades
rurais, como trabalhador rural ou auxiliando o pai em pequenos sítios.
Percebemos, aqui, que a grande maioria dos pesquisados, 83,4%, continua
dedicando-se apenas às atividades escolares, sem desenvolver outra atividade que possa
incomodar o bom desempenho escolar. Apenas os 16,6% mantinham alguma atividade junto
ao curso do Ensino Médio, mesmo que em mais da metade dos casos apenas auxiliando
como balconista ou no pequeno comércio da família. Dessa forma, poderíamos dizer que
esse dado revela-se como uma “circunstância atuante” que poderia ser analisada na
perspectiva de uma estratégia desenvolvida pelas famílias desses educandos, já
vislumbrando uma longevidade escolar para os mesmos. Cabe lembrar que no contexto de
uma comunidade rural, em que é comum a prática do trabalho rural na geração dos pais dos
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pesquisados (como observado no Capítulo III, 31% dos pais são trabalhadores rurais),
também seria comum os filhos acompanharem seus pais nas colheitas de café,
principalmente porque, por serem muito distantes as fazendas de café, os mesmos não
teriam com quem deixar a responsabilidade do cuidado com os filhos. Por isso, cabe lembrar
que estamos falando de uma população que alcançou o sucesso escolar, e esta atitude se
mostra como uma estratégia familiar frente ao sucesso escolar dos filhos.
Em relação à avaliação da escola naquilo que se refere ao Ensino Médio, apenas dois
alunos (2,4%) avaliaram a escola de Mercês de Água Limpa como sendo média ou
satisfatória, avaliando a partir da realidade em que ela está inserida ou pela carência de
recursos e infraestrutura.
Há ainda dois relatos (2,4%) que expõem pontos de vista específicos, mas que, em
seu conjunto, refletem uma contradição. Há quem avalie a escola como sendo uma
instituição apenas “direcionada para o vestibular, se importando pouco com a formação
pessoal de seus alunos” (J. M. CANAAN J., Estudante de medicina), ou que ela tenha um
“plano de estudo insuficiente para pessoas que pretendem ingressar num curso superior,
principalmente em instituições públicas, alguns professores desinteressados” (A. B. SANTOS,
Cirurgiã-dentista).
Sem atribuir um valor à escola, mas considerando-a como comprometida com a
aprendizagem dos seus alunos ou que se constitui em uma base para o destino profissional
deles, estão os relatos de 14,3% dos pesquisados. Estes a avaliam

Como uma escola afetiva e sempre preocupada com o bem estar do aluno, tanto
emocional como educacional (L. M. C. CARVALHO, Farmacêutica e Bioquímica,
empresária).
Comprometida com o desempenho de seus alunos, incentivando sempre nos
estudos. Formar cidadãos capazes de atuar na sociedade em que estão inseridos
(M. I. SOUSA, Pedagoga).
Era uma escola respeitada pela formação de seus alunos. Preocupada com o
conteúdo didático e, ao mesmo tempo, com a formação crítica (J. C. C. PEREIRA,
Farmacêutico e Bioquímico).
Uma escola comprometida com a formação de cidadãos capazes de intervir na
sociedade de uma forma relevante (R. A. S. NASCIMENTO, Pedagoga).

Para 22,6% dos pesquisados, a escola pública de Mercês de Água Limpa era tida
como Boa:
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É uma escola boa, com bons professores que estavam sempre preparados para as
mudanças presentes no nosso dia a dia escolar (D. A. PEIXOTO, Professora Ed.
Básica).
Boa, procurava desempenhar funções muitas das vezes não cabíveis a ela, por falta
de recursos didáticos e tecnológicos (C. CASTRO, Pedagoga).
Apesar de ser uma escola pública Estadual, aprendi muito, foi uma escola boa, me
possibilitou passar no vestibular de uma universidade federal (J. A. CASTRO,
Pedagoga).

Para 26,2% dos pesquisados, a escola do Ensino Médio é considerada como tendo
excelente ou ótima qualidade de ensino.

A Escola Estadual de Mercês de Água Limpa foi a única escola onde estudei, mas
graças à excelente qualidade da escola, tive e tenho grandes oportunidades em
minha vida (J. B. MAGALHÃES, farmacêutica).
Ótimas! Na época a escola publica era boa, ao menos no ano que estudei havia
professores supercapacitados. Admiro-os até hoje. Na escola pública de Capelinha,
consigo listar o nome de seis [alunos] destaques que caso tivessem tido a mesma
oportunidade que eu, teriam seguido seus estudos. (M.M CANAAN, médico).
Ótima! Pois sempre preocupou com a nossa formação em todos os aspectos (A.C.
SANTOS, estudante de Odontologia).
Uma escola bem estruturada, com nível de ensino altíssimo, com muita dedicação
de todos os docentes e alunos (R. J. GRAÇAS, licenciado em Química).

Há ainda as comparações e um sentimento de que a escola era melhor em “um
tempo” em que, segundo uma entrevistada, as famílias participavam mais da vida escolar,
mas talvez reflita a fala, sem o distanciamento, de um sujeito que hoje atua no contexto da
escola: Ótima! Estudei em uma época onde os pais eram companheiros da escola e
apoiavam, faziam com que a escola ficasse boa. Hoje, as escolas estão abraçando tudo
sozinhas. (T. M. MARQUES, professora da Educação Básica).
Já 32,1% dos pesquisados avaliam a escola de Ensino Médio, E.E de Mercês de Água
Limpa, como sendo muito boa, porque enxergam que, apesar de carente de recursos,
tiveram nela um ensino muito bom.

Escola muito boa em termos de ensino. Faltavam algumas coisas na infraestrutura
(J. E. XAVIER, Enfermeiro).
A escola na qual eu estudei o Ensino Médio, apesar de carente, é muito boa, com
bons professores e direção. Graças a ela, consegui alcançar uma bolsa no PROUNI
(J. C. CAPUTO, estudante de Odontologia).
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A escola é muito boa, sempre criando formas de ensinar, pensando no aprendizado
do aluno (S. M. CAPUTO, Enfermeira).

As carências da escola, são atribuídas pelos alunos geralmente por ser uma escola
pública:

Muito boa, apesar das dificuldades que a educação pública ainda enfrenta, os
professores, diretores, os funcionários em geral sempre se empenharam a nos
ensinar e preparar para o Ensino Superior (A. A. MAGALHÃES, Estudante de
Direito).

Ou ainda são atribuídas a fatores como a localização da escola rurbana, localidade de difícil
acesso que dificultava a contratação de professores:
Na época tínhamos poucos recursos como livros didáticos que não eram
fornecidos, acervo de livros na biblioteca, mas o ensino era bom, com professores
dedicados. Algumas vezes disciplinas ficavam sem professor com formação
específica, aí sim, o ensina nessa matéria ficava a desejar (J. P. CARMINDO,
Enfermeiro).

As características de uma escola muito boa, de grande referência (A. R. OLIVEIRA,
estudante de Contabilidade) são ainda comumente atribuídas ao sucesso escolar de outros
alunos da região:

Considero muito boa! Vários colegas de classe seguiram adiante nos estudos e
tiveram êxito (A. J. SILVA, estudante de Administração).
É uma escola muito boa, onde já tem muitos alunos que por ela passou e hoje são
excelentes profissionais (F. N. Peixoto, Pedagoga).

Essa opinião pode justificar que os alunos desta escola sejam influenciados pelo
sucesso escolar de outros ex-alunos da região que também estudaram nesta escola.
Como percebemos, de forma geral, são raros os relatos que avaliam de forma
negativa a escola. Está presente na maioria dos pesquisados o carinho e respeito em relação
à instituição educativa do distrito de Mercês de Água Limpa ou Capelinha, como mais
chamam.
As discussões sobre o que caracteriza uma boa escola giram em torno de conceitos
do efeito escola, ou eficácia escolar, que vem sendo estudados por diferentes autores, como
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Bressoux (2003); Brandão (2005), Brooke e Soares (2008); Costa (2008) Costa e Gudes (2009)
Costa e Brito (2010). Neste momento, não entraremos, de forma aprofundada, nas
concepções desses autores, mas utilizaremos estas pesquisas para tentar apontar alguns
resultados que possam subsidiar a discussão da participação dessa escola rurbana na
longevidade escolar a partir das representações dos alunos investigados. Nesse sentido,
embora os autores apontem um número bem maior de características de escolas mais
eficazes ou de alto prestígio, nos deteremos nas discussões de algumas delas.
Privilegiando a abordagem teórica de clima e prestígio escolar, Costa (2008; 2009;
2010) realizou um estudo de caso em seis escolas municipais, localizadas em três diferentes
regiões geográficas – e socioeconômicas – da cidade do Rio de Janeiro, que evidenciam a
importante diferença interescolar. O critério para escolha de três escolas de alto prestígio e
três de baixo prestígio eram os resultados mostrados nas avaliações externas. Este trabalho
destaca algumas características comuns das boas escolas: a permanência dos profissionais
de educação escolar (direção e corpo docente) por longos períodos e a presença de um
“clima escolar”.
Sobre a permanência, Costa (2008, p. 460) afirma que

Uma característica comum às três escolas de alto prestígio é o longo tempo de
gestão de suas diretoras. Todas estavam há, no mínimo, 16 anos ocupando a
função, ao passo que nas outras escolas as direções estavam, no máximo, há
quatro anos no cargo. A maior rotatividade parece ser uma marca dessas escolas
de baixo prestígio, também entre o corpo docente, ao passo que nas escolas mais
prestigiadas há equipes estáveis, ou núcleos centrais das equipes com vários anos
nessas mesmas escolas.

Brandão et al. (2005, p. 756) também destacam o tempo de atuação dos professores
como um indicador das boas condições de trabalho oferecidas pelas instituições de alto
prestígio:

As características do corpo docente, por sua vez, evidenciam um grupo de
professores bastante experientes, quase todos com mais de 40 anos de idade e
mais de 16 anos de formados; muito estáveis nessas escolas (49% trabalhando no
estabelecimento por mais de 16 anos) e que se reconhecem como no ápice da
carreira.

Na E.E. de Mercês de Água Limpa, como revelam os dados do Capítulo II, o tempo de
permanência dos profissionais da educação é uma característica significativa nesta
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localidade. A maioria dos profissionais, quase metade, 48,1%, está nesta escola há mais de
10 anos. Em relação à direção escolar, tem sido uma característica comum a permanência
em grandes períodos na direção. A última ex-diretora ficou no cargo por 14 anos, e a atual
ocupa o cargo há cerca de 8 anos.
Em relação ao clima escolar institucional, Costa e Brito (2010, p. 501) o definem a
partir de padrões de interações sociais presentes no contexto escolar que podem facilitar ou
dificultar o trabalho coletivo e o diálogo entre os diferentes atores do processo pedagógico,
aspectos fundamentais na dinâmica educativa.
Nesse sentido, consideram que a presença de um clima escolar pode contribuir para
que os estudantes possuam perspectivas de futuro mais/menos elevadas.

Duas das escolas mais prestigiadas (N+ e T+) apresentaram nitidamente, na
pesquisa qualitativa, resultados coerentes nos questionários com alunos e
professores: um forte senso de pertencimento a uma coletividade e de prazer e
orgulho por tal pertencimento (COSTA, 2008, p. 460).

Em contrapartida, nas escolas avaliadas com menor índice de satisfação, a
experiência in loco deste autor evidenciou que elas eram “escolas desagregadas, com
ambientes até mesmo hostis para ao menos uma parcela expressiva de seus alunos” (COSTA,
2008, p. 466). Em alguns resultados apresentados, este autor observa que

mesmo quando controlado por fatores contextuais e “pessoais”, ainda assim a
frequência a uma escola considerada de alto prestígio eleva em cerca de 74% a
probabilidade de um aluno na amostra declarar sua expectativa de alcançar o
ensino superior (COSTA e GUEDES, 2009, p. 111).

Nesse sentido, as chances de “uma experiência escolar considerada de melhor nível,
em ambientes educacionais mais consistentes, eleva, por si só, as expectativas dos alunos,
para além dos condicionantes socioeconômicos e culturais” (Idem, p. 112).
Na comunidade de Mercês de Água Limpa, embora não se tenha realizado aqui uma
investigação específica de caráter estatístico inferencial, uma vez que fugiriam dos objetivos
desta pesquisa, os relatos dos alunos parecem evidenciar a presença de uma instituição
forte na localidade em que está inserida, e da qual muitas ações recebem forte influência
como as festividades e organizações culturais do município.
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Os professores
Em relação aos professores do Ensino Médio que fizeram parte de suas trajetórias
escolares, há um número de pesquisados (3,6%) que, mesmo sem atribuir um nível de
avaliação, considera esses profissionais mais que professores, verdadeiros mestres e amigos:

Amigos e verdadeiros mestres preocupados em transmitir o conhecimento e
[preocupados] com a formação do caráter do aluno, enquanto verdadeiros seres
humanos que são (M. I. C. OLIVEIRA, Farmacêutica e Bioquímica).
Foram grandes mestres em educação, fizeram com que aprendêssemos e tivemos
base para enfrentar os vestibulares (V. K. ROCHA, Licenciada em Geografia).

Por um número de 8,3% dos pesquisados os professores eram vistos como
capacitados e comprometidos com a formação e sucesso de seus alunos:

Levando em consideração a falta de recursos, por se tratar de uma escola pública,
os meus professores sempre foram bastante criativos na maneira de passar as
matérias para nós alunos e sempre com muita boa vontade. Usavam de grupos de
estudos, vídeos de temas polêmicos, revistas, jornais, filmes, palestras e até
mesmo do esporte para nos auxiliar (L. M. C. CARVALHO, Farmacêutica e
Bioquímica, Empresária).
Como pessoas capacitadas que se preocupavam com a nossa formação integral e
que não mediam esforços para atender nossas dificuldades de recursos (P. A. CRUZ,
Professora Ed. Básica).

No entanto, embora considerem que a maioria de seus professores sejam bons,
reconhecem um número de professores que não o sejam ou não tenham qualificação para
tal. São em número de 10,7% os pesquisados que consideram que tenham tido “alguns
professores qualificados, outros não” ou que tiveram “alguns dedicados, mesmo sem muita
estrutura e outros sem preparação para o cargo” ou ainda caracterizam os professores como
Regular.
Em uma outra categoria de avaliação estão 19% dos pesquisados que consideram
que seus professores foram muito bons:

Foram muito bons, dedicados e nos passaram todo o conhecimento que tinham, foi
válido o aprendizado (J. A. CASTRO, Pedagoga).
Muito bons, claro que queria ter aprendido mais em algumas matérias como Física,
por exemplo, mas, no geral, os professores eram bons, tinham paciência e se
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preocupavam com cada aluno em particular, eles sabiam as dificuldades de cada
um e tentavam ajudar (S. M. CAPUTO, Enfermeira).

A avaliação considera ainda a qualificação dos profissionais tendo em vista a
localização em que se encontra a escola do distrito:
Muito bons, pelo fato de ser em área rural e o curso de Ensino Médio no período
da noite, os professores nunca faltavam, estavam sempre atualizados e cobravam
retorno do que ensinavam (V. S. RESENDE, Gerente administrativa).

Dentre os pesquisados, 25% avaliam que, em sua maioria, foram excelentes ou
ótimos profissionais. Assim se referem a esses profissionais:

Excelentes professores, preocupavam em preparar os alunos para a vida e buscar
um curso superior (V. M. REIS, Administrador de empresas).
Excelentes, pois tive uma ótima base, saindo do Ensino Médio e ingressando em
um curso Superior, onde não tive grandes dificuldades e, as que encontrei,
consegui superar, graças à base que recebi de meus queridos e inesquecíveis
professores (M. F. S. CASTRO, Professora Ed. Básica).
Ótimos professores, para os padrões do país na época e para as dificuldades que
enfrentávamos na época (V. J. NEVES, Professor Universitário).

Para 33,4% dos pesquisados, a avaliação dos professores é de que eles eram bons
e/ou dedicados:

Alguns professores mantinham dinâmica antiga de ensino, outros mudavam de
acordo com a evolução, mas, no geral, eram bons professores (J. E. XAVIER,
Enfermeiro).
Bons, além de ensinarem a matéria, estavam sempre ensinando sobre a vida (A. M.
CASTRO, Químico).
Dedicados e sempre dispostos a tirar nossas dúvidas, bem como preocupados com
nossa formação, mantendo-nos informados e atualizados com as transformações
sociais e culturais (A. A. MAGALHÃES, Estudante de Direito).
Dedicados, responsáveis, procurando passar além de conteúdos, leitura de mundo,
com vídeos, leitura e uso da biblioteca, trabalho em equipe, teatro e diversas
dinâmicas que os alunos gostavam muito (J. F. A. P. CANAAN, Farmacêutica e
Bioquímica).
Eram bons, apesar de, na época, ter poucos recursos didáticos, procuravam
ministrar suas aulas da melhor maneira (A. P. A. CANAAN, Professora Ed. Básica).
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Nas falas dos ex-alunos da E.E. de Mercês de Água Limpa permeiam representações
de que bom professor ou uma boa escola é aquele o aquela que prepara para exames
vestibulares, dando a entender que a busca pelo ensino superior tem sido uma constante
nas redes de sociabilidade em que convivem esses alunos. Em contrapartida, perpassam
relatos de alunos que estudaram parte do Ensino Médio em instituições privadas, de que as
escolas são muito conteudistas e carecem de calor humano ou de uma educação mais
personalizada e individualizada.
Em relação à caracterização de um bom professor, Bressoux (2003) já havia
considerado, nas pesquisas sobre o efeito escola, que tanto a escola quanto professor
podem fazer a diferença para o sucesso escolar do aluno. E ainda que a característica de
uma boa escola tem estreita ligação com um bom corpo docente, ou seja, nas escolas mais
eficazes, os professores também são eficazes. Mas, acima disso, o efeito professor é mais
forte que o das escolas. “O efeito sala de aula advém em grande parte do professor, o
professor pode mudar algumas de suas práticas e isso tem repercussão sobre o
comportamento e a aquisição dos alunos” (BRESSOUX, 2003, p. 26).
Reynolds e Teddlie (2008) trazem um esboço das descobertas eficazes em países
como Estados Unidos e Reino Unido, no período compreendido nas décadas de 1980 e 2000,
de forma a estabelecer as descobertas que podem ser confirmadas em relação aos
processos de eficácia escolar e também às áreas que apresentavam um padrão de resultado
mais heterogêneo. Especificamente em relação ao professor e à eficácia de ensino, as
pesquisas evidenciam como ponto comum a criação de ambientes de aprendizagem eficazes
nas salas de aula. Fatores mais próximos aos estudantes, como o professor, tendem a ser
mais importantes do que os que estão mais distantes, como a escola (STRINGFIELD, 1994
apud REYNOLDS e TEDDLIE, 2008, p. 316).
Nesse sentido, apontam quatro pontos comuns entre as pesquisas para a presença
de um ensino eficaz e que envolvem diretamente o papel do professor: a gestão do tempo; a
organização eficaz da sala de aula; o uso de práticas de ensino eficazes e a adaptação da
prática às características dos alunos (Idem, p. 316-7). Reynolds e Teddlie (2008, p. 316-7)
destacam ainda que o comportamento do professor é particularmente importante nas
seguintes áreas: perguntas para diferentes alunos; restrição ao foco das lições; manutenção
da concentração em torno da tarefa da sala de aula; certificação de que as rotinas e regras

133

das salas de aulas são bem entendidas; presença de um clima caloroso e acolhedor na sala
de aula.
Já Costa e Brito (2010) ressaltam que os debates com foco no professor costumam
girar em torno de sua formação, e poucas pesquisas fazem uma análise do “clima escolar” e
do rendimento dos alunos levando em consideração a mediação do professor, ou seja, os

professores, por meio das práticas pedagógicas, podem influenciar
significativamente a trajetória escolar dos alunos, contribuindo para o sucesso
escolar, especialmente daqueles com maiores dificuldades educacionais (COSTA e
BRITO, 2010, p. 500).

Brandão et al. (2005), na investigação de duas escolas consideradas de alto prestígio
da cidade do Rio de Janeiro, situadas em um bairro de classe média/alta e que figuram no
ranking das melhores instituições educativas do Rio de Janeiro, destacou algumas
características comuns de bons professores pelos relatos dos alunos pesquisados.

Segundo a percepção dos alunos, essas escolas possuem um corpo docente
interessado na sua aprendizagem, pois a maioria dos professores os incentiva a
melhorar (60%), está disponível para esclarecer suas dúvidas (70%) e dá
oportunidades para que expressem suas opiniões (44%). Esses dados vêm
confirmar as pesquisas sobre o efeito-professor e o efeito-escola que indicam que é
possível melhorar as aquisições de um grande número de alunos mediante
estratégias adequadas de apoio e incentivo aos jovens (BRANDÃO et al., 2005, p.
756).

Mesmo reconhecendo o peso indiscutível das características sociais, econômicas e
culturais, Costa e Brito (2010, p. 509) ainda apontam para uma necessidade de estudos mais
aprofundados sobre o cotidiano da escola e do trabalho docente que visem a contribuir
sobre como as nossas escolas podem ajudar a favorecer a permanência e aprendizagem dos
alunos em prol da construção de políticas públicas adequadas para o fortalecimento das
instituições escolares e do exercício profissional dos professores.

A ocupação do tempo livre
A vida dos jovens fora da escola no período em que cursavam o Ensino Médio, em
16,6% dos casos, como já foi discutido anteriormente, era voltada para o trabalho fora do lar
e, em 8,3% dos casos, ajudando os pais em alguma atividade em casa. Mas, de forma geral,
nos demais casos, o tempo livre era ocupado com atividades desenvolvidas na própria
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comunidade; embora esta não oferecesse muitas opções, os jovens, todavia participavam de
tudo que era oferecido. Nesse sentido, as instituições escola e Igreja contribuíam
significativamente como forma de opção de ocupação do tempo livre: a escola com algumas
atividades culturais organizadas, como eventos internos e viagens a outras cidades, as
frequências à biblioteca para leitura, no contra-turno escolar, e a Igreja, com atividades
organizadas pelo movimento do Grupo de Jovens.

Frequentava a biblioteca, fazia meus trabalhos com muita criatividade. Praticava
esportes, gostava muito de vôlei, andava de bicicleta, a cavalo, passeava muito,
fazia palestras no meio rural com Grupos de Jovens e Coreografias. Aprendi a tocar
clarineta, fazia parte da Banda da comunidade, participava de encontro de jovens
em cidades vizinhas e outros (J. F. A. P. CANAAN, Farmacêutica e Bioquímica).

Era muito comum que, pela falta de opções, os momentos livres fossem ocupados
com as leituras, estudando ou assistindo à televisão. Mas, além desses relatos, ainda
fizeram parte do relato dos entrevistados as atividades intrínsecas do mundo jovem nessa
localidade em suas épocas: atividades esportivas (destaque para futebol e vôlei) e
brincadeiras de rua, como forma de preencher o tempo livre.

Com atividades esportivas, rodas de violão, serenatas, bate-papo com os amigos.
Atividades fundamentais na formação dos indivíduos que hoje nos tornamos!!! (M.
I. C. OLIVEIRA, Farmacêutica e Bioquímica).
Com brincadeiras na rua, pega-pega, queimada, vôlei, entre outros (M. M.
SILVEIRA, Professora Ed. Básica).
Esportes foi o forte da minha geração: vôlei, futebol, pique-pega, queimada,
inclusive até com 18 anos (P. G. C. CANAAN, Enfermeira).
Estudando (intensificado nas vésperas de provas). Brincadeiras, futebol e natação
nos tanques de polvilho, praticamente todos os dias, alternadamente (M. M.
CANAAN, Médico).

Para aqueles que foram cursar o Ensino Médio fora em outra instituição privada, as
práticas de frequência a cinema também foram relatadas, embora em menor quantidade
(4,8%).
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As práticas culturais
Durante o curso do Ensino Médio, a vida cultural dos jovens foi marcada, em sua
maioria, por atividades que o próprio distrito oferecia, como os eventos organizados pela
escola ou eventos tradicionais do distrito, dentre os quais se destacam os movimentos de
Grupos de Jovens e Coral organizados pela Igreja Católica local ou os passeios e eventos
organizados pela própria escola.
As viagens escolares relatadas possibilitavam a muitos jovens a experiência em
diferentes espaços extracomunidade que propiciavam uma visão de mundo um pouco mais
alargada. Os jovens se referem a visitas a outras cidades históricas mineiras, às participações
nas Mostras de Profissões da UFMG, organizadas em consonância com as atividades
escolares ou aos passeios de comemoração em ocasião de formatura. Pelo menos durante
dez anos, as turmas que concluíam o Ensino Fundamental e Ensino Médio, tinham
promovidas viagens à praia, custeadas com a própria ajuda dos profissionais da escola, como
prêmio de formatura.
Já a Igreja, embora com enfoque religioso, organizava visitas para apresentação em
seminários e igrejas na capital mineira ou em outras cidades, visitas que muitas vezes se
estendiam com passeios nos shoppings e cinemas das mesmas cidades. A Igreja também
comanda, na localidade, a promoção de outros eventos paralelos àqueles organizados pela
escola, como Arraial de Jesus, em finais de semana alternados ao Baile Junino da escola
local. A parceria com a escola é bem nítida e tem sua justificativa porque muitos
profissionais da escola desenvolvem trabalhos na Igreja.
A busca de atividade culturais fora do distrito não era uma prática comum a muitos
jovens dessa época. Talvez os custos com o deslocamento e o capital econômico próprio das
camadas populares não possibilitassem a busca de própria iniciativa, de frequência a
estabelecimentos fora do distrito, salvo naqueles organizados pela própria escola ou durante
férias com parentes que residiam fora. Apenas 3,6% dos pesquisados frequentavam, por
conta própria, eventos em outras localidades.
Nas respostas à pesquisa, 14,3% dos pesquisados discorreram sobre uma vida
cultural rica neste momento do Ensino Médio, mas utilizaram-se apenas de respostas vagas
como bastante diversificada, rica ou intensa, respostas que não contribuíram muito para
avaliar as práticas culturais desenvolvidas nessa fase escolar.
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Um outro grupo de 14,3% dos pesquisados alegou que a vida cultural era bem
escassa, dada a insuficiência de opções disponíveis no distrito de Mercês de Água Limpa. Por
isso, a vida cultural

era pouco ativa devido à falta de opções em Mercês de Água Limpa (J. C. C.
COELHO, Farmacêutico).
Não tinha acesso a quase nada. De vez em quando, um vídeo na escola (V. M. REIS,
Administrador de empresas).
Morávamos no interior, com dificuldade de acesso à cultura, mas éramos muito
curiosos (T. M. MARQUES, Professora Ed. Básica).
Como a cidade era muito pequena, não tínhamos muito contato com cinema,
teatro, entre outros, porém, a cultura da cidade era muito marcante em nosso
meio (H. R. MARQUES, Turismólogo).

Dentro desse percentual estavam aqueles cujas dificuldades impostas pelo trabalho
limitavam o tempo para práticas culturais. Por isso, para dois dos entrevistados, sua vida
além da escola era “só trabalho” ou “estudava à noite e trabalhava o dia inteiro: não tinha
tempo livre abundante (apenas lia aos domingos.)”
Somente as mudanças de localidade em busca da formação profissional iriam
propiciar uma abertura do leque de opções culturais. “Quando morava em Mercês de Água
Limpa, minha vida cultural era quase nula, porém quando me mudei para Juiz de Fora, tudo
era novo. Comecei a frequentar cinema, a viajar mais, internet, grupos de teatro... (J. P.
CANAAN, Estudante de Medicina). Ou quando iam passar férias com familiares fora do
distrito: “Só ia ao cinema quando tirava férias e ia ficar com minha mãe em SP. Em
Capelinha, a vida cultural se resumia aos eventos da Igreja, viajava com o coral, fazia
apresentações” (V. S. RESENDE, Gerente Administrativo).
Mesmo o distrito não oferecendo grandes opções, os jovens aproveitavam as
oportunidades oferecidas pelo meio em que viviam. Dessa forma, 23,8% dos pesquisados
relatam que participavam de atividades culturais organizadas pela paróquia local, como dos
grupos de jovens e coral ou na escola de Ensino Médio, daquelas atividades do Calendário
Escolar ou extraescolares pré-programadas:

Praticava esportes e participava de grupos de jovens na paróquia (V. K. ROCHA,
Licenciada em Geografia).
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Apresentações teatrais organizadas pela escola em datas como Dia das Mães, dos
Pais, Semana da Pátria e outras datas, Clube de Leitura também na escola e
documentários e filmes através de vídeos (A. O. SILVA, Professora Ed. Básica).
Extremamente ativa. Como tenho saudade desse tempo!!! Éramos verdadeiros
artistas, representando, dançando, declamando, praticando esportes e viajando no
sentido de participar com outros grupos de atividades de confraternização (M. I. C.
OLIVEIRA, Farmacêutica e Bioquímica).
Só fazia viagens com a escola (L. M. VÍTOR, Advogada).
Minha vida cultural sempre foi ativa, desde atividades culturais presentes na escola
como fora dela (A. A. MAGALHÃES, Estudante de Direito).
Sempre gostei de cinema, teatro, vídeos e viajava muito. A Escola de Mercês de
Água Limpa promovia muitas viagens: UFLA, Zoológico de Varginha, Praia, IBAMA,
Cidades históricas como Tiradentes, São João del-Rei, Ouro Preto, Mineirão e
outros (J. F. A. P. CANAAN, Farmacêutica e Bioquímica).

Há ainda aqueles que se recordam das atividades organizadas pela escola, com muito
saudosismo, e de todas as atividades promovidas pela instituição que tenham contribuído
para o crescimento cultural:

Era um tempo muito bom. A escola promovia viagens culturais e recreativas.
(Tiradentes, São João del-Rei, Varginha (Zoológico) IBAMA, Andava de Trenzinho
(Maria Fumaça), Rio de Janeiro (Pontos Turísticos), Belo Horizonte (Mineirão,
Zoológico, Aeroporto, Shoping...), Praia, Faculdades (UFLA por exemplo) etc. O
esporte era muito forte, como torneios, Olimpíadas, jogos com integração com
comunidades vizinhas (São Tiago, Nazareno, Ibituruna, Bom Sucesso, Santo Antônio
do Amparo, Perdões...). Sempre fui jogadora de vôlei e futebol.
A escola promovia festas folclóricas, com desfile de crianças jovens (Rei e Rainha
de Festa Junina) Rainha dos Estudantes, pois várias vezes fui eleita como rainha,
por todos os alunos da escola e Jurados. E que felicidade desfilar em um carro
especial no Sete de Setembro e representar a Escola em outros momentos
também.
Participava de muitas palestras promovidas pela escola (Formação e
conhecimentos).
Clube de Leitura, sempre fui eleita pelos meus colegas como presidente e como a
leitura era forte nas nossas reuniões (Poesia, dança, encenação de História, visita
de escritora). Vivina de Assis estava sempre presente, onde a escola reservava um
espaço para que ela colocasse para os alunos a importância da leitura e sorteava
livros para os alunos. A Biblioteca estava sempre a serviço dos alunos para
pesquisas e leituras diversas. Gostava de participar de teatros promovidos pela
escola. Sempre participei como Iracema e outros. A escola desenvolvia projetos de
apresentação de alguns capítulos de romances, incentivando os alunos para a
leitura do romance apresentado. Estou me lembrando dos filmes do Projeto Vídeo
Escola e outros que a escola adquiria e fazíamos trabalhos para Murais da Escola
com análise dos vídeos. Sinto saudades, era uma escola muito dinâmica (A. C.
SANTOS, Estudante de Odontologia).
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Talvez, por isso mesmo, para 44% dos pesquisados, as práticas culturais eram
significativas, mas ficavam restritas apenas à prática de leitura e visitas à biblioteca da
Escola, a estudos em casa, a vídeos passados em casa ou pela escola, ou ainda assistindo a
TV.

Minha vida cultural era boa, a biblioteca da Capelinha era rica em literatura
brasileira (E. A. PEREIRA, Estudante de Direito).
Era meu passa-tempo passar as tardes na biblioteca. Sempre amei livros e cinema.
Mas em Mercês de Água Limpa não tive muito estímulo, apenas minha professora
de Português incentivava a leitura. Depois que me mudei para Juiz de Fora tive
mais contato com a vida cultural (A. M. CANAAN, Dentista).
Sempre fui aplicada e sempre gostei muito de livros, leitura fez parte da minha
adolescência (J. B. MAGALHÃES, Farmacêutica).
Apenas lia o necessário para realização de trabalhos escolares e os demais não
tínhamos acesso. Somente assistir TV era a opção (A. J. SILVA, Estudante de
Administração).
A vida cultural era restrita ao distrito e às redondezas. Apenas lia alguns livros e
assistia TV aberta (M. M. CANAAN, Médico).

O que podemos perceber dos relatos aqui evidenciados é que a presença desse
espaço escolar, a biblioteca, é fortemente utilizada pela população desta localidade, mesmo
em tempos extraescolares. Somam 44% os jovens pesquisados que se referem à prática da
leitura como principal atividade cultural desenvolvida durante o curso do Ensino Médio.
Nessa prática, pesava o trabalho de uma biblioteca de incentivo à leitura, mais como uma
prática de trabalho de ensino-aprendizagem intraescolar, uma atividade de lazer, a partir da
qual os alunos não construíram a ideia de leitura apenas para fins formais de avaliação, mas
como uma prática de ocupação do tempo livre.
Mais que isso, a maioria dos relatos responsabilizam a instituição escolar como
definidora das atividades culturais descritas, o que nos leva a pensar na centralidade em que
esta instituição assume na vida do distrito. Tudo gira em torno dela. Nas visitas da
pesquisadora para a presente investigação, deparamo-nos, em vários momentos, com
pessoas da comunidade presentes nesta escola para realizar diferentes atividades que não
se referem, especificamente, à função da escola, como a disponibilização de microcomputadores e orientação para a inscrição em concursos públicos, consulta ao melhor
nome de bebês, redação de cartas etc.
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4.3.3.1. Os Momentos de interação família/escola: as práticas escolares familiares
desenvolvidas durante o curso da Educação Básica

O sucesso escolar é fruto de diferentes fatores presentes no entorno social. Nele, a
família se insere como uma importante instituição na construção dos sujeitos. Para Lahire
(1998, p. 25), “o universo doméstico, através da ordem material, afetiva e moral que reina
ali a todo instante pode desempenhar um papel importante na atitude da criança na escola.”
Nesse sentido, tentaremos analisar algumas pistas de ações familiares, intrínsecas ao
universo doméstico, que podem ter influenciado no sucesso escolar desses pesquisados
durante o curso da Educação Básica.

Os materiais escolares
Os dados mostram que apenas 9,5% dos entrevistados careciam de materiais
escolares básicos para frequentar a escola. Em um dos relatos, percebemos as dificuldades
que a falta de materiais proporcionava ao estudante do Ensino Fundamental.

Lembro que no primário e no Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série, os materiais que
usava eram resto de meu irmão mais velho, pois não tínhamos condições
financeiras que pudessem, ao mesmo tempo, manter nós dois. Lembro que concluí
de 5ª a 8ª série com dois terninhos uniformes: 01 para cada dois anos (V. A.
PEIXOTO, Licenciado em Geografia).

Ao contrário, a maioria, 90,5% dos pesquisados, sempre tinha os principais materiais
escolares de que necessitavam durante a sua escolarização básica.
O material escolar é um instrumento de uso do aluno, e a sua posse propicia
melhores condições de estudo, de maior acompanhamento pelos pais das tarefas escolares,
por levar para casa a referência dos assuntos tratados na escola. Dessa forma, pode ser visto
como uma contribuição a uma maior aprendizagem escolar, denotando a importância, pelos
pais, de garantia de um material que pudesse servir para acompanhamento dos filhos do dia
a dia escolar.
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As reuniões escolares
Apenas 6% dos pesquisados relataram que ninguém estava presente nas reuniões
convocadas pela escola em que estudaram, enquanto a maioria dos familiares, 94%,
frequentava a escola para acompanhamento do rendimento escolar de seus filhos,
sobretudo nas datas em que eram convocados para reunião de pais. Isso já evidencia que o
acompanhamento escolar se mostra como uma estratégia das famílias para cobrar
resultados escolares de seus filhos.
Contudo, como já foi discutido anteriormente, a participação (n=66) era
majoritariamente feminina, com representação das mães, em 77,2% dos casos, o que
confirma que o acompanhamento da educação dos filhos era papel atribuído mais às mães
do que aos pais. Os demais pesquisados, 22,8%, contavam com a participação de outros
entes familiares nas referidas reuniões como o pai, avós, tia e irmãos mais velhos. Mas
também não é dispensável considerar-se que essas reuniões ocorriam em horário alegado
como de trabalho dos pais, impossibilitando-os de participar delas.

O acompanhamento das tarefas escolares
Embora a participação nas reuniões escolares fosse alta em relação ao
acompanhamento das tarefas escolares em casa, 40,5% dos pais não tinham o hábito de
acompanhar seus filhos nos afazeres escolares. A presente pesquisa não conseguiu perceber
o porquê de os pais não acompanharem as atividades escolares em casa.
Mas a sua maioria, 59,5%, acompanhava seus filhos nas tarefas escolares. As formas
de acompanhamento variavam conforme a família pesquisada. Considerando esse número
de 66 pesquisados que acompanhavam as tarefas dos filhos, em 18% dos casos de famílias
que acompanhavam os filhos durante a atividade escolar para casa, a atitude era de apenas
desenvolver a autonomia e cobrar os resultados disso. Nesses casos, os pais cobravam o
dever pronto, sempre questionando os resultados dessas tarefas e ainda conversando sobre
as provas. Nos casos em que a mãe era professora da escola, o acompanhamento mostravase mais rigoroso: “No meu caso, a minha mãe era a professora de Geografia, então não tinha
como não saber como eu andava na escola” (H. R. MARQUES, Turismólogo).
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Havia famílias, mais precisamente 38% delas, que acompanhavam os filhos, que
garantiam um horário de estudo para acompanhamento da execução dos trabalhos
escolares. Para isso, conferiam e verificavam ainda, diariamente, os cadernos de tarefa.
Entretanto, o conjunto desses relatos sugere que as famílias ficavam apenas na supervisão
das tarefas. Chamou-nos atenção um relato de um pesquisado: “Minha mãe, mesmo não
sendo alfabetizada, permanecia sentada ao meu lado” (S. A. SILVA, graduada em Normal
Superior), e ainda uma atitude de que, com o tempo, a família vá trabalhando a autonomia
dos filhos, e o acompanhamento se dê “apenas até a 4ª série do primário, checando os
cadernos. Mas como sempre gostei de estudar, depois me deixaram à vontade” (M. M.
CANAAN, médico).
Outras famílias, além de acompanharem as lições, participavam ativamente das
tarefas, esclarecendo dúvidas e orientando na execução delas. Ou seja, 44% das famílias que
acompanhavam as tarefas “estavam sempre se inteirando das atividades a serem realizadas,
olhavam os cadernos e ajudavam nas dificuldades” (P. A. CRUZ, professora Ed. Básica). Em
um dos casos, percebemos que essas ajudas nas tarefas eram realizadas mesmo quando as
dificuldades não podiam ser esclarecidas apenas com os pais. Nesses casos, as famílias
continuavam “olhando nos cadernos e ajudando no que podiam, quando não sabiam, pelas
suas limitações, contratavam professores particulares” (M. F. S. CASTRO, professora Ed.
Básica). No entanto, como falamos de estudantes de camadas populares, nem sempre isso
aconteceu nos relatos porque nem todas possuem um capital econômico que pudesse ser
colocado à disposição para suprir este tipo de necessidade, bem distante daquelas relativas
à subsistência.
Portes (2008), relatando os resultados de sua pesquisa de doutorado, destacou a
presença de um trabalho escolar efetuado pelas famílias pertencentes aos meios populares
que conseguem colocar filhos na universidade pública. O trabalho escolar é entendido por
esse autor como

todas aquelas ações – ocasionais ou precariamente organizadas – empreendidas
pela família no sentido de assegurar a entrada e a permanência do filho no interior
do sistema escolar, de modo a influenciar a trajetória escolar do mesmo,
possibilitando a ele alcançar os níveis mais altos de escolaridade, como, por
exemplo, ter acesso ao curso superior (PORTES, 2008, p. 63).
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Nesse sentido, em todas as seis trajetórias investigadas pelo referido autor, os dados
indicam um enorme esforço das famílias pobres para a construção de uma trajetória escolar
de sucesso pelos filhos e foi imprescindível para a chegada à universidade. Desprovidas de
um capital cultural e mesmo de uma disposição econômica, “essas famílias lidam em um
espaço ainda pouco compreendido por nós, onde a privação, a instabilidade, a insegurança e
a angústia impulsionam e orientam as ações” (PORTES, 2008, p. 77).
O efeito positivo do trabalho escolar empreendido pelas famílias pôde ser percebido
também na presente investigação, uma vez que o acompanhamento das tarefas escolares,
empreendido por cerca de 60% das famílias, especificamente pelas mães, se mostra como
importante estratégia de acompanhamento do dia a dia escolar e pode ser analisado na
perspectiva de uma estratégia positiva que contribuiu para o sucesso escolar desses alunos.

A frequência de leitura em casa
A prática de leitura foi relatada por 14,3% dos investigados, como mediana ou
regular em casa ou ainda que apenas um dos membros da família tinha esse hábito de
leitura, não se revelando uma constante no conjunto dos membros familiares Eu sempre li
muito, mas meus pais e irmãos nem sempre (J. C. CAPUTO, estudante de Odontologia).
Entre os pesquisados, 23,8% relataram como baixa ou escassa a indisponibilidade de
tempo pelo trabalho fora, o alto preço de livros e revistas, a carência de outros livros além
dos didáticos oferecidos pela educação pública. Há alguns relatos de que a leitura se dava
mais por obrigação líamos livros mais por obrigação do que por prazer (L. A. CASTRO,
Farmacêutica/ Bioquímica) ou ainda de que, devido ao trabalho precoce, a leitura não tenha
prioridade no meu tempo, a leitura não era a principal preocupação (C. M. SILVA, Licenciada
em Normal Superior).
A insuficiência de materiais de leitura era atribuída ainda à região em que residiam e,
por isso, esta prática era muito pobre, pois não tínhamos. Morávamos na zona rural,
ouvíamos era um rádio de pilha. Meu pai adorava a "Hora do Brasil", das 19:00 às 20:00,
onde ele buscava informação de como estava o país (V. A. PEIXOTO, licenciado em
Geografia). Além dessas justificativas, informavam que a fonte de informações se dava, além
dos rádios, assistindo televisão. O volume de capital escolar dos pais também era usado
como justificativa dessa carência e, por isso, a prática de leitura não era boa. Devido apenas
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meu pai ser alfabetizado, a leitura era pouca e não tínhamos outros livros (A. J. SILVA,
estudante de Administração).
A prática de leitura em casa foi relatada como constante e frequente no relato da
maior parte dos pesquisados. Para 61,9% dos entrevistados, a leitura de livros, mas, mais
especificamente, de jornais e revistas se fazia presente nos seios familiares, tanto para a
função de desenvolvimento dos trabalhos escolares, como para entretenimento e outros
assuntos de interesse.

Sempre foi frequente. Na minha casa, sempre tivemos acesso a livros, jornais,
revistas "Mundo Jovem" etc. (A. P. CANAAN, professora Ed. Básica).
Sempre gostávamos muito de leitura [...] Irmãs: gostam e gostavam de livros do
momento, lançamentos e revistas de novela e horóscopo. Irmãos: Não convivi
muito, pois são mais velhos, mais sei que gostavam de quadrinhos, e revista Mundo
Jovem (usávamos muito esta revista). Eu sempre li aventuras e ficção, mas ainda
gostamos de ler as mesmas coisas (P. G. C. CANAAN, Enfermeira).

Nessas práticas, podemos perceber que uma revista que se mostrou comum nos
relatos e que evidenciam, inclusive, uma prática constante com assinatura de exemplares
pelos pais de parte dos pesquisados é o chamado Jornal Mundo Jovem. Esse jornal tem
características e formato de revista, mas como suas folhas não são grampeadas, é designado
pelos organizadores por Jornal. Ele foi criado no ano de 1963 e, desde 1972, é organizado
pela Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e traz textos que discutem temas destinados a jovens. A escola também trabalhava
alguns temas desse jornal em algumas aulas no Ensino Médio e contribuía para fazer uma
divulgação desse material para algumas famílias que tinham uma condição financeira um
pouco melhor.
Em relação aos pais e outros parentes, era comum relatarem leituras de usos mais
cotidianos ou religiosos:

Meus tios liam os livros indicados pela escola e meu avô gostava de ler as histórias
da Bíblia (V. S. RESENDE, Gerente Administrativa).
Meus pais se interessavam pela leitura. Mas a leitura livre de jornais, receitas,
novenas e outros (D. A. PEREIRA, Professora Ed. Básica).
Sempre gostávamos muito de leitura
Mãe: livros espíritas e auto ajuda, sempre estava lendo algo do tipo.
Pai: Influência religiosa, sempre lê a Bíblia (P. G. C. CANAAN, Enfermeira).
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Além das influências de assinaturas de jornais, a leitura desses gêneros ou demais
leituras de caráter religioso, desde cedo, pelos pais ou, mais precisamente, pelas mães,
contribuíam para influenciar nas práticas de leitura dos filhos dessas famílias:

Minha mãe é, até hoje, uma leitora voraz e, por conta disso, nós, os três irmãos,
aprendemos desde cedo o gosto pela leitura. Meu pai nunca leu um livro (J. A.
PAIVA, Professor Ed. Básica).
Sempre minha mãe lia livros e revistas para nós (F. A. A. AMARAL, Estudante de
Farmácia).
Minha mãe sempre comprou para mim e minhas irmãs obras literárias; eu sempre
assinei o Jornal Mundo Jovem e pegava emprestado na biblioteca outras revistas.
Minha mãe, minha irmã e eu líamos livros de diversos gêneros, e meu pai lia jornais
(M. A. C. ABREU, Estudante de Odontologia).
Minha mãe sempre me incentivou muito para a leitura. Comprava livros diversos,
como: literatura infantil, revistas em quadrinhos, Mundo Jovem e livros do Padre
Zezinho e outros. E sempre presenciei desde pequena minha mãe lendo, cantando,
recitando poesias... Isto me ajudou muito (J. F. A. P. CANAAN, Farmacêutica e
Bioquímica).

A propósito da leitura e da escrita, Lahire (1997, p. 20-1) considera que a
familiaridade com a escrita, desde cedo, pode conduzir a práticas voltadas para a criança de
grande importância para o sucesso escolar.

Quando uma criança conhece, ainda que oralmente, histórias lidas pelos pais, ela
capitaliza – na relação afetiva com os pais – estruturas textuais que poderá
reinvestir em suas leituras ou nos atos de produção escrita [...] Da mesma forma, o
fato de ver os pais lendo com ou sem dificuldade, de ver os pais recorrerem
cotidianamente, em sua vida familiar, à escrita de determinado tipo pode
desempenhar um papel importante do ponto de vista do sentido que a criança vai
dar ao texto escrito dentro do espaço escolar. Estas podem ter um efeito indireto,
mas poderoso.

É interessante observar como alguns filhos se dão conta da influência que algumas
ocupações profissionais dos pais podem exercer sobre a oferta de materiais de escrita e
influenciar nas práticas de leitura no interior dessas famílias. É o caso dos pais comerciantes
que propiciam uma maior oferta de gêneros textuais, ou das mães professoras que já
utilizam práticas de escolarização como ferramentas de trabalho:
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Sempre líamos, minhas irmãs mais velhas compravam revistas de seus ídolos. Meu
pai era comerciante, sempre tive acesso aos papéis do comércio (T. M. MARQUES,
Professora Ed. Básica).
A oferta desses materiais em minha casa sempre foi grande, mesmo com o pouco
estudo de meu pai ele estava sempre a ler alguma coisa que o interessasse, minha
mãe mesmo com o pouco tempo que tinha devido aos planejamentos das suas
aulas sempre que era possível lia algo diferente das leituras específicas da sua área.
Eu e meu irmão líamos os livrinhos de histórias e revistinhas em quadrinhos (P. A.
CRUZ, Professora Ed. Básica).

Em relação às mães professoras, há pesquisas que comprovam que as influências se
dão quase que “naturalmente”, pois se trata de uma construção cotidiana, produzindo uma
aprendizagem sensível. Na pesquisa empreendida por Lopes e Silva (2011, p. 125), as
professoras revelaram, em sua totalidade, a existência de hábitos de leitura no núcleo
familiar de, pelo menos, um membro de cada família pesquisada. Como consequência dessa
prática, a pesquisadora avaliou que

o convívio com hábitos de leitura, desde a primeira infância no seio da família,
proporcionou a vivência em uma rede de práticas, gestos e habilidades que
caracterizam um leitor. Esse convívio diário com leitores, talvez possa ter
proporcionado aspirações às práticas de leitura e ainda aquisição de habilidades
relacionadas à escola (LOPES e SILVA, 2011, p. 125-6).

Havia ainda pesquisados que enxergavam que os pais, mesmo sem serem
alfabetizados, influenciavam nessa prática: “Meus pais não gostam muito de ler, mas me
incentivavam muito comprando livros, quadrinhos e me incentivavam a ir à biblioteca da
escola” (S. M. CAPUTO, Enfermeira).
Ou ainda que, mesmo não recebendo influências dos pais, a geração dos filhos seja
de leitores pela influência dos tios: “Pai e mãe não gostam de leitura. Os tios adoravam e
tinham inúmeros livros que viviam nos emprestando. Minha irmã lia bastante, eu
medianamente, meus dois irmãos liam pouco” (M. M. CANAAN, Médico). Neste caso
específico, cabe ressaltar que os tios são, em sua maioria, educadores que se dividem entre
professores e pedagogos. Mas, mesmo em se tratando de uma mesma família de uma
mesma classe social, as influências aparecem em formas diferentes na geração dos filhos,
entre os irmãos. O próprio Lahire admite que “embora sendo uma mesma classe social, há
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uma diversidade de relações que os membros podem ter com a escrita” (LAHIRE, 1997, p.
22).
Há ainda os relatos de que, enquanto estudante, esta prática seja mais localizada no
Ensino Médio, visando à preparação para exames vestibulares:

No meu Ensino Médio começou ser mais frequente para mim o hábito de ler (P. A.
CARVALHO, Estudante de Física).
Revistas sempre, livros uma vez ou outra. Já em épocas de vestibulares, os livros
que seriam cobrados na prova eram lidos por mim (C. A. C. MARTINS,
Farmacêutica).

Algumas situações mostram que, em casa, não se tinham muitos materiais
disponibilizados para leitura, mas esta prática se mostrava frequente pelas constantes visitas
à biblioteca da escola.

Apesar de não ter muito acesso a computadores, eu ficava muito na biblioteca da
escola, era meu único refúgio (L. M. VÍTOR, Advogada).
Livros da biblioteca da escola, pois não tínhamos recursos para adquirir de outros
meios (M. F. S. CASTRO, Professora Ed. Básica).
Não tinha muito material de leitura em minha casa, mas eu adorava ler, pegava livros
na biblioteca da escola mesmo (J. A. CASTRO, Pedagoga).

A escola acaba funcionando como uma importante referência na comunidade para
muitas práticas: sempre a escola disponibiliza laboratório de informática, quadra da escola e
a biblioteca para ajudar a comunidade em diversos momentos. Mesmo não estando em
horário de aula, há horários dentro do próprio cronograma da biblioteca de atendimento
externo, extraclasse a alunos ou a demais pessoas da comunidade, que não têm vínculo com
a instituição, conforme descrevemos no Capítulo II.
No entanto, cabe ressaltar que a real apreensão das práticas de leitura no interior
das famílias aqui pesquisadas poderiam ser melhor apreendidas se confrontadas por meio
de um trabalho etnográfico no seio das mesmas famílias, tal como realizado por diversos
autores como Lahire (1997), Portes et al. (2010), Tertuliano (2010). No entanto, como
estamos tratando de trajetórias passadas, nos detemos na análise de conteúdo das
respostas dos pesquisados que nos dão pistas para compreendermos os significados de
alguns dos hábitos familiares que podem ter influenciado positivamente nas reconhecidas
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trajetórias de sucesso escolar de alunos provenientes desta localidade que estão sendo
investigados pela presente pesquisa.
Os dados da análise dos Históricos Escolares mostram ainda que, durante a Educação
Básica, 66,7% dos pesquisados tiveram uma trajetória escolar linear, sem interrupções por
reprovação ou evasão durante o período, o que pode ser qualificada como uma trajetória
escolar bem sucedida. Os demais, 33,3% dos pesquisados, que tiveram algum tipo de
interrupção na escolaridade antes da conclusão do Ensino Médio, se concentraram, em
maior parte, (25% do total de pesquisados) naquele grupo que escolheu profissões da área
das Ciências Humanas e em menor parte no grupo de pesquisados que escolheu cursos da
área de Ciências Biológicas (3,6% do total de pesquisados).
Nesse sentido, vislumbramos aqui alguns pontos importantes que podem ser
destacados como contribuição para a compreensão do sucesso escolar desses alunos.
Notamos a forte presença de três instituições: a Igreja e, sobretudo, a família e a escola. De
um lado, a família, desenvolvendo um trabalho escolar com estratégias de investimento
escolar, e de outro, a escola, enquanto uma instituição que assume a centralidade de muitas
ações nesta localidade. Ainda descrevemos algumas práticas de estudantes favoráveis à
aprendizagem, como a possibilidade de se conhecer outros espaços extracomunidade, como
as viagens culturais organizadas pela escola e as práticas de leitura desenvolvidas em casa,
mesmo quando não figuravam como critério avaliativo das disciplinas do ano letivo. Ainda
não podemos descartar a ação da Igreja perante esses jovens, embora ela não apareça de
forma tão destacada quanto a escola.

4.3.3.2. As relações com o Ensino Superior e as influências na escolha dos cursos
A chegada ao Ensino Superior para jovens de camadas populares não é fruto de uma
trajetória escolar que flui de forma contínua, sem esforço, ou independente de quaisquer
condições. Ela é marcada por diferentes fatores e influências que marcam uma diferente
relação com o Ensino Superior. Aqui nos deteremos em antecipar algumas discussões a fim
de entender algumas condições que possibilitaram a chegada desses jovens ao Ensino
Superior.

148

A certeza da escolaridade superior
A possibilidade de cursar Ensino Superior, no relato dos entrevistados, já era inerente
às próprias trajetórias escolares. Esse é o resultado mostrado por uma questão do
instrumento de pesquisa que investigou como o entrevistado ficou sabendo da possibilidade
de fazer um curso superior. Essa possibilidade foi atribuída a diferentes influências. Apenas
1,2% não responderam a essa questão. Mas, para 19% dos pesquisados, a escola cumpre
também o papel de influenciar na entrada do Ensino Superior. Estes afirmaram que o curso
superior era algo possível pelas orientações da escola ou professores:

A escola sempre nos orientava da importância de continuar os nossos estudos (A.
C. SANTOS, Estudante de Odontologia).
Na escola, sempre se falava que estávamos sendo preparados para o vestibular, os
professores comentavam os cursos que existiam (V. S. RESENDE, Administradora e
Analista de Recursos Humanos).

Além da influência escolar, a possibilidade de cursar Ensino Superior aparece, para
22,6% dos pesquisados, como influência dos amigos do meio social em que viviam, pessoas
que já cursavam Ensino Superior ou que já haviam cursado e estavam alocados, de forma
bem sucedida, no mundo do trabalho, como profissional da área de formação universitária.
Dessa forma, a possibilidade surgiu “porque aqui já havia algumas pessoas que faziam curso
superior (A. L. S. CARDOSO, Professora Ed. Básica); “tínhamos pessoas da comunidade já
fazendo curso superior” (A. A. MARQUES, Professora Ed. Básica).
Para 26,2% dos entrevistados, a possibilidade de cursar Ensino Superior também era
tida como inerente a vida escolar, desde a infância, pelo apoio familiar, principalmente dos
pais, seja em forma de orientação seja por meio de um esforço para que os filhos pudessem
chegar à universidade.

Desde a infância, essa possibilidade já era implementada na minha vida pelos meus
pais (P. A. CRUZ, Professora Ed. Básica).
Durante toda a minha criação, minha mãe sempre priorizou isso para nós (L. A.
MARTINS, Enfermeira).
Meus pais conversavam comigo desde que eu era criança sobre a possibilidade de
fazer um curso superior (M. A. C. ABREU, Estudante de Odontologia).
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Era um sonho inicialmente de minha mãe e depois se transformou em um sonho
meu (J. A. PAIVA, Professor Ed. Básica).

Ou ainda o fato de parentes muito próximos cursarem Ensino Superior talvez tenha
possibilitado conversar, desde cedo, sobre as regras do meio acadêmico, tornando-os mais
próximos a essa realidade, de forma que pudessem encarar como algo possível ou, mais que
isso, algo “natural” em suas trajetórias.

[Fiquei sabendo] por meio de pessoas que já tinham cursado, minha mãe, por
exemplo (H. M. C. COELHO, Professora Ed. Básica).
Minha irmã já cursava o Ensino Superior e já era um objetivo desde muito nova (F.
L. CASTRO, Estudante de Engenharia Mecânica).
Porque irmãos mais velhos e primos já cursavam um curso superior (A. M.
CANAAN, Dentista).
Meus irmãos são mais velhos e já cursavam a faculdade. Como eu estava morando
fora e estudando num colégio particular, era natural que eu também fosse cursar.
Encarei com naturalidade, mas hoje vejo o quanto sou privilegiado por ter tido essa
chance (J. P. CANAAN, Estudante de Medicina).

A maior parte, 31% dos pesquisados, relata um “esforço individual”, uma
determinação “frente aos estudos”. Relatam ainda “correr atrás da possibilidade”, “lutar por
conta própria”, realizando pesquisas na internet ou em demais meios de comunicação e
pesquisa, ou, em alguns casos, ainda sendo facilitado pela iniciativa de programas
governamentais como PROUNI, FIES e SISU.

Eu cresci com essa certeza de que faria um curso superior (J. B. MAGALHÃES,
Farmacêutica e Bioquímica)
Sempre busquei essa oportunidade (M. F. S. CASTRO, Professora Ed. Básica).
Sempre foi meu sonho fazer um curso superior (A. R. OLIVEIRA, Estudante de
Ciências Contábeis).
Descobrindo que meus conhecimentos poderiam ir além e buscar algo mais (M. R.
CASTRO, Administradora de Empresas).
Desde que eu estava no Ensino Fundamental, eu sabia que ia cursar uma faculdade.
Minha verdadeira opção era uma faculdade federal, porém não tive paciência para
fazer mais um ano de cursinho (S. M. CAPUTO, Enfermeira).

Mesmo reconhecendo que a ação tenha contado com sua própria iniciativa,
entendem que a possibilidade tenha sido facilitada, em alguns casos, pela presença de um
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polo de Educação a Distância (EAD) na cidade de São Tiago ou na cidade de São João del-Rei.
Para estes, a possibilidade surgiu

Devido à vontade de crescer profissionalmente, pesquisei na internet quais eram
os cursos oferecidos na modalidade EAD (A. J. SILVA, Estudante de Administração).
Como a gente não tem o lado financeiro bom, surgiu aqui na cidade um polo da
Faculdade FINON – Faculdade Noroeste de Minas – a distância dispondo de três
cursos: Pedagogia, História, Geografia. (V. A. PEIXOTO, Licenciado em Geografia).
Através da implantação do polo da FINON em São Tiago (J. G. CANAAN, Professor
Ed. Básica).

Observa-se, ainda, que a presença da família, de terceiros e da escola podem se
consorciar para esclarecer aos jovens de suas possibilidades diante do Ensino Superior,
potencializando um conjunto de informações à disposição dos jovens de Mercês de Água
Limpa.

Fatores mais relevantes para a chegada ao Ensino Superior
A questão do questionário que se deteve a investigar o que foi decisivo para a
entrada do entrevistado no Ensino Superior evidenciou, nos relatos, diferentes fatores
considerados como relevantes pelos pesquisados. Para apenas 1,2% a mudança da
localidade de Mercês de Água Limpa e a consequente mudança de hábitos teriam sido
decisivas, abrindo possibilidades para a sua entrada no Ensino Superior. Neste caso, a
entrevistada se mudou para a cidade de Belo Horizonte, indo morar com um irmão, que
também já possuía Ensino Superior.
Para 4,8% dos pesquisados, a necessidade de um curso superior surgiu das exigências
de seus trabalhos profissionais, ou seja, as exigências do mercado de trabalho (R. A. S.
NASCIMENTO, Pedagoga) ou, já dentro de emprego formal, o que tenha falado mais alto
fora a busca de uma qualificação profissional melhor e pelo trabalho que venho exercendo
(R. J. GRAÇAS, Licenciado em Química), acabaram exigindo destes uma formação
complementar em nível superior.
Para 10,7% dos entrevistados, certos de que as condições de existência restringiriam
as possibilidades de ingresso no Ensino Superior, afirmaram que foi decisivo a ajuda de
programas governamentais como FIES, PROUNI e SiSU, ou a localização da universidade mais
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próxima de casa, o que diminuiria os custos com deslocamentos ou ainda a possibilidade de
realização do curso não presencial, via modalidade de Educação a Distância – EAD.

A oportunidade de estudar num cursinho por um ano e a prova do ENEM que
permitiu o ingresso pelo PROUNI (A. B. SANTOS, Dentista).
Primeiramente, o desejo de fazer um curso superior e depois a nota que consegui
no ENEM (L. N. A SANTOS, Advogada).
Ser beneficiária de uma bolsa integral do PROUNI (A. A. MAGALHÃES, Estudante de
Direito).
A oportunidade surgiu, por cursar uma faculdade a distância (V. K. ROCHA,
Licenciada em Geografia).
Curso mais em conta e perto de casa (C. M SILVA, Licenciada em Normal Superior).
Por ser um curso a distância, vi que podia realizar meu sonho sem prejudicar meus
filhos (M. A. CÁSSIA, Pedagoga).
Só podia "sonhar com a própria realidade" que era a UFSJ, de graça, na época
"FUNREI" (M. M. SILVEIRA, Professora Ed. Básica).

Em uma segunda categoria, encontram-se aqueles, 25% para os quais o curso
superior somente se tornou possível pelo apoio incondicional dos familiares, principalmente
dos pais dos entrevistados. Para esses sujeitos, a influência dos pais ou mesmo a ajuda
financeira em alguns casos foi imprescindível:

A dedicação que minha mãe tinha em querer me ver formada para poder escolher
uma profissão que me fizesse feliz e trabalhar para me sustentar (V. S. RESENDE,
Administradora de Empresas e Analista de Recursos Humanos).
A disponibilidade e o empenho dos meus pais em me oferecerem condições de
ampliar os estudos básicos (P. A. CRUZ, Professora Ed. Básica).
Com meu pai ajudando na mensalidade do meu curso (L. F. MARTINS, Estudante de
Sistema de Informação).
O empenho de minha mãe e os sacrifícios para que se concretizasse esse sonho (J.
A. PAIVA, Professor de Ed. Básica).
Minha dedicação e também a condição financeira da minha família. Hoje em dia, é
bem mais fácil ingressar em uma universidade por causa de FIES, ProUni, SiSU,
ENEM, coisas que não existiam na minha época. Naquela época quem estudasse
em escola particular o quanto antes estava mais preparado para o vestibular e
quem ficasse na escola pública estava menos preparado. Hoje, é o contrário.
Melhor é estudar na escola pública e ingressar na universidade ou pelo ProUni,
SiSU ou Enem, o que não é possível para alunos que cursam o ensino médio na
rede particular (J. P. CANAAN, Estudante de Medicina).
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Neste último relato, ainda percebemos que os jovens vêm tomando consciência das
facilidades que programas de democratização do acesso ao Ensino Superior pode
proporcionar àqueles advindos de escola pública, ou mais especificamente, de camadas
populares.
É ainda comum, nesses relatos, a ideia de que cursar Ensino Superior entre os
membros na família trouxesse um ar de um acontecimento que fluísse nas trajetórias
escolares desses sujeitos como algo “natural” ou “normal”, ou seja, todos chegariam ao
Ensino Superior porque era comum que na família todos o fizessem. Além disso, pelo fato de
um irmão mais velho ter-se formado, era muito exigido dos mais novos, pelos pais, a mesma
formação:
Meus primos maternos e amigos todos faziam faculdade, isso era normal (S. M.
CAPUTO, Enfermeira).

Por meus irmãos já serem formados, meus pais passaram a cobrar mais (A. A.
CASTRO, Estudante de Engenharia da Produção).

Cabe observar que as influências do meio familiar são ainda mais relevantes quando
os mesmos parentes são professores ou educadores, pelo ar de cobrança em relação aos
filhos/sobrinhos. Neste caso, “o estímulo dos meus tios professores, na escola e fora dela,
além da passagem do meu irmão no vestibular antes de mim” (M. M. CANAAN, Médico).
Embora tenham informações de que a possibilidade de se fazer o curso superior
tivessem partido de famílias, amigos e escola os fatores decisivos para cursar o Ensino
Superior, na opinião da maioria dos pesquisados, 58,3%, que reforçam a investigação
anterior: a própria determinação desses sujeitos, com a “iniciativa pessoal” de “correr atrás
de seus sonhos”, de buscar um “futuro melhor” ou ainda lutar pela sua “independência
financeira”, talvez tenham sido decisivas:

A possibilidade de conquistar um emprego, melhoria de vida (A. A. A. CANAAN,
Professora Ed. Básica).
A vontade de crescer profissionalmente e ser independente (I. A. SILVA, Professora
Ed. Básica).
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A realização de um sonho pessoal. Estudar, formar e ajudar ao próximo. Eu não
estava preocupada em "entrar na faculdade" e, sim, fazer a profissão dos meus
sonhos (M. A. C. ABREU, Estudante de Odontologia).
A vontade de crescer, estudar e estar sempre buscando novos conhecimentos (I. L.
CAMPOS, Licenciada em Normal Superior).
A vontade de não parar os meus estudos (J. C. CAPUTO, Estudante de Odontologia).
Na oportunidade, a ótica nos mostra o quanto o cidadão passa a ser respeitado e
valorizado com curso superior (V. A. PEIXOTO, Licenciado em Geografia).
Primeiramente, a ideia de poder sair de casa e conhecer gente nova e depois a
ideia de querer crescer, de ser alguém profissionalmente e financeiramente que os
pais não foram (C. A. C. CAPUTO, Dentista).

É interessante observar que há pessoas que entendem que o Ensino Superior é uma
possibilidade de mudança social: não via outra possibilidade de carreira que não incluísse
estudo, principalmente por causa da minha condição financeira (P. G. C. CANAAN,
Enfermeira). Essa atitude frente aos estudos demonstra tratar-se de uma estratégia
denominada por Bourdieu de “lógica da ascensão social pela ascese” (NOGUEIRA, 2006),
atitude característica das classes médias frente à escola. Embora estejamos tratando de um
sujeito de camada popular, essa família talvez enxergue a escola como um investimento que,
mesmo a longo prazo, possa ser mais certo que a entrada precoce no mercado de trabalho
sem uma profissionalização em nível superior.

A influência de área curricular da Educação Básica
A escolha do curso superior nem sempre é muito fácil, mas ela é fruto de condições
presentes no entorno social que contribuem para levar a escolha de uma área de formação
em detrimento de outra. Nesse sentido, tentamos investigar se os pesquisados conseguiram
identificar diferenças entre o ensino das matérias de humanas, exatas ou biológicas no curso
da Educação Básica, que pudessem ter efeito na escolha pelo curso superior realizado.
A maioria dos pesquisados, 67,9%, relata não ter sido influenciada por alguma área
do conhecimento durante o curso do Ensino Médio, ou seja, relataram não perceber
diferenças entre ensino das áreas de Humanas, Exatas ou Biológicas que pudessem
influenciar a sua respectiva escolha do curso superior. Em contrapartida, 32,1%
reconheceram que as aptidões foram desenvolvidas durante o decorrer da Educação Básica.
No entanto, de forma geral, não reconhecemos aqui elementos que pudessem contribuir
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para justificar que uma área de atuação dos profissionais dessa escola rurbana pudesse ter
um caráter preditivo em relação a outra.
Assim, daqueles que reconheceram influência dessa escolarização (n=27), 29,2%
defendem ter sido influenciados pela área de Ciências Exatas, referenciando as disciplinas de
Matemática, Física e Química, 33,3% pela área de Ciências Biológicas ou da Saúde, citando a
disciplina de Biologia, e 37,5% defendem ter sido influenciados pela área de Humanas,
referenciando as disciplinas de Língua Portuguesa, Geografia, Filosofia e Sociologia. Esses
dados, embora mostrem uma ligeira superioridade das Ciências Humanas, não são
suficientes para classificar o ensino nessa área como melhor em relação às demais, porque
todas as três áreas ficaram próximas em termos de preferência. Nos relatos ainda é possível
detectar que as escolhas não foram influenciadas pelo que chamamos de melhoria do
ensino, mas também por uma questão designada por um entrevistado como “proatividade”:
a chegada ao ensino superior tenha contado com “a vontade de colaborar e a proatividade
foram determinantes” (A. J. SILVA, estudante de Administração) ou ao que nós chamaríamos
de desenvolvimento de competências e habilidades em determinadas áreas do
conhecimento ao longo do processo de escolarização.

Não sei dizer se foi aptidão previa que já tinha por Ciências da Saúde... Mas o
ensino de Exatas é um pouco massante. Sempre colocava na minha cabeça que eu
adorava Matemática, Física e Química para não criar bloqueios na minha cabeça. E
parece que deu certo, fui um bom aluno nessas disciplinas, extrapolei meus limites
com isso (M. M. CANAAN, médico).

.
Além da influência escolar, investigamos a possibilidade de influência de terceiros,
que passamos a discutir em seguida.

A influência de terceiros e as discussões sobre o Ensino Superior
Uma questão do questionário buscou investigar a influência de amigos com curso
superior, para a escolha do curso e a forma como discutiam o Ensino Superior. Queríamos
compreender fatores externos à escola que pudessem explicar as influências que levaram a
essa escolha.
Cerca de um terço dos pesquisados, 33,4%, afirmaram ter recebido influência de
familiares, como tios, primos, irmãos e/ou cunhados e, noutros casos, de amigos, patrões ou
demais colegas, para a escolha do curso superior.
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A maioria dos entrevistados, 66,6%, não reconhece a existência de algum amigo
próximo com curso superior que tenha incentivado ou influenciado a opção pelo curso
escolhido.
Em relação à forma com que abordavam o Ensino Superior, tentamos compreender
como os jovens pensavam a temática do Ensino Superior ou em torno do que giravam as
discussões com os grupos sociais com os quais conviviam, em uma tentativa de apreender as
representações que faziam sobre o Ensino Superior, enquanto ainda estavam distantes,
cursando a Educação Básica. Dos 84 entrevistados, apenas 56 (66,6%) responderam a essa
questão. Destes, há as respostas daqueles (9,4%) que reconhecem, desde cedo, que as
condições de existência pudessem ser inibidoras da chegada ao Ensino Superior. Nesse
sentido, embora tivessem chegado ao Ensino Superior, reconhecem que, quando criança,
era algo que representava dificuldades e distância de suas realidades.

Com pouca naturalidade e muito distante da nossa realidade, na época parecia
impossível (M. M. SILVEIRA, Professora Ed. Básica).
Como algo difícil e distante por morarmos em um lugar de difícil acesso à
Universidades (M. F. S. CASTRO, Professora Ed. Básica).
Para nós, cursar o Ensino Superior era muito difícil, haja vista a necessidade de sair
de casa e ir morar em outra cidade (A. A. MAGALHÃES, Estudante de Direito).

Mas talvez representasse um esforço recompensador ao admitir que o Ensino
Superior represente “o esforço em sair de casa, fazer cursinho e também a alegria de ser
universitário e, mais tarde, independente financeiramente (A. M. CANAAN, Dentista).
Um número de 22,6% dos pesquisados admite que as influências em relação à
escolaridade superior tenha partido de familiares ou amigos formados em determinadas
áreas afins e os discursos proferidos por estes ao longo de um determinado período
tivessem servido para incentivar a chegada ao Ensino Superior ou até mesmo a escolha por
um determinado curso universitário.

Meus tios, através de conhecimentos que tinham e demonstravam, me passaram a
necessidade de crescimento e influenciaram na opção pela Administração (A. J.
SILVA, Estudante de Administração).
Com meus primos, sempre falávamos sobre as disciplinas inerentes ao curso e das
suas perspectivas para o futuro de bacharel em Direito (L. N. A. SANTOS,
Advogada).
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Mas ainda podem ser percebidos nas respostas os conteúdos que evidenciam as
influências de profissionais da escola, que podem ser amigos ou entes familiares:

A minha ex-professora e amiga R sempre me falava da satisfação de ser professora,
a retribuição das crianças ao se desenvolverem (I. L. CAMPOS, Licenciada em
Normal Superior).
Sempre fui estimulado pelos meus tios (que foram meus professores na Escola) e
pelos professores do Ensino Médio (estudei em Mercês ate a 1ª série do 2º grau).
Recebi estímulo especial de um professor de Biologia da 1ª série do Ensino Médio
(M. M. CANAAN, Médico).
Minha mãe sempre me incentivava muito e, como era diretora da escola, estava
sempre na sala de aula, nos incentivando e mostrando caminhos (J. F. A. P.
CANAAN, Farmacêutica e Bioquímica).

É interessante observar como em um relato percebemos a ajuda de terceiros na
escolaridade superior, onde ela era

como um sonho difícil de ser alcançado, mas não impossível. Com a ajuda de outras
pessoas e muito esforço, poderíamos conseguir. Um curso superior era visto como
a busca por uma vida melhor (A. M. CASTRO, Analista de Laboratório).

Para 32,1% dos pesquisados, o Ensino Superior era visto como algo muito importante
para a formação e o crescimento pessoal, cultural e profissional, necessário “para uma
melhor profissão” ou “experiência profissional” dos que ousassem ultrapassar as suas
barreiras. Nesse sentido, poderia servir ainda para se modificar as condições de existência e
representasse “uma forma de realização pessoal e profissional, uma chance que nós,
adolescentes simples de Capelinha tínhamos de crescer na vida” (A. L. S. CARDOSO,
Professora Ed. Básica).
Já uma ligeira maioria, 35,9%, dos pesquisados afirmaram discutir o Ensino Superior
como uma determinação, um propósito a ser seguido. Assim, desde pequenos, esse nível de
ensino era um objetivo certo a ser buscado. Por isso, o Ensino Superior era visto seja “como
um futuro a ser seguido” (H. R. MARQUES, Turismólogo), como “um objetivo de vida” (D. A.
PEREIRA, Professora de Ed. Básica), “como o caminho mais seguro para alcançar o sucesso”
(J. C. C. PEREIRA, Farmacêutico e Bioquímico) ou ainda simplesmente como o que parece um
conselho de “que era importante e que todos tínhamos que correr atrás” (M. A. C. CANAAN,
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Bancária). A ideia de determinação em busca do curso superior permeava a maioria dessas
respostas:
.
[Discutíamos] com muita determinação, pois no mundo de hoje, estudar é
fundamental (F. N. PEIXOTO, Pedagoga).
O curso superior é indispensável para ingressar no mercado de trabalho e obter
uma vida melhor do que a que nossos pais tiveram e querem para nós filhos (J. P.
CANAAN, Estudante de Medicina).
Era um propósito e uma necessidade, para não ficar parada no tempo. A família era
humilde, filha de mãe solteira, a frase que mais ouvi na infância e adolescência foi
“Podem tirar tudo de você, te deixar na miséria, mas a Educação e o que você
aprendeu, ninguém nunca vai tirar.” Não se falava de mercado de trabalho,
perspectivas da economia, enfim era preciso estudar e a partir do estudo procurar
um trabalho digno (V. S. RESENDE, Administradora de Empresas).

Essa determinação impunha até mesmo uma rotina específica em relação aos hábitos
escolares:

Discutia-se sempre a importância de se ingressar no Ensino Superior, a necessidade
de se preparar para o vestibular, obras literárias importantes, materiais prováveis
de serem cobrados num vestibular também conhecendo os cursos superiores (C. J.
C. CAPUTO, Licenciado em Educação Física).

Assim, percebemos, aqui, a representação de que o Ensino Superior, mesmo sendo
algo distante ou certo na trajetória a ser percorrida pelos jovens, não era isento de um
esforço escolar. Mesmo não tendo aprovação imediata em exames vestibulares, para parte
desses jovens o investimento escolar não terminava com a Educação Básica, mas prosseguia
com a matrícula em cursos pré-vestibulares ou a procura de um emprego que pudesse
subsidiar os custos com a mensalidade, como discutiremos adiante.

4.3.4. O cursinho
A frequência de algum curso preparatório para exames vestibulares pôde ser
comprovada na trajetória escolar de 37 jovens (44% dos entrevistados). Embora não seja a
maioria, o número de alunos que buscaram ou frequentaram algum tipo de cursinho mostrase representativo. O esforço para fazer cursinho em forma de apoio financeiro se deu, na
maioria dos casos, 70,3%, com o financiamento da mensalidade pelos pais ou, em pequenos
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casos, de um dos irmãos. Para 18,9% dos entrevistados, eles próprios, com um trabalho
concomitante, custeavam o curso pré-vestibular. Os demais 8,1% passaram por algum
cursinho, mas não responderam quem o financiava, e 2,7% ganharam bolsa no valor integral
da mensalidade da própria entidade mantenedora do cursinho.
Considerando os entrevistados que passaram por um cursinho antes da aprovação no
vestibular (n=37), entre os cursos superiores mais comuns estão Farmácia (16,2%),
Enfermagem (13,5%), Direito (13,5%), Administração (10,8%), Odontologia (10,8%) e
Medicina (8,1%). Este fato pode sugerir que o “efeito cursinho”, conforme a utilização da
socióloga Dulce Whitaker (1989), que indicou esse termo referindo-se a uma maior
probabilidade de sucesso verificada entre os vestibulandos que haviam passado por algum
tipo de cursinho e que prestavam esse exame no período entre um ou dois anos depois de
concluírem o Ensino Médio. Por isso, utilizamos essa expressão aqui para designar que
escolhas altamente seletivas, como os cursos de Medicina, dependem de uma preparação
além do Ensino Médio regular.
Para 45,9% dos pesquisados, a frequência a um pré-vestibular possibilitou a entrada
em universidades públicas, em sua maioria, instituições públicas de ensino superior como
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL),
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Lavras (UFLA),
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ).
Observando-se a perspectiva das escolhas universitárias em relação à área do
conhecimento, a área que mais se destaca com a frequência de cursinho é a área das
Ciências Biológicas. A maioria (56,8%) dos pesquisados que frequentaram cursinho fizeram
curso superior nas Áreas de Ciências Biológicas, destacando-se os cursos de Educação Física,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia. Os outros pesquisados (32,4%)
fizeram cursos da área das Ciências Humanas, como Administração, Direito, Normal
Superior, Pedagogia e Turismo. Apenas 10,8% desses pesquisados fizeram cursos da Área
das Ciências Exatas, como Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica, Física e Química.
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TABELA 7
Tempo de Permanência do Entrevistado em Cursinho
Tempo

Nº

%

0,6 meses a 1.0 ano

26

70,3

1,6 anos a 2 anos

6

16,2

2,6 anos ou mais

4

10,8

Não respondeu

1

2,7

TOTAL

37

100

Fonte: Dados da pesquisa

Os dados da Tabela 7 mostram que a maioria dos que fizeram cursinho frequentou,
no máximo, por um ano para aprovação em exames vestibulares. A hipótese de que o tempo
de frequência a cursinho tinha estrita relação com a entrada em cursos altamente seletivos
não se confirma nesta pesquisa, mesmo que a nossa amostragem seja muito reduzida. A
média de frequência a cursinho de aprovados nos cursos altamente seletivos como Direito,
Engenharias, Fisioterapia, Medicina e Odontologia ficou em 1 ano e 3 meses. Em relação ao
curso de Medicina, por exemplo, que vários autores como NOGUEIRA (2008) o apontam
como um dos mais seletivos, dos três entrevistados, dois fizeram apenas um ano de cursinho
pré-vestibular, embora o terceiro tenha cursado quatro anos de cursinho pré-vestibular.
Mas é digno de nota que 56% dos estudantes provenientes da escola de Mercês de
Água Limpa atingiram o Ensino Superior sem frequentar cursos compensatórios, revelando o
trabalho efetivo da escola e professores na construção do destino escolar mais alongado
destes jovens.

4.3.5. O momento do vestibular
As tentativas de exames vestibulares para entrada no Ensino Superior evidenciam
que, do conjunto de entrevistados, mais da metade deles, 53,5%, foram aprovados já na
primeira tentativa; 30,8% precisaram de duas ou três tentativas em exames vestibulares;
8,3% utilizaram entre quatro e seis tentativas em vestibulares. Entre os demais, um tentou
nove vezes e um tentou vinte vezes para entrar no curso superior que escolheu (Medicina).
Destacamos aqui que um dos entrevistados não respondeu essa questão, e outros quatro
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(4,8%) utilizaram apenas do ENEM para entrada no Ensino Superior pelo apoio de programas
como SISU ou PROUNI.
Nesses dados, destacamos o aluno que diz ter efetuado 20 tentativas para um curso
de Medicina, com frequência de 4 anos de cursinho preparatório, o que revela que este seja
um exemplo de determinação ao lutar pela entrada e sonhar com a possibilidade de se
tornar um médico. Em contrapartida, revela que, para atingir a profissão de Médico, exige-se
a passagem por um exame vestibular que ainda figura como um dos mais competitivos e
concorrentes nas universidades brasileiras.
Observa-se ainda que, dos estudantes que entraram no Ensino Superior depois do
ano de 1998 (n=71), quando foi implantado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 26,
32,4% deles se utilizaram das notas obtidas nesse exame para aprovação no curso superior
escolhido ou entrada em instituições públicas via Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Esses
dados revelam que a terça parte dos jovens que fizeram ou cursam o Ensino Superior,
oriundos da localidade de Mercês de Água Limpa, se beneficiaram de um resultado positivo
no ENEM para facilitar a entrada no Ensino Superior, revelando que este exame tem-se
tornado uma alternativa para aumentar as possibilidades de acesso a esse nível de ensino
para essa população.
Do total de pesquisados, 16,6% se utilizaram das notas do ENEM e foram bolsistas do
Programa Universidade para Todos (PROUNI). Se tomarmos como referência aqueles
entrevistados que entraram no Ensino Superior a partir do ano de 2004, quando teve início o
PROUNI, o percentual de estudantes que se beneficiou ou tem-se beneficiado por este
programa chega a 28,3%, revelando que este programa se constitui como uma alternativa

26

O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado no ano de 1998 com o objetivo de avaliar a qualidade do
Ensino Médio no país. Porém, só ganhou popularidade no ano de 2004, quando o Ministério da Educação criou
o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e vinculou a concessão das bolsas parciais ou totais em
instituições privadas de ensino superior às notas obtidas nesse exame atraindo, assim, muitos candidatos. Em
2009, o exame foi totalmente reformulado pelo Ministério da Educação com o objetivo modificar o currículo do
Ensino Médio brasileiro e de unificar o processo seletivo das universidades federais. Atualmente, várias
universidades utilizam o ENEM como critério de seleção, seja em substituição total do vestibular ou mediante
um percentual de pontuação ou ainda para preenchimento de vagas remanescentes. Por isso, a prova, que até
2008 era composta por 63 questões e uma redação, passou a se constituir por 180 questões, divididas em
quatro áreas do conhecimento e uma redação. Em 2010, o Ministério da Educação criou o SiSU e muitos
estudantes têm tido a oportunidade de concorrer a uma vaga em instituições públicas de ensino superior
diretamente com base na pontuação da prova. A primeira edição do ENEM, do ano de 1998, teve apenas
157.221 inscritos e, em sua última edição, do ano de 2011, houve 6.229.697 de inscritos. De acordo com dados
do INEP (2008), do total de alunos egressos do Ensino Médio brasileiro do ano de 2007, 47,4% participaram
desse exame no ano de 2007 (INEP, 2008, p. 78).
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significativa de entrada no Ensino Superior para uma população advinda das camadas
populares.
Imediatamente após Ensino Médio, sem interrupção dos estudos, 22,6% dos jovens
foram aprovados nos exames vestibulares ou pelas notas alcançadas no ENEM. Os demais
sujeitos pesquisados tiveram alguns anos interrompidos antes de chegarem ao Ensino
Superior e, de acordo com cruzamento dos dados dos históricos escolares, podem ser
resumidos na Tabela que se segue:
TABELA 8
Anos de Interrupção dos Estudos antes
do Ingresso no Ensino Superior
Anos

Nº

%

0 ano

19

22,6

1 ano

16

19,0

2 anos

10

11,9

3 anos

12

14,3

4 anos

04

4,8

5 anos

07

8,3

6 anos ou mais

16

19,0

TOTAL

84

100

Fonte: Dados da pesquisa

Como percebemos nos dados da Tabela 8, nem sempre os estudantes oriundos da
Escola Estadual de Mercês de Água Limpa ingressam no Ensino Superior assim que saem do
Ensino Médio, mas persistem até uma aprovação no vestibular. Lembramos que, como
mostramos no Capítulo II, cerca de 30% dos alunos que concluíram o Ensino Médio no
ensino regular no período compreendido entre o ano de 1993 (ano de conclusão da primeira
turma) e o ano de 2010, entraram no Ensino Superior.

4.3.6. O Ensino Superior
Como era um critério de seleção dos entrevistados desta pesquisa, todos os
entrevistados têm a escolaridade em nível de Ensino Superior. Até o mês de dezembro de
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2010, quando foi encerrada a coleta de dados, a maioria, 71,4%, tinha o Ensino Superior
Completo, 27,4% estavam cursando o Ensino Superior e 1,2% possuíam pós-graduação em
nível de Doutorado. Todos os entrevistados que concluíram o Ensino Superior, salvo uma
entrevistada que se atrasou em sua colação de grau devido a uma licença maternidade,
concluíram o curso no tempo previsto. Os demais, que ainda estão em curso, vêm tendo
uma trajetória sem rupturas, o que sugere que concluirão o curso superior no tempo
previsto.
Os cursos escolhidos não dependeram, pelos relatos dos entrevistados, de
orientações vocacionais específicas. Apenas 8,3% receberam algum tipo de orientação
vocacional: em relação a estes últimos, a orientação de cursinhos pré-vestibulares que
cursaram; da escola e professores do Ensino Médio, especificamente da escola de Mercês de
Água Limpa e de familiares e amigos que já estavam na universidade. A grande maioria dos
entrevistados (91,7%) não recebeu qualquer orientação que motivasse ou indicasse a
escolha do curso superior.
No entanto, mesmo que tenham contado com uma orientação sistematizada de um
profissional da Psicologia, nem sempre isso figurou como definidor de sua escolha: “Na
época, queria fazer Comunicação, mas acabei fazendo Odontologia” (A. M. CANAAN,
Dentista).
As escolhas dos cursos superiores mostraram que a maioria dos pesquisados (51,2%)
escolheu cursos da área de Ciências Humanas; 35,7% optaram pela área de Ciências
Biológicas ou da Saúde, e apenas 13,1% escolheram cursos na área de Ciências Exatas,
conforme demonstrado na Tabela que se segue:
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TABELA 9
Escolhas do curso superior por área de conhecimento
Área de Conhecimento
Ciências Humanas

Ciências Biológicas

Ciências Exatas

TOTAL

Descrição dos Cursos
Administração (9)
Ciências Contábeis (1)
Ciências Econômicas (1)
Ciências Sociais (1)
Direito (9)
Empreendedorismo (1)
Geografia (6)
Letras (2)
Normal Superior (5)
Pedagogia (7)
Turismo (1)
Educação Física (4)
Enfermagem (7)
Farmácia/ Bioquímica (8)
Fisioterapia (2)
Medicina (3)
Odontologia (6)
Análise de sistema (1)
Engenharia de Alimentos (1)
Engenharia de Produção (1)
Engenharia Mecânica (1)
Física (1)
Matemática (2)
Química (3)
Sistema de Informação (1)

N.

%

43

51,2

30

35,7

11

13,1

84

100

Fonte: Dados da pesquisa

O que se percebe aqui é que os cursos que reúnem o maior número de pesquisados
são os cursos de Administração e de Direito, empatados com 10,7% cada um, em segundo
lugar, jovens dos cursos de Farmácia, com 9,5% do total de pesquisados e, em terceiro lugar,
os cursos de Enfermagem e Pedagogia, que reúnem 8,3% dos entrevistados cada um. Cabe
lembrar aqui que a escolha pelo curso de Farmácia/Bioquímica entre a população desta
localidade tem relação, conforme discutido em outro momento, no sucesso profissional de
alguns membros de uma família que têm farmácias e drogarias bem sucedidas em cidades
próximas da região de Mercês de Água Limpa. Acreditamos ainda que alguns jovens
vislumbrem a possibilidade de outros cursos como Medicina, mas se intimidam pela
dificuldade imposta por cursos altamente seletivos. Embora não tivéssemos conseguido o
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retorno do contato de uma entrevistada que, na busca de aprovação via PROUNI, hoje cursa
Biomedicina, para tentar aproximar-se do curso sonhado.
Isso pode ser ainda facilmente entendido a partir do caminho trilhado por uma de
nossas pesquisadas que, formada em Farmácia Bioquímica e hoje sócia-proprietária de
algumas drogarias na cidade de São João del-Rei, o que a dotou de um capital econômico
que tornou menos arriscado outro investimento universitário, teve o desejo de prosseguir na
escolaridade no curso de Medicina. Tentava vestibular para Medicina há algum tempo em
diferentes lugares. Recentemente, foi aprovada para o curso de Medicina na Universidade
Del Valle (UNIVALLE), na Bolívia, onde cursou durante um semestre letivo. Trancou a
matrícula e, de volta ao Brasil, conseguiu aprovação no vestibular 2012 do curso de Medicina
na Universidade do Espírito Santo (UNESC), na cidade de Colatina/ES, onde chegou a se
matricular. Nesse mesmo período, foi surpreendida por uma nova aprovação na Faculdade
de Medicina de Valença, Estado do Rio de Janeiro. Essa faculdade aceitou aproveitar as
disciplinas cursadas do curso de Farmácia, da UFJF e, por isso, cursa, atualmente, o segundo
período, no primeiro semestre letivo de 2012. Como a sua aprovação foi efetivada após o
encerramento da coleta de dados, essa entrevistada não foi computada nesta análise
enquanto uma estudante de Medicina.
No entanto, voltando à escolha do primeiro curso superior, podemos entender que
ela tenha sido motivada, basicamente, por quatro motivos:
- por uma aptidão pelas disciplinas ou desejo de trabalhar na área do curso escolhido;
- pensando nas possibilidades oferecidas pelo mercado de trabalho do curso
superior;
- não sendo a escolha de que gostaria, pela tentativa de fazer um curso próximo do
curso superior dos “sonhos”;
- pela influência de alguns entes familiares que tinham feito ou o mesmo curso ou
curso de área afim;
Analisaremos estes motivos de acordo com as escolhas divididas segundo as três
áreas de conhecimento, já discutidas no Capítulo II.
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GRÁFICO 9
Distribuição das escolhas dos cursos por Área de Conhecimento

13,1
Ciências
Humanas
51,2

Ciências
Biológicas

35,7
Ciências Exatas

Fonte: Dados da pesquisa

Os pesquisados que escolheram os cursos da Área de Ciências Humanas (n=43) o
fizeram, em sua maioria (78,9%), por afirmarem ter “aptidões” e “vontade” de trabalhar na
área de atuação do respectivo curso, por ser um sonho:

Escolhi este curso devido à vontade de trabalhar na área administrativa e poder
colaborar mais (A. J. SILVA, Estudante de Administração).
Pelo meu perfil (ser o que gosto de fazer) e por perceber possibilidade de
desenvolver profissionalmente (A. A. CASTRO, Administrador de Empresas e
Supervisor de Suprimentos).
Escolhi Administração porque queria trabalhar no Bradesco (M. A. C. CANAAN,
Bancária).
Empreendedorismo. Pela dinâmica do curso que se aplicava aos meus anseios (D.
P. SILVA, Empreendedora).
Era um sonho, desde pequena, queria me tornar professora (S. A. SILVA, Licenciada
em Normal Superior).
Geografia. Por estudar as relações humanas através dos tempos e o que estas
relações provocaram de mudança no Universo (A. A. MARQUES, Professora Ed.
Básica).

Dos pesquisados da Área de Humanas, 15,8% escolheram os cursos pensando nas
possibilidades e nas demandas do mercado de trabalho.
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Administração. Por achar que, no momento, 1993, era uma área em expansão (V.
S. RESENDE, Administradora de Empresas).
Direito. É um curso com muita possibilidade de trabalho (T. A. PAIVA, Professora
Ed. Básica).
Direito. Porque oferece muita opção em concursos públicos (L. M. VÍTOR,
Advogada).

Apenas 5,3% dos entrevistados dessa área escolheram o curso devido à influência de
familiares que o cursavam, o que pode ser visto no relato de uma entrevistada que escolheu
o curso de Direito “porque meus primos já estavam cursando a faculdade de Direito e
conversando com eles me interessei pelo curso” (L. N. A. SANTOS, Advogada).
Nessa área, em nenhum dos relatos os pesquisados demonstraram a escolha do
curso superior vislumbrando outro curso da mesma área.
Na área de Ciências Biológicas (n=30), a maioria dos pesquisados (79,4%) também
escolheu os cursos devido ao interesse de trabalhar na área, mas enfatizavam, mais do que
um desejo pela área de saúde, a realização de um “sonho”, que podia ter-se iniciado na
infância.

Educação Física. Pelo gosto e prazer pelo esporte, foi uma opção (sonho) meu
realizado (J. A. PAIVA, Professor Ed. Básica).
Enfermagem. Adoro cuidar das pessoas, prestar uma assistência qualificada e
humanizada (J. H. N. REIS, Enfermeiro).
Enfermagem. Por sempre gostar de biologia, acho interessante o trabalho dos
profissionais de saúde (J. P. CARMINDO, Enfermeiro).
Porque eu gosto de biologia, química, e sempre quis fazer algum curso da área da
saúde. Ser da área da saúde significa ter imensa responsabilidade. Você entra na
vida das pessoas e faz diferença. Alguns te abençoam, outros te odeiam. Você vê as
pessoas no seu pior e melhor momento. Você vê a vida começar, terminar e tudo
que acontece no meio. Você presencia a capacidade das pessoas para o amor,
coragem e resistência (F. A. A. AMARAL, Estudante de Farmácia).
Fisioterapia porque me sinto bem e poder ajudar ao próximo com meu trabalho (E.
A. S. MACHADO, Fisioterapeuta).
Sempre quis, desde criança, acho que é vocação de outras vidas... Rs. Mas tinha
afinidade por diversas outras áreas: Odontologia, Direito, Arquitetura etc. (M. M.
CANAAN, Médico).
Porque eu quero fazer a diferença no mundo. Acho uma profissão muito bonita e
agora que a estudo, não me arrependo e estou a cada dia mais certo de que é isso
que eu quero pra minha vida (J. P. CANAAN, Estudante de Medicina).
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Porque eu gosto de estudar o corpo humano, gosto de mexer com a estética das
pessoas. Sempre quis fazer algum curso da área de saúde (A. B. SANTOS, Dentista).

Para 10,3% dos pesquisados, a escolha do curso tenha sido voltada às possibilidades
do mercado de trabalho, seja “pelas circunstâncias da época” (V. J. NEVES, Professor
Universitário) ou porque “o momento estava promissor para a área de saúde” (P. G. C.
CANAAN, Enfermeira).
Vê-se, assim, que para 6,9% dos pesquisados da Área de Ciências Biológicas, o curso
foi motivado pela tentativa de fazer algo que se aproximasse do tão sonhado curso superior:

Educação Física, mas a princípio queria Fisioterapia, por isso me inscrevi em uma
área próxima (P. A. CRUZ, Professora Ed. Básica).
Farmácia porque ainda não consegui passar em Medicina, mesmo assim posso
utilizar desse curso para ajudar as pessoas (J. C. C. COELHO, Farmacêutico e
Bioquímico).

No relato de 3,4% dos pesquisados dessa área, percebemos que a escolha foi
motivada pela influência da área do curso escolhido pelos irmãos. Nesse caso, mesmo que
tivesse interesse em cursos de outra área, seguiu a escolha do restante da família.

Eu sempre quis área de Humanas, mas meus irmãos fizeram Medicina e, embora
todos me apoiassem na minha escolha, eu sabia que todos preferiam que eu
fizesse algo na saúde. Somado a isso, eu temia as chances de trabalho como
jornalista. Na saúde, o curso com o qual eu mais simpatizava era a Odontologia. Por
isso, fiz várias provas de Comunicação e apenas uma para Odontologia, na qual eu
passei na Federal de Alfenas. Decidi tentar (A. M. CANAAN, Dentista).

Na área de Ciências Exatas (n=11), assim como nas demais, a escolha do curso
superior foi motivada, para 70% dos pesquisados, também pela vontade de trabalhar na
área de atuação profissional ou pela identificação com as disciplinas do curso.

Porque me identifiquei com a área de atuação e pela profissão ser fascinante,
impondo desafios constantes, num campo vital para a sobrevivência das pessoas
(T. J. A. MACHADO, Estudante de Engenharia de Alimentos).
Sempre tive curiosidade em ver como as coisas funcionavam (L. V. MARQUES,
Engenheiro Mecânico).
Porque me identifico mais com esse curso porque eu gosto mais de computadores,
redes, bancos de dados etc. (L. F. MARTINS, Estudante de Sistemas de Informação).
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Dos pesquisados dessa área, 20% a escolheram devido a maiores possibilidades do
mercado de trabalho, seja apenas pela “oportunidade de emprego” (A. M. CASTRO, Analista
de Laboratório Químico) ou também por “gostar da área”: Engenharia de produção porque é
um curso bom no mercado de trabalho e por ser da área de exatas (A. A. CASTRO, Estudante
de Engenharia de Produção).
Apenas 10% dos pesquisados da área de Exatas escolheram o curso devido à
tentativa de fazer algo mais próximo ao curso sonhado há mais tempo. Neste caso, o desejo
ainda a acompanha: “Curso Física, mas minha opção é Engenharia Ambiental, busco
oportunidade de transferência dentro da Universidade Federal de Lavras” (P. A. CARVALHO,
Estudante de Física).
Nesta área, em nenhum dos casos, a escolha do curso foi influenciada por um
familiar que nela já tivesse curso superior.
Percebemos, nas escolhas dos entrevistados, que o percentual daqueles que
escolhem cursos de licenciatura ou que se habilitam para a profissão docente na Educação
Básica como Ciências Sociais, Geografia, Letras, Normal Superior, Pedagogia, Educação
Física, Física, Química, Matemática é da ordem de 30,1%.
Em relação às universidades escolhidas para o curso do Ensino Superior dos
entrevistados, 25% são universidades públicas: Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP; Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL; Universidade Federal de Juiz de Fora –
UFJF; Universidade Federal de Lavras – UFLA; Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP;
Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ. Notamos que as universidades públicas
cursadas são, em sua maioria, localizadas no Estado de Minas Gerais. Apenas a UNICAMP
pertence ao Estado de São Paulo.
Com relação aos demais 75% que fazem o curso superior ou o já concluíram em
instituições privadas ou filantrópicas, as instituições de nível superior estão em diferentes
estados brasileiros, mas ainda prevalecem as da região mineira próxima ao distrito de
Mercês de Água Limpa. As universidades privadas são o Centro Universitário de Lavras –
UNILAVRAS; Centro Universitário Newton Paiva (Belo Horizonte/MG); Faculdade Cenecista
de Joinville (Joinville/SC); Faculdade de Medicina de Vassouras (RJ); Faculdade do Noroeste
de Minas – FINOM (Polo EAD São Tiago/MG); Faculdade Pitágoras (Belo Horizonte);
Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS (Polo EAD São João del-Rei/MG); Instituto
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Presbiteriano Gammon (Lavras/MG); Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de
Almeida Neves – IPTAN (São João del-Rei/MG); Pontifícia Universidade Católica de Minas –
PUC Minas (Belo Horizonte/MG); Universidade de Alfenas – UNIFENAS (Campus de Alfenas,
Divinópolis, Belo Horizonte/MG); Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG/
Divinópolis/MG); Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC (Campus São João delRei; Belo Horizonte); Universidade São Francisco (Itatiba/SP); Universidade Vale do Rio Verde
de Três Corações (MG).
Durante o curso da graduação, 19% do total de pesquisados tiveram experiência de
trabalhos com pesquisa, em sua maior parte nos moldes de Iniciação Científica ou, em
menor parte, com grupos de pesquisa da própria universidade. Dos projetos relatados, em
grande parte, cerca de 60% tiveram financiamento de agências de fomento a pesquisa como
CNPq e FAPEMIG. Cabe observar que a maioria dos que trabalharam com pesquisa são
jovens que fizeram cursos na área de Ciências Biológicas como Educação Física, Farmácia,
Fisioterapia, Medicina e Odontologia. Os demais são jovens oriundos dos cursos da área das
Ciências Humanas (Administração, Direito, Geografia e Pedagogia) e do curso de Química.
Quase todos os pesquisados (97,8%) cursaram o Ensino Superior sem rupturas e não
enfrentaram reprovações até o momento do encerramento da coleta dos dados, colando
grau na primeira graduação no tempo previsto de finalização do curso superior. Apenas dois
entrevistados (2,4%) demoraram um tempo maior para concluir o curso pelas dificuldades
impostas “pelo trabalho que impossibilitou o estágio no tempo certo” ou “devido a
dificuldades pessoais e profissionais.” No entanto, em ambos os casos, atualmente estes
entrevistados, um das Ciências Biológicas e outro das Ciências Exatas, concluíram seus
respectivos cursos, embora com atraso de 1 ano e 5 anos, respectivamente 27.

4.3.7. A continuidade dos estudos pós-Ensino Superior
Somente 7,2% dos pesquisados cursam ou já fizeram um segundo curso superior,
entre as quais, uma das pesquisadas que está, atualmente, realizando o terceiro curso
superior. Dentre os motivos elencados estão, principalmente, as maiores oportunidades do
mercado de trabalho.

27

Ao não indicar os mesmos cursos, cremos que estamos protegendo os sujeitos pesquisados.
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Mercado de trabalho mais valorizado (A. C. SANTOS, Graduada em Química e
Farmácia e, atualmente, é Estudante de Odontologia).
Trabalho em uma agência bancária e com certeza este curso contribuirá para o
meu aperfeiçoamento na mesma (M. I. SOUSA, Pedagoga e Estudante de
Administração).

Mas outros motivos podem ser considerados, como a realização de um “desejo” que
estava latente desde a primeira tentativa de curso superior:

Por que não me identifiquei com o primeiro e fui incentivada a fazê-lo (S. C.
CARVALHO, Graduada em Análise de Sistemas e Estudante de Psicologia).
Antes não tinha condições financeiras de fazer o curso atual e o novo curso é mais
valorizado no mercado de trabalho. Porque esse curso gera grandes chances de
crescimento profissional dentro da empresa que trabalho (A. M. CASTRO, Graduada
em Química e Estudante de Administração).

Além da opção por uma segunda graduação, um entrevistado continuou a trajetória
escolar via pós-graduação stricto sensu em nível de Doutoramento e, atualmente, continua
atuando na área de pesquisa como professor universitário de uma instituição pública de
ensino superior.
A trajetória no Ensino Superior, mais uma vez, confirma as dificuldades de jovens
provenientes das camadas populares para se manterem longe de casa. Ao contrário da
escolarização na Educação Básica, em que menos de 20% dos jovens exerciam alguma
atividade, no momento dos estudos no Ensino Superior essa situação se modifica
consideravelmente, pois 59,5% dos entrevistados conciliavam estudo e trabalho no curso
superior, o que sugere que fosse para possibilitar o investimento financeiro na
profissionalização superior. Esse dado revela que o Ensino Superior, para uma grande
parcela dos pesquisados, é feito como fruto de um grande esforço.
Para Portes (2001, p. 176), vivenciar uma vida universitária nas camadas populares é
fruto de muito esforço, principalmente econômico. Por isso, em seu empenho de mostrar as
condições de vida e de estudo do universitário pobre, aponta que

as experiências vividas pelo universitário proveniente das camadas populares,
pouco conhecidas na literatura científica, são esclarecedoras de um tipo de vida
levado a cabo, marcada de forma acentuada por necessidades econômicas, por um
pertencimento de classe.
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Ao analisar, de forma geral, as trajetórias dos sujeitos investigados, o mesmo autor
ainda destaca o sentimento dos jovens em relação a sua condição econômica:
Podemos perceber pelos relatos que, se a condição econômica não é determinante
das ações e práticas a serem desenvolvidas no interior da Universidade e mesmo
fora dela, [...] não se pode ignorar que ela é um componente real, atuante,
mobilizador de sentimentos que comumente produzem um certo sofrimento nos
jovens (PORTES, 2001, p. 179).

E, quando as necessidades econômicas se tornam críticas, os universitários da
pesquisa de Portes (2001) são obrigados a dar uma resposta à situação, com a solução pela
via do trabalho. Já em nossa pesquisa, como revelaram os dados, na maioria das vezes esses
pesquisados estudavam e trabalhavam nas mesmas cidades onde estudavam, fora do
distrito, como Belo Horizonte, Lavras, São João del-Rei, Juiz de Fora, Ouro Preto, Alfenas e
Três Corações, no estado de Minas Gerais, na cidade de Joinville, no estado de Santa
Catarina e nas cidades de Itatiba e Campinas, no estado de São Paulo. Isso demonstra que
precisavam de recursos para se manterem fora, ou ainda que a conquista de um emprego,
antes da aprovação no exame vestibular, é que possibilitou arcar com os custos da
mensalidade e/ou demais gastos inerentes à própria graduação, como transporte, material
didático, moradia, alimentação, entre outros.
No entanto, foi visível ainda nesta pesquisa que a necessidade de trabalho
certamente prejudicou uma maior dedicação aos estudos universitários, como bem afirma
uma de nossas entrevistadas.

Na faculdade, confesso que meu trabalho prejudicou, de certa forma, que eu
tivesse experiências maiores na área de atuação do enfermeiro, mas eu estava
focada na minha vida profissional, mas não que eu tenha sido uma aluna ruim, fiz
minha monografia voltada para minha cidade tentando trazer algo positivo para
minha realidade, algo produtivo. Tema: Abordagem da saúde do idoso pelo
enfermeiro no município de São Tiago (P. G. C. CANAAN, Enfermeira).

Dessa forma, percebemos, pelos dados, que, ao contrário da Educação Básica, os pais
não conseguem mais acompanhar os filhos e, mesmo que ajudem financeiramente, nem
sempre conseguem arcar com todos os custos da vida universitária dos filhos fora de casa.
Cabe lembrar que, neste momento, nos deparamos ainda, durante a pesquisa, com a
presença de uma rede de solidariedade que auxilia na conquista de empregos fora da
localidade. Em muitos casos, durante o período de coleta de dados, na procura dos
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entrevistados, encontramos muitos endereços profissionais comuns. Percebemos, por
exemplo, que em São João del-Rei, cidade, além do próprio distrito em que se concentrou a
maior parte da aplicação dos questionários físicos, muitos ex-alunos da E. E. de Mercês de
Água Limpa ali se constituíram como pequenos empresários principalmente no ramo de
produtos farmacêuticos e materiais de construção e também que eles priorizam a oferta de
empregos em seus comércios para pessoas de sua localidade que mudam para São João delRei em busca de continuar os estudos, seja pós-médio seja em nível superior. Essa rede que
vai se constituindo em São João del-Rei ocorre também em demais cidades. Alguns
entrevistados, por exemplo, tentam processos seletivos em outras cidades onde sabem que
encontrarão pessoas disponíveis e dispostas a viabilizar sua chegada ali. Chegando lá,
procuram se empregar para manter os custos na hospedaria com os amigos. Essa estratégia
é bastante parecida com aquela utilizada pelos migrantes investigados por Durham (1984)
quando estavam distantes de suas cidades.
Além disso, percebemos, com esta pesquisa, na construção dos perfis escolares, a
presença do que chamaríamos efeito das relações sociais, ou seja, podemos tomar como
hipótese que o sucesso escolar de determinados sujeitos nessa pequena localidade parece
gerar um sentimento coletivo de que a escola é importante, e que ela possa ser uma via de
mobilidade social e quiçá econômica. Por isso, valorizariam a escolaridade como uma forma
de garantir futuramente a independência econômica e a mobilidade social mediante a
comunidade, como o fizeram alguns antecessores seus, que são reconhecidamente tomados
como os ex-alunos “brilhantes” pela escola e comunidade local.

4.4. Sob o signo da dedicação
Cabe ainda ressaltar que não é possível pensar no sucesso escolar desses jovens, para
além das circunstâncias já ressaltadas, sem se colocar em cena a imagem altamente positiva
que esses jovens têm de si no decorrer da trajetória escolar. Ao solicitarmos a eles que
construíssem uma visão de si como alunos, as representações produzidas por 80,9% dos
pesquisados se apoiaram em termos positivos como “atencioso”, “comprometido”,
“dedicado”, “disciplinado”, “estudioso”, “frequente”, “interessado”, “responsável”, dentre
outros.
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Aluna estudiosa, dedicada, responsável, com excelentes notas, participativa,
extrovertida. Espírito artístico (M. I. C. OLIVEIRA, Farmacêutica e Bioquímica).
Aluna dedicada, responsável, estudiosa, disciplinada e comprometida com a minha
formação. Sempre me esforcei para ser uma aluna exemplar, o que acredito ter
contribuído para que alcançasse o meu objetivo maior: minha formação superior,
sonho realizado (M. I. SOUSA, Pedagoga).
Dedicada, responsável, atenciosa e participativa. Tinha prazer de participar de
auditórios, comemorações de Sete de Setembro, balisa, Fanfarra, Coreografias,
apresentação em peças teatrais, bandinha, festa Junina, monitoria e muito mais.
Tenho muitas fotos e tenho saudades... (J. F. A. P. CANAAN, Farmacêutica e
Bioquímica).
Estudiosa demais e sempre muito dedicada. Sempre exigi muito da minha
capacidade como aluna. Não aceitava não ir bem nas avaliações, achava que
sempre poderia ser melhor do que já era (L. M. C. CARVALHO, Farmacêutica e
Bioquímica).
Eu sempre fui dedicada e gostava de estudar. Me esforçava bastante e tentava
ajudar os colegas com alguma dificuldade. Sempre tive compromisso com meus
estudos. Fazia com satisfação e quando tinha alguma dificuldade procurava ajuda
(P. A. CRUZ, Professora Ed. Básica).
Eu sempre fui dedicada para com os estudos sempre e esforcei para cumprir todos
os deveres, gostava de aprender, prestava atenção nas aulas, respeitava os
professores, realizava trabalhos em grupo e monitoria (M. A. C. ABREU, Estudante
de Administração).
Sempre fui muito responsável, criativa, dinâmica, estudiosa, curiosa, persistente. O
conhecimento me fascina, quero sempre saber mais (T. M. MARQUES, Professora
Ed. Básica).
Sempre fui um aluno muito dedicado e curioso. Geralmente, quase sempre, era eu
quem perguntava e respondia, o que fez de mim um aluno diferenciado entre os
professores. Quase nunca me ausento das aulas, chego atrasado ou saio mais cedo.
Minhas notas sempre estão entre as melhores da sala (J. P. CANAAN, Médico).
Uma aluna responsável, dedicada, estudiosa e questionadora. Sempre procurei
aproveitar ao máximo as oportunidades de aprendizagem e lutei por meus ideais.
Hoje me sinto realizada por ter concluído o meu curso de Pedagogia (R. A. S.
NASCIMENTO, Pedagoga).

Os esforços para ser um bom aluno ganham uma “dedicação” por se sentirem
diferenciados em relação à falta de recursos e condições sociais de existência. Assim, não ser
bom aluno poderia implicar que não haveriam de atingir os objetivos de mudança da
situação econômica em que viviam, que só a escolaridade poderia proporcionar.

Era uma aluna dedicada que sempre procurei me formar o quanto antes para evitar
ao máximo que os meus pais tivessem muitas despesas comigo, além disso, queria
também me tornar uma profissional realizada através da minha formação (C. M.
VALE, Administradora de Empresas).
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Sempre fui um aluno interessado e esforçado, desde o ensino básico, por causa dos
recursos para estudar (livros, materiais escolares, transporte escolar). Sempre
procurava aprender coisas novas e não só o básico, adorava ir à biblioteca, lia
desde literatura brasileira até revistas. No ensino superior trabalhei praticamente
durante todo o curso e não foi diferente. Trabalhava à noite em escala de 12 x 36
(ia de 18;00 hs até as 6: 00 hs) e entrava na faculdades as 7:00 hs cansado e com
sono. Fui dedicado, esforçado, exclusivo aos estudos (J. P. CARMINDO, Enfermeiro).

Ou ainda o esforço por ser um bom aluno era ditado pelos demais colegas que
impunham a ele a “necessidade” de ser um exemplo aos demais de seu grupo:

Fui bom aluno, bem comportado e interessado. Sempre carreguei a cruz de ser
“sobrinho da diretora”, mal podia me levantar que iam me delatar e fazer
reclamações. Fui muito cobrado, acho que no fim das contas isso foi bom para eu
aprender a me comportar e serviu de motivo para eu crescer, “silenciosamente”,
como aluno e pessoa. Tenho imenso carinho por todos os meus professores e
agradeço à Escola Estadual de Mercês de Água Limpa por me conceder a
oportunidade de estudar em um ambiente qualificado (M. M. CANAAN, Médico).

Mesmo para aqueles que não tinham uma imagem tão positiva de si (19,1%) nessas
trajetórias, reconhecem um esforço para se sair bem na escola:

Não era uma aluna comunicativa, não gostava de nada em grupo, era muito
individualista, mas fui uma aluna esforçada, dedicada, notas boas, apesar de não
gostar muito de estudar, mas sempre motivada a isso pelos meus pais (C. A. C.
MARTINS, Farmacêutica).
Uma aluna sem muitas aptidões, mas interessada em cumprir as obrigações de
deveres escolares. Participativa e mais interessada em matérias mais dinâmicas, de
relacionamento interpessoal e competitivo (P. G. C. CANAAN, Enfermeira).
Aluno comum, estudava o necessário e aproveitei o tempo do lado dos amigos de
escola (F. J. M. CANAAN, Dentista).

Em alguns relatos, percebemos que os jovens reconhecem que, com o tempo, os
estudos passaram a ser levados mais a sério.

Nos primeiros anos escolares, não fui bom aluno, pois faltava muito e não gostava
de estudar. Porém, com o passar dos anos e após uma repetência, a postura
mudou e passei a tomar consciência de que a formação seria fundamental para
minha vida no futuro. A partir daí, passei a ser um dos melhores da minha classe e
a buscar melhores resultados para me transformar melhor pessoal e
profissionalmente (A. J. SILVA, Estudante de Administração).
Durante o Ensino Fundamental e Médio, eu não tinha prazer pelo estudo e levava
tudo na brincadeira. Quando comecei a trabalhar no sítio do meu pai, vi que não

175

era a vida que sonhava. Então, passei a ter mais responsabilidade e comecei a
sonhar com o curso de Educação Física. Depois, na faculdade é que fui aprender
realmente a estudar e a ter prazer no estudo (J. A. PAIVA, Professor Ed. Básica).

Como podemos perceber, os pesquisados desta investigação sobrecarregam seus
relatos com adjetivos para descrever uma imagem positiva de si, mas o que mais esteve
presente em suas representações foram as referências ao adjetivo “dedicado”, presente no
relato de 50% dos entrevistados.
Dessa forma, acreditamos que o sucesso escolar desses alunos se deve também ao
fato de que, nos moldes de Lahire (1997), eles “aceitaram” construir um capital escolar.
Parafraseando Bernard Lahire, “eles querem”, mesmo que não possamos separar isso dos
fatores de interdependência estabelecidos com o outro e com o mundo e as inegáveis
influências de seu meio social.
Após a reconstituição das trajetórias escolares percorridas pelos sujeitos desta
pesquisa, no próximo capítulo nos deteremos em discutir os destinos profissionais
atualmente vivenciados por esses pesquisados.
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CAPÍTULO V

“QUANDO SE FALA EM CURSO SUPERIOR, O TRATAMENTO É OUTRO”:
OS DESTINOS PROFISSIONAIS DOS EGRESSOS
DA E. E. DE MERCÊS DE ÁGUA LIMPA
A escolha do curso superior é um grande dilema que angustia muitos jovens no
momento de inscrição em exames vestibulares, porque essa escolha já implica uma opção
por uma carreira profissional a ser seguida na vida. Após o curso superior, durante o qual o
universitário teve a oportunidade de validar a sua escolha com estudos da área, um novo
dilema surge: a inserção no mercado de trabalho. Embora já comecem a adquirir algumas
experiências durante a graduação, a inserção no mercado profissional nem sempre é tão
fácil. A experiência de transição é entendida por Teixeira e Gomes (2004, p.49) como um
fenômeno que se apresenta à consciência dos jovens formandos sob a forma de uma
narrativa que articula experiências passadas e expectativas para o futuro em um todo que
carrega em si vários significados.
O momento de transição entre a formação universitária que vislumbrava um pouco
da prática profissional deixa um ar de ansiedade aos formandos em relação ao que os espera
pela frente. Segundo os mesmos autores,

o que está implicado nessa transição, contudo, não é apenas a formação
profissional ou a colocação no mercado de trabalho. Trata-se, para muitos, de um
movimento mais amplo de independência do meio familiar e de estabelecimento
na vida adulta, movimento este que para a maioria dos estudantes iniciou-se na
adolescência e tiveram na escolha profissional e na experiência universitária
momentos significativos. A conclusão do curso universitário, portanto, implica uma
reavaliação das escolhas realizadas, das experiências vividas até o momento e,
também, uma antecipação do que está por vir, tanto em termos profissionais como
não profissionais (TEIXEIRA E GOMES, 2004, p. 48).

Cabe lembrar que, na presente pesquisa, não nos deteremos na investigação desse
período de transição dos entrevistados, mesmo que 25% dos jovens estejam vivenciando
esse momento por ainda não terem entrado no mercado de trabalho: são os
desempregados que esperam por uma vaga na área de formação e os estudantes que
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apenas cursam o Ensino Superior. Além disso, estão presentes em nossa pesquisa alguns
sujeitos que não trilharam uma trajetória escolar linear em busca da formação universitária.
Trata-se de sujeitos que, embora em número pequeno (6%), inverteram as posições e,
depois de inseridos no mercado de trabalho, resolveram se profissionalizar via formação
universitária. Romanelli (2008) chama a atenção para a presença desse tipo de alunado no
Ensino Superior, especificamente matriculados nos cursos noturnos, como um dos frutos das
transformações no curso superior.

[...] um alunado mais velho, já incorporado ao mercado de trabalho, para quem a
qualificação profissional significa a oportunidade de avanço na hierarquia das
empresas onde trabalha ou a possibilidade de vir a procurar ocupação melhor de
acordo com a nova habilitação (ROMANELLI, 2008, p. 103).

Portanto, enquanto uma minoria dos pesquisados ainda aguarda a entrada no
mercado de trabalho, desempregados (n=4) ou aqueles que são apenas estudantes dessa
pesquisa (n=17), os que estão atualmente alocados no mercado de trabalho somam exatos
75% do total de entrevistados. Analisamos a representação da contribuição do curso
superior para a entrada no mercado de trabalho desses pesquisados.
Desse total (n=63), apenas 22,2% alegaram que o curso superior não influenciou para
a sua entrada no mercado de trabalho. Entre os motivos, estão o fato de não trabalharem na
área ou ainda o fato de que se iniciaram no mercado de trabalho antes do curso superior.
Neste último caso, a busca de um emprego antes do início na universidade é definidor,
inclusive, da continuidade ao possibilitar o custeio das próprias despesas no curso superior.
Mesmo nesses casos, reconhecem que, quando houver uma oportunidade na área, o seu
curso pesará para sua inserção no mercado da sua área profissional, como relata a agente de
saúde: “Porque quando fiz o curso superior eu já trabalhava, mas sei que futuramente será
fundamental para esse mercado” (M. A. CÁSSIA, Licenciada em Normal Superior, atualmente
Agente de Saúde). Em um dos relatos, a entrada antes no mercado de trabalho se dá por
outro motivo que não a escolha do curso superior, como relata uma bancária: “Tive uma
oportunidade devido ao meu desempenho em uma empresa de vendas ligada ao meu banco,
que possibilitou minha contratação” (P. G. C. CANAAN, Graduada em Enfermagem). De
qualquer forma, esta última entrevistada ainda afirma que investe estrategicamente na
formação em ambas as áreas:
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Hoje faço dois cursos de especialização, um voltado para minha área de atuação
profissional, outro ligada ao meu curso superior. Pois tenho portas abertas paras as
duas áreas e quero estar preparada para as melhores oportunidades (P. G. C.
CANAAN).

Para 77,8% dos entrevistados que atualmente exercem alguma atividade remunerada
(n=63), o curso superior foi fundamental para sua entrada no mercado de trabalho. Entre as
justificativas está a defesa de que, na sua área de atuação profissional, o contrato só é
possível com a certificação em nível superior:

Foi através do curso que consegui ingressar no meu trabalho (R. J. GRAÇAS,
Analista de Laboratório Químico).
Através da conclusão do curso, pude ingressar no mercado de trabalho como
farmacêutica (J. B. MAGALHÃES, Farmacêutica e Bioquímica).
Na área escolhida por mim, somente com esse curso superior eu poderia trabalhar
(I. A. SILVA, Professora Educação Básica).
Para o exercício de minha profissão exige-se curso superior (H. M. C. COELHO,
Professora Educação Básica).

Ou ainda com as exigências específicas de certas áreas de atuação:

Se a pessoa não for formada ou não estiver cursando um curso superior, não
consegue trabalhar no banco (M. A. C. C. REIS, Formada em Direito, Bancária).
Sem o curso, eu não conseguiria trabalhar na área que gosto que é como Cirurgiã
Dentista (A. B. SANTOS, Dentista).
Com certeza [o curso superior foi fundamental], mais que isso as duas pósgraduações em clínica médica e endocrinologia (M. M. CANAAN, Médico).

Há ainda relatos de que o curso superior possibilita desenvolver várias competências
e habilidades com as experiências desenvolvidas durante o período da formação superior:

Através do meu curso superior, adquiri bagagem para ser uma profissional
competente, consciente de minhas atribuições e responsabilidades (J. F. A. P.
CANAAN, Farmacêutica e Bioquímica).
Adquiri mais experiência e também mais conhecimentos (M. R. CASTRO,
Administradora de Empresas, atualmente Vendedora de loja de aparelhos
celulares).
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[O curso superior] me deu condições para poder desempenhar bem e com
qualidade o trabalho que realizo (P. A. CRUZ, Professora Educação Básica).
Pois ele [o curso superior] me deu as bases teóricas e práticas para que eu pudesse
ser aceito no mercado de trabalho (J. C. C. COELHO, Farmacêutico e Bioquímico).
Realizei meu curso em uma universidade federal que me proporcionou ótimos
conhecimentos para entrar no mercado de trabalho (L. A. MARTINS, Enfermeira).

Para alguns entrevistados, as respostas evidenciam que eles se sentem beneficiados
em crescimento no emprego pela conclusão do curso superior. Neste sentido, o curso
superior tenha sido fundamental

pois através da minha formação pude chegar ao posto que estou dentro da
empresa (C. M. VALE, Gerente administrativa de uma empresa de Metalurgia).
porque comecei como estagiária (M. I. SOUSA, Pedagoga e Administradora de
Empresas, atualmente Bancária).

A posse de um curso superior traz ainda em determinados relatos um sentimento de
tratamento diferenciado ante aos concorrentes, como se estivéssemos tratando de uma
categoria diferenciada frente ao mercado de trabalho

A qualidade das pessoas, o nível de altura educacional absorve com mais facilidade
as necessidades que o mercado busca (V. A. PEIXOTO, Licenciado em Geografia,
atualmente Encarregado de Mineradora).
Sem o curso superior, você não está apta a entrar no mercado de trabalho (T. M.
MARQUES, Professora de Educação Básica).
Quando se fala em curso superior, o tratamento é outro. Hoje, o mercado está
olhando muito isso (J. A. CASTRO, Pedagoga, atualmente Instrutora de Legislação).

Mesmo quem ainda não atua no mercado reconhece hoje a importância que pode
exercer futuramente: “Ainda não estou atuando, mas certamente, o curso será um
diferencial para minha inserção no mercado de trabalho” (R. A. S. NASCIMENTO, Pedagoga).
De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do ano de 2010, “comprovadamente,
maiores níveis de escolaridade garantem melhores oportunidades de inserção qualificada no
mercado de trabalho” (IBGE, 2010, p. 49). No entanto, cabe destacar que várias pesquisas
sobre o mundo do trabalho vêm demonstrando que nem sempre a formação em nível
superior é suficiente para se garantir um emprego desde o término da graduação na mesma
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área de formação, em que se concentram também as taxas de desemprego, como bem já
chamava a atenção Chiesi e Martinelli (1998, p. 116):

É este o caso das altas qualificações, dos diplomados e sobretudo dos que têm
curso superior, entre os quais persistem fenômenos de desemprego intelectual
devido às dificuldades para obter um emprego adequado ao nível de instrução
formal conseguido.

Em nossa pesquisa, isso é perceptível para 21,4% do total de entrevistados que
atualmente trabalham em áreas distintas de sua formação ou estão desempregados
aguardando uma vaga no mercado em sua área profissional: Me formei há pouco tempo,
mas desisti de oportunidade de emprego, a fim de buscar uma melhor colocação no mercado
de trabalho (L. V. MARQUES, Engenheiro).
Nesse sentido, entendido que para a maioria dos pesquisados o curso superior tenha
sido fundamental para a entrada ou seleção no mercado de trabalho, tentaremos apontar e
discutir os destinos profissionais escolhidos e atualmente vivenciados pelos nossos
entrevistados.
Nesta pesquisa, ao investigar a área de atuação profissional desses entrevistados,
percebemos que uma minoria se encontra hoje desempregada ou à procura de um
emprego. Estes representam apenas 4,8% dos entrevistados; outros ainda não estão no
mercado de trabalho e dedicam apenas aos estudos (20,2%), na função exclusiva de
estudante. Os demais (75%) já estão alocados no mercado de trabalho, mesmo que, em
alguns casos discutidos durante este capítulo não seja na sua área de formação ou
trabalhem em alguma ocupação que não exija escolaridade, até o fim do curso superior,
para arcar com os custos do atual investimento universitário.
Em relação a estes últimos que já estão atuando no mercado de trabalho (n=63), um
cruzamento do curso universitário com a profissão exercida revela que eles podem ser
divididos em duas categorias: 22,2% ainda não trabalham na área em que se formaram ou
estudam, e a maioria, 77,8%, já atua na mesma área de formação universitária.
A posição que ocupam todos os entrevistados, atualmente, pode ser acompanhada a
partir da Tabela a seguir.
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TABELA 10
Ocupações dos Entrevistados
Categorias
Trabalhadores da Educação

Estudantes

Quadros superiores
alocados nas gerências

Profissionais Liberais

Trabalhadores não manuais
qualificados alocados em
setores da saúde
Trabalhadores estudantes
não manuais qualificados
alocados nos setores
médios

Trabalhadores não manuais
qualificados alocados nos
setores médios
Desempregados

Total

Ocupações
Instrutor de Trânsito (1)
Professor de Educação Básica (16)
Professor Universitário (1)
Estudante universitário (16)
Estudante de cursinho preparatório para
concursos (1)
Analista de Laboratório Industrial (1)
Analista de Recursos Humanos (1)
Analista de Investimentos (1)
Bancário (4)
Coordenador de Laboratório Químico (1)
Encarregado de Produção (1)
Gerente administrativo (1)
Supervisor de suprimentos (1)
Advogado (1)
Cirurgião-dentista (2)
Enfermeiro particular (1)
Pequeno Empresário (3)
Fisioterapeuta (1)
Médico (2)
Agente de saúde (1)
Enfermeiro (2)
Enfermeiro do Trabalho (1)
Farmacêutico e bioquímico (4)
Analista de Laboratório Industrial (1)
Inspetor de Qualidade (1)
Auxiliar administrativo (1)
Auxiliar de cartório (1)
Balconista/ caixa (3)
Repositor de supermercado (1)
Almoxarife (1)
Auxiliar administrativo (2)
Balconista/ caixa (3)
Funcionário público municipal (2)
Enfermeiro (1)
Engenheiro Mecânico (1)
Professor de Educação Básica (2)

N

%

18

21,4

17

20,2

11

13,2

10

11,9

08

9,5

08

9,5

08

9,5

04

4,8

84

100%

Fonte: Dados da pesquisa

Pelos dados da Tabela 9, percebemos que a maioria das ocupações dos profissionais
se concentra na categoria dos Trabalhadores da Educação, com 21,4%, atuando
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principalmente no magistério da Educação Básica. Apenas um trabalha no Ensino Superior.
Esses profissionais da Educação Básica trabalham na mesma área de formação superior,
salvo uma entrevistada com formação apenas em Direito, que atualmente ocupa o cargo de
professora de Língua Portuguesa. O profissional do Ensino Superior, mesmo com formação
em Fisioterapia, trabalha em outro curso superior da área afim da sua formação e explica
sua atuação na universidade da seguinte forma: Sou pesquisador na área de fisiologia
humana. Esta área contempla também a fisioterapia. Embora trabalhe hoje na medicina e
odontologia, não mais na fisioterapia (V. J. NEVES, Professor Universitário).
Ainda nesta categoria está incluída uma Instrutora de Trânsito por também exercer
um trabalho educativo. Sobre esta categoria (n=18), podemos afirmar ainda que boa parte
dos profissionais do magistério, 61%, além de serem ex-alunos, trabalham no próprio distrito
de Mercês de Água Limpa, na escola estadual em que estudaram a Educação Básica. Os
demais 11,1% trabalham na rede estadual da cidade-sede do distrito, São Tiago; 11,1%
trabalham na rede estadual da cidade de São João del-Rei, e 5,5% trabalham em duas
escolas da rede estadual da cidade de Divinópolis/MG. O professor universitário trabalha em
uma universidade pública da cidade de Campinas/SP. A instrutora de legislação trabalha em
uma autoescola na cidade de São João del-Rei/MG.
Na categoria dos Estudantes, com 20,2%, estão aqueles estudantes do Ensino
Superior que ainda se dedicam apenas à formação universitária, com exceção de um
profissional de Educação Física que já concluiu o curso superior e, atualmente, apenas
exerce a função de estudante em um cursinho preparatório para prestar concurso público na
cidade de São João del-Rei. Os demais estudantes (n=16), em 5,1% dos casos, concluirão o
Ensino Superior, em um período até dois anos, e em 42,9%, entre dois a quatro anos. E ainda
entre estudantes universitários encontram-se dois que já possuem formação universitária,
um cursando o segundo curso superior, e um outro faz o terceiro curso superior.
Esta categoria que se dedica à função exclusiva de estudantes cursa, em sua maior
parte, cursos da área das Ciências Biológicas, como Odontologia (5); Farmácia (2); Medicina
(1); Educação Física (1); Enfermagem (1) e em menor quantidade cursos das Áreas de
Ciências Exatas como Análises de Sistemas (1); Engenharia de Alimentos (1); Engenharia de
Produção (1); Física (1) ou da Área de Ciências Humanas: Administração (2); Direito (1).
Os dados sobre a universidade desses estudantes (n=17) são suficientes para afirmar
que 53% dos estudantes custeiam as mensalidades do Ensino Superior, uma vez que
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estudam em universidades privadas; outros 23,5% também estudam em universidades
privadas, mas são bolsistas integrais do PROUNI, e outros 23,5% estudam em universidades
públicas federais.
Provavelmente, o que se vislumbra com esses dados é que esses estudantes
conseguem se manter longe de casa e apenas estudar porque, provavelmente, contam com
apoio financeiro dos pais para arcar com os custos da vida universitária. Nesse sentido, as
profissões dos pais poderiam explicar a possibilidade de contribuir com esse período de
formação escolar. Notamos que os pais desses estudantes (n=17), em mais de 1/3 (35,3%),
são trabalhadores autônomos, como pequenos comerciantes da região e em mesmo
percentual, outros 35,3% são trabalhadores alocados nos setores industriais. Os outros são
motoristas (11,8%); funcionários públicos municipais (5,9%); professores (5,9%);
trabalhadores rurais (5,9%). Disso, podemos depreender que a maioria, com exceção do
trabalhador rural, possui, ao menos, uma renda fixa mensal, mesmo que em alguns casos,
como dos pequenos comerciantes, seja variável.
O grau escolar desses pais mostra que mais da metade (52,9%) deles possui menos
que 8 anos de escolaridade, ou seja, o Ensino Fundamental completo, mas investem, em
termos de capital econômico, na escolaridade dos filhos.
Percebemos ainda que em uma terceira categoria estão 13,2% dos trabalhadores em
Quadros superiores alocados nas gerências, exercendo diferentes funções em diferentes
empresas, de acordo com a especificidade da função desempenhada, mas que, em sua
maioria, a posse de um Ensino Superior facilita a seleção para o cargo como em indústrias
(analistas de Laboratório Químico e de Recursos Humanos, gerência administrativa), em
bancos (bancários e analistas de investimento). As empresas são representadas pelas
indústrias localizadas na região das cidades de São Tiago e Ijaci, no estado de Minas Gerais, e
em São Paulo/SP. Já os bancos em que os entrevistados trabalham são localizados, um de
cooperativa rural no distrito de Mercês de Água Limpa, e os demais na cidade de Belo
Horizonte/MG.
Em um percentual de 11,9% estão os Profissionais liberais, que atuam, em sua
maioria, em espaços particulares ou hospitais localizados nas cidades mineiras de Bom
Sucesso, Divinópolis, São João del-Rei e São Tiago; paulistas de Atibaia e São Paulo e
brasilianos, da cidade de Brasília, Distrito Federal.
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Os Trabalhadores não manuais alocados em setores da saúde são em percentual de
9,5% dos pesquisados, que ocupam as funções nas áreas de enfermagem e farmacologia. A
função de agente de saúde é ocupada por uma profissional que atende no próprio distrito de
Mercês de Água Limpa, com lotação no posto de saúde municipal desta comunidade. Os
profissionais de enfermagem trabalham em hospitais que estão localizados na cidade de São
João del-Rei/MG, salvo uma profissional de enfermagem do trabalho que atua em uma
empresa terceirizada de um grupo de Mineração localizado na cidade de Belo
Horizonte/MG. Os demais profissionais de Farmácia e Bioquímica trabalham em drogarias ou
laboratórios nas cidades de São Tiago, São João del-Rei, Ouro Preto ou em laboratórios
municipais na cidade de Santa Rita de Ibitipoca/MG.
A categoria dos Trabalhadores alocados em setores médios, que, não exigem
necessariamente formação superior, aparece subdividida em duas: a primeira, a dos
Trabalhadores-estudantes, reúne 9,5% dos trabalhadores que trabalham e estudam, o que
sugere que trabalhem em área com menor qualificação e distante da área de formação, para
manterem os custos com essa formação universitária. Do total dessa categoria (n=8), apenas
25% atuam próximos à sua área de formação profissional, na área administrativa ou de
laboratório químico. Os níveis superiores cursados são Direito (5); Normal Superior (1);
Química (1) e Sistema de Informação (1). Apenas um estudante é bolsista do PROUNI, dado
que implica que o emprego propicia uma renda para pagamento da mensalidade do curso
superior. Essa estratégia representa ainda uma importante possibilidade de independência
financeira, possibilitando arcar ainda com os demais custos das despesas pessoais longe de
casa, como transporte, lazer e refeições. O ingresso no mercado de trabalho por estudantes
foi visto por Romanelli (2008) como uma estratégia que constitui parte de um capital
cultural de famílias de um segmento das camadas médias.

[...] a estratégia dos pais expressa-se na autorização – situada no plano subjetivo –
concedida aos filhos para que eles mudem de posição na família, deixando de ser
apenas consumidores, passando a provedores de parte de suas necessidades e,
simultaneamente , continuando a frequentar a escola. Ao papel de estudante
improdutivo, os filhos acrescentam o de trabalhador produtivo, duplicando seu
papel na esfera pública e convertem-se em estudantes-trabalhadores. Os filhos
endossam a autorização parental e se autorizam a ser estudantes-trabalhadores, já
que eles próprios desejam independência financeira em relação aos pais e
autonomia para tomar decisões concernentes à realização das aspirações
(ROMANELLI, 2008, p. 111)
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Ao mesmo tempo, depender dos pais talvez implicasse uma dificuldade maior, tendo
em vista que, dessa categoria (n=8), o cruzamento com a ocupação dos pais revela que se
trata, em sua maioria, de ocupações mais simples ou com menor rentabilidade, como de
trabalhadores rurais, auxiliar de serviços gerais ou pedreiros. Apenas em três situações os
pais ocupam os cargos de administrador distrital, mecânico e motorista.
Na segunda categoria dos Trabalhadores alocados em setores médios também se
concentram 9,5% dos trabalhadores desempenhando funções médias em empresas como
almoxarife e auxiliar administrativo, balconistas que trabalham também no distrito e na
cidade de São João del-Rei e os funcionários públicos municipais que trabalham no próprio
distrito. Nesses casos, todos os trabalhadores desta categoria já são dotados de formação
universitária, mas os exercícios de suas funções evidenciou que sua formação não fora
suficiente para efetuar mobilidade, mesmo que eles já marquem um distanciamento dos
pais. A formação superior escolhida ainda revela as dificuldades impostas aos sujeitos de
camadas populares.
Apenas 4,8% dos entrevistados estão na categoria dos Desempregados, os que ainda
não conseguiram inserir-se no mercado de trabalho após o Ensino Superior. São aqueles com
formação superior em licenciatura em Geografia e Pedagogia, Enfermagem e Engenharia
Mecânica, em todos os casos com menos de um ano de conclusão do Ensino Superior.
Em relação ao gênero, assim como foi mostrado uma superioridade em relação à
escolaridade, é possível notar no destino profissional dos entrevistados também a
predominância do sexo feminino em atuação no mercado profissional. Dos 63 pesquisados
já alocados no mercado de trabalho, 61,9% são mulheres. Para Bruschini (1998, p. 29), isso
tem sido fruto de um contexto marcado pela redemocratização do País e pelo
fortalecimento de sua sociedade civil, que impulsionou as mulheres para as universidades
em busca de um projeto de vida profissional e não apenas doméstico. Em relação à
participação no mercado de trabalho, essa autora destaca que

a ampliação do contingente feminino foi uma das mais importantes
transformações ocorridas no país nas últimas décadas e resultou de vários
movimentos, de certa forma contraditórios. Mudanças demográficas — como a
diminuição do número de filhos — liberaram as mulheres para o trabalho. A
expansão da escolaridade aumentou suas credenciais para enfrentar o mercado de
trabalho. Mudanças culturais em relação ao papel das mulheres nas sociedades
ocidentais modernas, ao valorizar o exercício de uma atividade profissional,
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impulsionaram para o mundo do trabalho até mesmo aquelas que teriam outra
opção (BRUSCHINI, 1998, p. 29).

No entanto, essa inserção no mercado de trabalho ainda não colocou a mulher em
igualdade de condições frente ao grupo masculino. Mesmo com maior escolaridade, como
mostrado no capítulo anterior, elas ainda têm rendimento médio inferior aos dos homens no
setor privado. De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais, no ano de 2009, “o total de
mulheres ocupadas recebia cerca de 70,7% do rendimento médio dos homens ocupados”
(IBGE, 2010, p. 254). Se essa comparação tomar como referência grupos de anos de estudo,
a renda salarial ainda se mostra bem menos vantajosa para as mulheres, como comprova o
mesmo documento:

A proporção de rendimento médio das mulheres em relação ao rendimento dos
homens, por grupos de anos de estudo, mostra que, em 2009, as mulheres com 12
anos ou mais de estudo recebiam, em média, 58% do rendimento dos homens com
esse mesmo nível de escolaridade. Nas outras faixas de escolaridade, a razão é um
pouco mais alta (61%) (IBGE, 2010, p. 255).

Essa renda feminina inferior tem uma justificativa atrelada à escolha da formação
superior, em que as pesquisas censitárias ainda comprovam uma divisão de sexo nos cursos
Humanas/Exatas, a partir da qual as mulheres estariam concentradas nas escolhas de
carreiras mais desvalorizadas socialmente.

Uma possível explicação para isso é que, para o grupo com escolaridade mais
elevada, a formação profissional das mulheres ainda se insere nos tradicionais
nichos femininos, como as atividades relacionadas ao serviço social, à saúde e à
educação, que ainda são pouco valorizados no mercado de trabalho (IBGE, 2010, p.
255).

Para Guedes (2004), as pesquisas de gênero e trabalho no Brasil apontam que esse
movimento ainda é fruto de uma estratégia do contingente feminino a partir da década de
1970:

o crescente contingente populacional feminino que concluía o 2º grau nos anos
setenta começa a inserir-se nas universidades através de um processo
característico deste período: a crescente participação concentrada em carreiras
que preparavam para o magistério secundário, em especial a área de Ciências
Humanas e Letras. Através desta estratégia as mulheres, por um lado, reproduziam
o estereótipo vigente da “ocupação adequada para a mulher” e cumpriam a
expectativa construída socialmente de continuarem sendo professoras e, por
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outro, resolviam seu problema estrutural de falta de preparo para o vestibular uma
vez que estes eram os cursos menos concorridos (GUEDES, 2004, p. 8).

Por outro lado, tomando como referências os resultados do Censo de 2000, essa
autora ainda completa que, embora reconheça que elas ainda sejam maioria nos cursos de
Magistério, Enfermagem e Serviço Social,

em praticamente todas as carreiras há um aumento da participação feminina em
relação à população total. Esta tendência reflete que o processo de intensa entrada
feminina nas universidades na história recente do Brasil vem perdendo sua
característica de segmentação sexual. Ou seja, cada vez mais as mulheres estão
entrando nas carreiras de maior prestígio social, o que representa uma ruptura
com o padrão de inserção das primeiras gerações que concluíram o ensino
universitário (GUEDES, 2004, p. 13)

Segundo nos parece, a presente pesquisa pode evidenciar que, em relação aos
trabalhadores que estão no mercado de trabalho, os trabalhadores da educação (n=18)
ainda refletem uma ligeira maioria das mulheres, que representam 55,5%, contra 44,5% de
homens, mas aponta uma opção dos homens pelo magistério. Em relação aos profissionais
que trabalham no ramo de Enfermagem (n=4), temos dois homens e duas mulheres, o que
evidencia que, na localidade de Mercês de Água Limpa, as escolhas profissionais vêm se
equiparando por sexo.
Em relação à entrada das mulheres nos demais ramos do mercado de trabalho, ao
analisar a população de 20 a 29 anos, Guedes (2004, p. 14) ainda conclui que,

Em relação a este aspecto destacaríamos a reversão da maioria masculina no grupo
de 20 a 29 em três carreiras fundamentais do ponto de vista do empoderamento
das mulheres: Administração, Economia e Direito. O crescente contingente de
administradoras e economistas na nova geração de formados revela a construção
de um novo perfil feminino em um campo fundamental no cenário político e
econômico de qualquer sociedade contemporânea: as empresas e o mercado
financeiro. Nesta mesma direção, a presença majoritariamente feminina da nova
geração de formados em Direito também representa o acesso crescente de
mulheres a postos fundamentais de comando e poder decisório no campo jurídico.

Como podemos perceber, este processo está lentamente sendo modificado. Na
década de 1990, Bruschini (1998) já havia chamado a atenção para as transformações que
vinham ocorrendo:

Mas as transformações existem, provocadas pelo impacto da escolaridade e dos
novos padrões demográficos e culturais, e podem ser constatadas nas elevadas
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taxas de participação das instruídas, no acesso das mais preparadas a cargos de
comando, a profissões de prestígio, como a arquitetura, a medicina, a advocacia, a
bons empregos nas instituições financeiras e bancárias e a serem proprietárias de
negócios no comércio e nos serviços. É neste polo que estão ocorrendo as
mudanças mais significativas. A médio e longo prazo, é possível que o acesso de
contingentes cada vez maiores de mulheres às ocupações e aos empregos mais
qualificados crie condições para que a segregação ocupacional seja rompida e as
desigualdades salariais superadas (BRUSCHINI, 1998, p.30).

Da mesma forma, em nossa pesquisa, elas já começam a se mostrar maioria quando
nos referimos a profissões mais valorizadas socialmente: entre os profissionais liberais
(advogados, cirurgiões-dentistas, fisioterapeutas, médicos, empresários), as mulheres
representam 50%, enquanto na categoria dos trabalhadores dos quadros de gerência nas
indústrias e no mercado financeiro, 81,8% são mulheres.
Mas essa grande diferença ou discrepância preocupa por contrariar, conforme
defendem Beltrão e Alves (2009), as recomendações das Conferências Internacionais da
ONU que apontam para a equidade de gênero em todos os campos de atividade.

Para que haja justiça social e equidade de gênero no Brasil do século XXI será
preciso que os homens avancem em todos os níveis educacionais e que as
mulheres revertam as desigualdades de gênero no mercado de trabalho, já que as
conquistas educacionais não podem ser analisadas fora do contexto mais geral das
relações sociais de gênero (BELTRÃO e ALVES, 2009, p.154).

Em relação à localidade em que hoje residem os jovens ex-alunos da E. E. de Mercês
de Água Limpa, pela descrição das atividades exercidas e os locais em que desempenham as
respectivas profissões, podemos afirmar ainda que, após a formação superior, de todos os
ex-alunos da E. E. de Mercês de Água Limpa, em sua maioria, 63,5% dos pesquisados estão
residindo e trabalhando fora desse distrito. Esses jovens estão se dedicando às atividades
profissionais em outras cidades do Estado de Minas Gerais (Barão de Cocais, Belo Horizonte,
Bom Sucesso, Divinópolis, Ijaci, Lavras, Ouro Preto, Santa Rita do Ibitipoca, São João del-Rei
e a sede do distrito, São Tiago), ou ainda em cidades de outros estados como Distrito Federal
(Brasília); Santa Catarina (Joinville) e o estado de São Paulo (Atibaia, Campinas, São Paulo). A
região em que residem os jovens pode ser acompanhada a partir do Gráfico que se segue.
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GRÁFICO 10
Localização dos entrevistados (em %)

1,6
Mercês de Água Limpa
36,5

Outras cidades mineiras
Distrito Federal

54

Santa Catarina
São Paulo

Fonte: Dados da pesquisa

Desse modo, retornaram a esta localidade para exercer as habilidades profissionais
apenas 36,5% dos entrevistados que hoje exercem alguma atividade remunerada, o que
confirma que nem todos retornam ao meio rural, ou rurbano, após o curso superior, e
continuam apostando na inserção no mercado de trabalho em cidades com maiores opções
nas áreas profissionais escolhidas. Cabe salientar que tem grande contribuição no emprego
nesta localidade a escola local, onde 47,8% dos profissionais que trabalham na localidade de
Mercês de Água Limpa (n=31) são professores dessa escola estadual.
De qualquer forma, o contingente de entrevistados que, após a formatura, retorna
para o distrito para exercer atividades profissionais, pode portanto, contribuir para criar
expectativas positivas para os jovens locais, de um futuro via escola, ainda mais quando se
observa serem esses “retornados” profissionais da educação. Conta-se, nesse caso, não só
com o exemplo de sucesso escolar dos profissionais, mas também com a ação dos mesmos
no encaminhamento dos jovens via trabalho de qualidade exercido no distrito.
As políticas de permanência do jovem no meio rural ainda surgem como um desafio
no meio político brasileiro. No entanto, talvez fosse interessante se pensar, a partir dessa
pesquisa, em uma população de migrantes que se caracterizem por transeuntes entre cidade
e campo. A procura pelos alunos no momento da coleta de dados desta pesquisa revelou

190

que eles guardam uma identidade muito forte em relação à localidade. Todos são sujeitos
que ainda mantêm um vínculo com o distrito, evidenciado na forte relação e contatos diários
estabelecidos nas redes sociais28 e ainda na maciça presença destes durante os feriados
prolongados e festas tradicionais da localidade. Dessa forma, falamos de uma população que
foi “tentar a sorte” nos mercados profissionais de outras cidades, mas mantém a constante
referência e os laços com a comunidade de origem. É como dizem: “A gente saiu de Mercês
de Água Limpa, mas ela não saiu da gente.”

28

Cabe lembrar que, conforme mostrou a metodologia desta pesquisa, as redes sociais foram uma das formas
de contato e localização dos entrevistados, em que a pesquisadora se inseriu e ainda se mantém como amiga
nessas mesmas redes de cerca de 25% da população total (N=130) levantada pela presente pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta de investigação de jovens rurais e rurbanos neste estudo de caso
contribui para mostrar que sujeitos provenientes de uma realidade social com pequenas
probabilidades de chegada ao Ensino Superior podem contrariar as estatísticas e se tornar
alvo de investigações. Ao mesmo tempo, acreditamos não ter esgotado as discussões, mas
esperamos que essas considerações possam suscitar novas questões a partir do presente
estudo.
Decerto, analisar casos como o da pequena comunidade de Mercês de Água Limpa é
lidar com as “razões do improvável” (LAHIRE, 1997), que permitiram o sucesso escolar de
uma população oriunda de camadas populares. Entendemos aqui que lidamos com casos
reconhecidos de sucesso escolar porque toda a população investigada, objeto do presente
estudo de caso, adentrou o universo do Ensino Superior brasileiro, em diferentes
universidades e carreiras, como mostramos.
No entanto, a análise e interpretação dos dados indicaram alguns elementos
importantes que contribuem para auxiliar na explicação do fenômeno de ingresso no Ensino
Superior, revelada por meio de algumas circunstâncias atuantes identificadas nas análises
realizadas.
Mesmo com todas as limitações típicas desse meio, a localidade de Mercês de Água
Limpa possui uma população que vem se destacando na persistência pelo prosseguimento
dos estudos pós-Educação Básica. O perfil escolar de aluno que prossegue a escolarização
em nível superior nesta escola se mostrou com algumas características coerentes com a
realidade brasileira, com a predominância de brancos e mulheres.
O perfil enquanto aluno da Educação Básica, construído a partir dos históricos
escolares, evidenciado de forma clara pelo Gráfico n.º 1 do Aluno-Tipo, mostra que estes
alunos se mantêm em uma média de rendimento escolar, em termo de notas, bem superior
àquelas exigidas pela instituição escolar. A análise cruzada a partir do curso superior
escolhido mostra ainda que sujeitos que escolhem cursos altamente seletivos parecem ser
selecionados desde a infância, com médias nos rendimentos escolares superiores a 80
pontos, revelando que não basta que eles simplesmente queiram ou enxerguem a
possibilidade de ascensão social somente via escola, com a intenção de superar as condições
econômicas dos pais, mas, além disso, esses sujeitos aceitaram construir um capital cultural
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via escola, convertido, posteriormente, em maiores possibilidades de acesso a cursos
superiores mais concorridos.
A análise e interpretação dos dados obtidos por meio dos questionários trazem à
tona um conjunto de circunstâncias atuantes que contribuem para justificar esses casos de
sucesso escolar da localidade. São elas: a presença de condições materiais adequadas; as
condições e empenho das famílias; a convivência de diferentes sujeitos de diferente
pertencimento social no mesmo espaço geográfico e escolar; o sucesso inicial de um grupo
de sujeitos; a presença da Igreja; a forte presença da escola; a boa vontade escolar; os
destinos profissionais e, por último, o desejo e esforço para “herdar a herança cultural”,
mesmo que para alguns sujeitos isso se dê com sofrimento.
Dessa forma, a circunstância atuante que prevaleceu nas representações dos
estudantes foi a presença de condições materiais adequadas para a escolarização das
crianças. Estamos falando de um meio que, embora com fortes características rurais, é
dotado da oferta de empregos em empresas mineradoras locais para os pais dos alunos. A
garantia de uma razoável condição material de existência, como a posse de uma casa
própria, poderia possibilitar um maior investimento escolar em materiais escolares, no lugar
de despesas com aluguel. Coerente com esse dado, a posse de materiais escolares já reflete
uma melhor situação funcional dos pais ou uma maior preocupação em garantir condições
escolares para os filhos.
Sobre as condições escolares, uma das características para a qual a pesquisa acena
em relação ao atendimento dos alunos é o fato de ser ela uma escola que, embora com
características marcadamente rurais, é uma escola núcleo. Este fato, conforme apontaram
os dados da presente pesquisa, contribui para esse atendimento em dois momentos:
primeiro, conseguir atender a demanda de alunos em turmas unisseriadas, com mais
recursos humanos, garantindo melhores condições didático-pedagógicas para o respectivo
ano e nível escolar e, segundo, organizar o atendimento com um número razoável de alunos
por sala. Além disso, essa escola tem um papel significativo nos relatos dos entrevistados: na
visão dos jovens pesquisados, a escola é avaliada com representações bem positivas, todos a
valorizam e a responsabilizam pela chegada ao Ensino Superior.
As condições e empenho da família ressaltam como outra circunstância atuante. A
investigação do capital escolar que percorreu três gerações mostra uma movimentação para
os níveis mais elevados da escolaridade. Enquanto a geração dos avós apresentou um baixo
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capital escolar, nenhum chegou, ao menos, ao Ensino Médio, na geração dos pais, pelo
menos 23% dos pais e/ou mães já têm Ensino Médio completo ou Ensino Superior, embora
mais acentuado em relação às mães que aos pais. Mas a questão da escolaridade em nível
superior mostrou-se uma constante no seio dessas famílias rurbanas na atual geração: a
grande maioria, 57,9% dos filhos, tem escolaridade de nível de Ensino Superior, em curso ou
concluído, e 68,5% dos casos possuem, pelo menos, um primo com curso superior.
A investigação da ocupação profissional dos familiares mostra uma modificação das
condições de existência local. Enquanto na geração dos avós, a maior parte dos avôs se
ocupava das atividades rurais enquanto a esposa cuidava das atividades do lar, na geração
dos pais, estas características ocupacionais se modificam, e as empresas da região têm mais
destaque na oferta de empregos.
O empenho familiar pode ser considerado desde o cuidado na garantia do curso da
Educação Infantil pelos filhos, mesmo em um tempo em que esse nível ainda não se
configurava como de frequência obrigatória. Além disso, ainda no curso da Escola Básica,
embora moradores de um meio rurbano onde as características justificariam o trabalho
precoce, a maioria dos jovens se dedicava apenas ao estudo durante o Ensino Fundamental
e Ensino Médio, modificando-se apenas no Ensino Superior, quando a conciliação de estudo
e trabalho fazia-se necessária para se manter fora de casa e cobrir os custos com essa
profissionalização. Esses dados evidenciam que, enquanto foi possível, os pais cuidaram para
que a escola fosse prioridade para a formação dos pesquisados.
Além dessas condições econômicas, o acompanhamento dos filhos na escola se
mostra expressivo, em uma evidência de estratégia das famílias, sobretudo das mães, para
cobrar resultados escolares de seus filhos: frequência à escola para acompanhamento do
rendimento escolar e assistência às tarefas escolares dos filhos. Além disso, as
representações dos filhos em relação à importância da escola atribuída pelos pais revelam
que eles alimentam uma esperança de um futuro melhor para os filhos via escola.
Outra circunstância atuante presente nos relatos reflete a convivência de diferentes
sujeitos, de diferente pertencimento social, convivendo no mesmo espaço geográfico e
escolar. Como única escola da comunidade, essa instituição centraliza a convivência de
diferentes segmentos sociais locais. Todos interagem em um mesmo espaço e formam elos
de amizades duradouras que no futuro acabam se constituindo em uma rede de
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solidariedade, com a ajuda na mudança da comunidade e na referência para empregos fora,
no momento do curso superior.
Essa convivência poderia ter a consequência do que designamos aqui como um efeito
das relações sociais, ou seja, o sucesso escolar inicial de um grupo de sujeitos nessa
pequena localidade, revelado como uma circunstância atuante fez criar um sentimento
coletivo de importância da escola, de garantia de independência econômica e de mobilidade
social possibilitada, mediante a comunidade, via escola.
Enquanto distrito pequeno, o papel da instituição Igreja sobre os jovens tem
destaque nos relatos dos pesquisados. A Igreja ainda tem um papel significativo na
organização de atividades culturais organizadas em razão do movimento do Grupo de
Jovens, Movimento de Coral paroquial ou de Coroinhas. São esses movimentos da Igreja,
presentes nos relatos de um tempo passado, que mostram a constituição de equipes de
trabalho religioso que se ocupavam de práticas culturais variadas como viagens a outras
paróquias e cidades e que possibilitavam o trânsito entre culturas de outras cidades.
Além da instituição Igreja, o papel exercido pela instituição escolar no distrito
revela uma circunstância atuante, pois observamos a centralidade de suas ações junto aos
moradores desse distrito. Comumente, a comunidade tem a referência da escola, com
marcada presença para buscar orientações diversas como acesso à Internet para pesquisa de
diversos assuntos de saúde, inscrição para concursos públicos, escrita de cartas a políticos,
escolha de nomes de bebês, certificando-se do significado do nome e escrita correta etc. A
escola é vista como a instituição importante, referência sempre que o assunto é
conhecimento e informação. Destacamos ainda a influência positiva no contato e localização
dos jovens dessa investigação.
Assim, além de referência para vários assuntos que nem sempre são de sua alçada, os
profissionais dessa escola são sempre “espelho” na comunidade. Dentro e fora da escola,
esses profissionais são reconhecidos de acordo com o cargo que exercem na escola. Na rua,
os moradores dialogam com eles, discutem situações para além do cotidiano escolar dos
filhos, como se as funções de profissional da educação e cidadão água-limpense estivessem
imbricadas o tempo todo, ampliando essas fronteiras e construindo identificações.
O tempo de atuação da direção escolar e do magistério dos profissionais da escola é
uma característica significativa nesta localidade; a maioria possui mais de dez anos e é
constituída por ex-alunos que voltaram a casa como casos exemplares de sucesso escolar e
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servem como forma de referência pessoal para os discentes com quem convivem. Destacase ainda a presença de uma família de irmãos professores que está há anos na docência
dessa escola e se constituem como uma família ainda de grande referência na comunidade
local.
Já os relatos dos jovens pesquisados destacam ainda a organização ativa dos eventos
culturais, o peso da biblioteca escolar como forma de influência nos hábitos de ocupação do
tempo livre. Nesse sentido, os espaços escolares desta escola tiveram destaque entre as
representações dos entrevistados, que ressaltaram as constantes frequências à biblioteca
escolar para empréstimos de livros e a prática da leitura, construída junto aos discentes
como prazerosa, de forma que esteve presente nos relatos como uma prática de ocupação
do tempo livre desses sujeitos.
Outra circunstância observada foi o que entendemos por boa vontade escolar,
parafraseando Pierre Bourdieu (NOGUEIRA, 2006). Para além das presenças marcantes da
família, de terceiros e da escola, a possibilidade de cursar Ensino Superior já estava presente
nas próprias trajetórias, desde quando crianças. Assim, mesmo tendo a mediação de um
outro (escola, família e amigos) em seu processo educativo, esses jovens consentiram e
colaboraram para o processo de apropriação dessa cultura escolar via escola. Para Charlot
(2000, p. 54), “uma educação é impossível se o sujeito a ser educado não investe
pessoalmente no processo que o educa.”
Nesse sentido, os resultados mostram os efeitos positivos da relação significativa
com o saber escolar estabelecida pelos próprios sujeitos: a maioria atingiu o Ensino Superior
sem frequentar cursinhos; mais da metade foi aprovada já na primeira tentativa do
vestibular e a terça parte se beneficiou de um resultado positivo no ENEM para facilitar a
entrada no Ensino Superior. Além disso, cabe destacar a imagem altamente positiva que
esses jovens têm de si durante a trajetória escolar, percebida a partir das representações
efetuadas do presente.
Mas, se as condições materiais foram adequadas para a ocupação de vagas de
trabalho na geração dos pais dos pesquisados, isso não significa que essas mesmas empresas
contaram com empregados qualificados da atual geração dos entrevistados. A investigação
do destino profissional revelou que as escolhas profissionais também não foram realizadas
em função das ofertas locais e sim em função do curso que gostariam de fazer. Os registros
de trabalho mostram que apenas a terça parte dos entrevistados exerce hoje alguma
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atividade remunerada no distrito de Mercês de Água Limpa. Assim, nem todos retornam ao
meio de origem após o curso superior e acabam aceitando ofertas de emprego em outras
cidades com maiores possibilidades profissionais nas áreas escolhidas.
O desejo e esforço para herdar a herança cultural podem ser tomados como uma
circunstância atuante, pois os dados mostram que alguns jovens das Ciências da Saúde, para
além da boa vontade escolar, se esforçam para herdar o projeto familiar, como dos cursos
de Farmácia e Bioquímica, Medicina e Odontologia, como pode ser visto no caso da entrada
no curso de Medicina (várias tentativas de exames vestibulares em diversas universidades).
Nesse sentido, a herança cultural familiar, embora inconsciente, não se dá de forma
“natural”, sem esforço, comporta forte sofrimento para alguns sujeitos:

Se a identificação com o pai, e com o seu “projeto”, constitui, sem dúvida, uma das
condições necessárias a boa herança (sobretudo, talvez, quando esta consiste em
capital cultural), ela não é condição suficiente para o êxito da operação de
sucessão...” (BOURDIEU, 2007b, p. 233).

O desejo de seguir a escolha dos familiares é movido por uma decepção nas barreiras
impostas pelas altas concorrências nos exames vestibulares e pelo sofrimento nas repetidas
tentativas. Santos (2012) também ressaltou em sua pesquisa a entrada tardia dos
estudantes de Classe Média no curso de Medicina da UFSJ devido a longa espera pela
aprovação nos exames seletivos.
Cabe lembrar que a pesquisa buscou caracterizar, até o presente momento, o perfil
de aluno proveniente do distrito de Mercês de Água Limpa que prossegue a escolaridade em
nível superior, conhecendo um pouco mais esses sujeitos, suas famílias, o ambiente escolar
e o destino profissional que foi possível, por meio das representações dos jovens acerca
dessas temáticas. O conhecimento de dados objetivos dessa população trouxe à tona um
conjunto de circunstâncias que nos possibilitam compreender um pouco mais esse
fenômeno de entrada no Ensino Superior, mas não nos permitem generalizações, uma vez
que lidamos com um estudo de caso de uma realidade escolar bem específica, e por se tratar
de uma pesquisa qualitativa, em nível microssocial.
Da mesma forma, surgem outras questões que não foram abordadas e que poderiam
se tornar objeto de estudos posteriores, como a relação entre os moradores de Mercês de
Água Limpa e da cidade-sede de São Tiago, as relações de gênero e cor, o forte sentimento
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de identidade dos moradores desta localidade, dentre outros não tão evidentes.
Mas, de qualquer forma, acreditamos que este estudo contribuiu para destacar que o
fenômeno de entrada no Ensino Superior parece ser fruto de um processo de transformação
social vivido pela localidade. A chegada das empresas à localidade há aproximadamente 60
anos, bem como a constituição do distrito, que se encontra às vésperas da comemoração de
meio século de existência, propiciaram uma modificação social nesta localidade. As três
gerações retratam esse processo: avós marcadamente profissionais do campo, pais, em sua
maioria, trabalhadores da indústria e da educação, e os filhos, com escolaridade superior,
tentando a sorte em outros mercados. Nesse sentido, poder-se-ia afirmar que são as
transformações estruturais do distrito que contribuíram para a mudança da escola, para que
ela pudesse ser o que é. A escola é fonte dessa transformação social. E ainda, é através da
escola que as famílias podem pensar em um projeto de superação da condição de operário,
através dos filhos. A essa transformação estrutural deve-se acrescentar o efeito do uso da
escola pública por diferentes sujeitos, pertencentes a diferentes grupos sociais, o que nos
parece não ser comum nos dias de hoje no interior da escola pública, o que dá à E. E. de
Mercês de Água Limpa um caráter realmente de público, para todos.
Essa questão carece de aprofundamentos posteriores, uma vez que não nos foi
possível conhecer mais de perto as formas de constituição social e familiar ao longo desse
período, e, nesse sentido, far-se-ia necessário uma pesquisa no seio dessas famílias, bem
como na instituição escolar para um entendimento dessas mudanças estruturais que foram
se constituindo nesta localidade.
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ANEXO 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROCESSOS SOCIOEDUCATIVOS
E PRÁTICAS ESCOLARES
Por favor, solicitamos que você leia com atenção a introdução que se segue, antes de passar para o questionário.
O propósito deste questionário é fazer um levantamento do perfil de alunos do meio rural que fizeram
curso superior. A pesquisa encaminhada por mim, Alessandra Aparecida de Carvalho, denomina-se O PERFIL
SOCIOCULTURAL E ESCOLAR DE ALUNOS EGRESSOS DO MEIO RURAL QUE FIZERAM CURSO SUPERIOR: O CASO DA
ESCOLA ESTADUAL DE MERCÊS DE ÁGUA LIMPA. Esta pesquisa está associada ao Programa de Pós-Graduação em
Educação – Processos Socioeducativos e Práticas Escolares, da Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ –,
orientada pelo Prof. Dr. Écio Antônio Portes. Os dados fornecidos serão sigilosos e somente utilizados na confecção de
trabalhos acadêmicos, reservando-se completamente a identidade dos informantes. A sua contribuição será muito
importante para que possamos produzir conhecimentos sobre os jovens do mundo rural e desenvolver estratégias de
auxílio às escolas das zonas rurais. Antecipadamente, agradecemos a sua importante contribuição. O tempo médio
estimado de resposta a este questionário é de 30 minutos.
ATENÇÃO: As perguntas são relativamente objetivas, mas você pode escrever, comentar e ampliar a sua resposta
quando achar necessário.
DADOS PESSOAIS
Nome: _____
01
02
03
04

05
06

Data de Nascimento: ____/_____/________
Cor:
( ) Branca
( ) Negra
( ) Outra _______________________
Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino
Estado Civil:
( ) Solteiro(a) ( ) Casado(a)
( ) Separado(a), desquitado(a), divorciado(a)
( ) Vive maritalmente com alguém ( ) Viúvo(a)
Cidade/Estado de Nascimento: __________________________________________________

07

Quando você morava com os pais, vocês moravam em casa própria?
( ) Sim
( ) Não
Qual é (ou foi) a ocupação principal de seu avô paterno?

08

Qual é (ou foi) a ocupação principal de sua avó paterna?

09

Qual é (ou foi) a ocupação principal de seu avô materno?

10

Qual é (ou foi) a ocupação principal de sua avó materna?

11

Qual é (ou foi) a ocupação principal do seu pai?

12

Qual é (ou foi) a ocupação principal de sua mãe?

13

Você possui tios e tias paternos com curso superior?
( ) Sim. Quantos? _____________
( ) Não

18

Você possui tios e tias maternos com curso superior?
( ) Sim. Quantos? _____________
( ) Não
Você possui primos e primas paternos com curso superior?
( ) Sim. Quantos? _____________
( ) Não
Você possui primos e primas maternos com curso superior?
( ) Sim. Quantos? _____________
( ) Não
Você possui algum (a) amigo (a) muito próximo com curso superior, que possa ter influenciado a sua opção pelo
curso escolhido?
( ) Sim. Quem? ___________________________________________________________________
( ) Não
Como vocês discutiam o Ensino Superior?

19

Em que firma (local) o seu pai trabalha (ou trabalhou)?

20

Em que firma (local) sua mãe trabalha (ou trabalhou)?

21

Incluindo você, quantos filhos vocês são?
( )2
( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ou mais. Quantos? _________________

22

Que posição você ocupa na ordem de nascimento?
( ) filho(a) mais velho(a)
( ) filho(a) do meio

Complete a tabela abaixo, marcando com um “X” a sua própria escolarização e a de seus familiares

Sua escolaridade
Cônjuge ou
companheiro(a)
Pai
Mãe
Avô Paterno
Avó Paterna
Avô Materno
Avó Materna
Irmãos (preencher
com o nome abaixo)

Doutorado

Mestrado

Superior
Completo

Superior
Incompleto

Ens. Médio
Completo

Ens. Médio
Incompleto

Escolaridade
5ª à 8ª série
Completo

23

( ) filho(a) mais novo(a)

5ª à 8ª série
Incompleta

17

Primário
Completo

16

Primário
Incompleto

15

Analfabeto

14

24

Qual é a importância da escola para sua mãe?

Para seu pai?

E para você?

25

Quem, em sua casa, frequentava as reuniões escolares?

26

Você sempre tinha os materiais escolares? ( ) Sim ( ) Não

DADOS SOBRE SUA FORMAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL
27

Você frequentou pré-escola? ( ) Sim ( ) Não

28

Se sim, em que escola? ( ) Pública ( ) Particular

29

Onde você cursou as séries iniciais do Ensino Fundamental?
Nome da escola: _______________________________________________________________________
( ) em escola pública estadual
( ) em escola pública municipal

30

( ) em escola particular
( ) em escola pública e particular
Onde você estudou da 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental?
Nome da escola: _______________________________________________________________________
( ) em escola pública estadual

31

( ) em escola pública municipal

( ) em escola particular
( ) em escola pública e particular
Onde você cursou o Ensino Médio? Se você estudou em mais de uma, indique.
Nome da escola: _________________________
( ) em escola pública estadual

( ) em escola pública municipal

32

( ) em escola particular
( ) em escola pública e particular
Como você avalia a escola (ou escolas) em que você fez o Ensino Médio?

33

Como você avalia os seus professores do Ensino Médio?

34

Você identifica no Ensino Médio diferenças entre o ensino das matérias de humanas e exatas, que possam ter
influenciado a sua escolha do curso superior?

35

( ) Sim. Qual? _____________
( ) Não
Seus pais acompanhavam o seu dever de casa?
( ) Não
( ) Sim. De que forma? _________________

36

Como era a frequência da leitura em sua casa (livro, revistas, outras leituras...)? Considere aqui pai, mãe, irmãos
etc.

37

Como era a sua vida cultural até o final do Ensino Médio (cinema, teatro, fotografia, leituras, vídeo, viagens
etc.)?

38

Como é que você ocupava o seu tempo livre, fora da escola, nesse período?

39

Você teve alguma orientação vocacional para a escolha de um curso superior?
( ) Sim
( ) Não
Em caso afirmativo, onde você recebeu essa orientação e de que tipo foi?

40

Como é que você ficou sabendo da possibilidade de fazer um curso superior?

41

Na sua opinião, o que foi decisivo para você fazer um curso superior?

42

Qual curso você escolheu? Por quê?

43

Concluiu esse curso?
( ) Sim
( ) Não. Por quê? _________________

44

Ano de início: __________________
Você fez outro curso superior?

Ano de término: _____________________

( ) Sim. Por quê? _______________
( ) Não
Em caso afirmativo, por que você escolheu outro curso?

Você concluiu esse curso? ( ) Sim ( ) Não
Ano de início: __________________
45

Ano de término: _____________________

Você frequentou cursinho pré-vestibular?
( ) Sim. Por quanto tempo? ___________________
( ) Não
Em caso afirmativo, quem pagava o cursinho? _____________________

46

Quantos vestibulares você tentou até ser aprovado no curso no qual se formou? ____________

47

Você utilizou-se da nota do ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) para entrada no Ensino Superior?
( ) Sim

48

( ) Não
Você foi bolsista do PROUNI (Programa Universidade Para Todos)?
( ) Sim

49

( ) Não
Você terminou o curso superior escolhido no tempo previsto?
( ) Sim.
( ) Não. Por quê? ____________________________

50

No decorrer do curso, você trabalhou com pesquisa (Iniciação Científica)?
( ) Sim. Qual? ____________________

51

( ) Não
Você teve alguma experiência de trabalho enquanto cursava o Ensino Fundamental?
( ) Sim. Qual? _____________________
( ) Não
E o Ensino Médio?
( ) Sim. Qual? _____________________
( ) Não
E o Ensino Superior?
( ) Sim. Qual? ______________________

52

( ) Não
Atualmente, qual é sua profissão?

53

Em que firma (local) você trabalha?

54

Na sua opinião, o curso superior que você fez foi fundamental para sua entrada ou seleção no mercado de
trabalho?
( ) Sim
( ) Não
Explique: ____________

55

Faça um pequeno perfil de você como aluno (a). Que tipo de aluno (a) você foi?

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, Alessandra Aparecida de Carvalho, pesquisadora responsável pela proposta intitulada “Perfil
sociocultural e percurso escolar de jovens rurbanos com curso superior: ex-alunos da Escola Estadual do distrito de
Mercês de Água Limpa – Minas Gerais”, do curso de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São
João del-Rei. A referida proposta tem como objetivo central fazer um levantamento do perfil mais complexo de
alunos do meio rural que fizeram curso superior. Para isso, convido você a participar desta pesquisa e peço seu
consentimento para que os dados preenchidos por você em questionário possam ser utilizados na pesquisa e possam
contribuir para a produção de conhecimentos sobre os jovens do mundo rural e o desenvolvimento de estratégias de
auxílio a escolas de zonas rurais.
A partir deste documento, atribuímos garantias legais, baseadas na Resolução CNS 196/96, que atesta a
concordância em participar da pesquisa e o direito de dela desistir se for de vontade própria. Este documento
também lhe assegura o direito a manter seu nome em sigilo, bem como a divulgação dos dados coletados no
questionário apenas para fins acadêmicos.
Destaca-se que não há critérios pré-definidos de suspensão da pesquisa, pois não há, durante o processo de
coleta de dados, nenhum risco ou prejuízo para os sujeitos pesquisados. Reserva-se ainda o direito de recusa por
parte do pesquisado, caso não queira colaborar com a proposta de estudo.
Por fim, informamos que não há previsão de qualquer tipo de ressarcimento ou indenização, tendo em vista
as especificidades do trabalho a ser realizado. Entretanto, explicitamos que estamos atentos a certas medidas de
proteção que visam à confidencialidade das informações obtidas.
Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, entre em contato com os pesquisadores ou com o
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei (MG) nos seguintes telefones:
Alessandra Carvalho – 32 33728640
Écio Antonio Portes - 32 33733184

( ) Concordo

( ) Não Concordo

_______________________, ____ de _____________ de 2011
(Cidade)

___________________________________________
Nome do participante da pesquisa

ANEXO 2
CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
E.E. DE MERCÊS DE ÁGUA LIMPA
PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Nº

Idade
em anos

Nome

01

A. C. A. Canaan

50

02

R. R. C. Abreu

49

03

D. S. Carvalho

28

04

D. F. Silva

40

05

F. G. A. Castro

32

06

M. E. Carmindo

41

07

M. O. C. N. Reis

46

08

R. S. Santos

46

09

R. M. A. Santiago

55

10

T. M. Marques

48

11

V. L. M. Silva

41

Professor/
conteúdo
Regente de
turma Anos
Iniciais
(P.Eventual)
Regente de
Turmas Anos
Iniciais (PEUB)
Regente de
turma PROETI
Regente de
turma Anos
Iniciais
Professora
Apoio Ed.
Especial
Regente de
turma Anos
Iniciais
Regente de
turma Anos
Iniciais
Regente de
turma PROETI
Regente de
turma Anos
Iniciais
Regente de
turma Anos
Iniciais
Regente de
turma Anos
Iniciais

Nível de
formação

Curso

Instituição

Tempo de
serviço
nesta escola

Ensino
Superior

Pedagogia

INCA

25 anos

Ensino
Superior

Pedagogia

INCA

23

Ensino
Superior

Normal
Superior

UNIPAC

1 ano

Ensino
Superior

Normal
Superior

UNIPAC

4 anos

Ensino
Superior

Normal
Superior

UNIPAC

2 anos

Ensino
Superior

Normal
Superior

UNIPAC

4 anos

Ensino
Superior

Letras

INCA

25 anos

Ensino
Superior

Normal
Superior
História

UNIPAC
FINOM

4 anos

Ensino
Superior

Normal
Superior

UNIPAC

20 anos

Ensino
Superior

Pedagogia

UNIPAC

6 anos

Ensino
Superior

Normal
Superior

UNILAVRAS

5 anos

PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO

12

A. H. Silva

45

História
Filosofia
Sociologia

13

A. C. A. Canaan

50

Ensino Religioso

Ensino
Superior
Ensino
Superior

Filosofia

FAI Faculdades
Associadas do
Ipiranga
(Jundiaí)

11 anos

Pedagogia

INCA

19 anos

14

A. L. S. Cardoso

42

Matemática
Física

15

A. O. S. Santos

40

Geografia

16

D. C. C. Guimarães

04

Biologia

17

D. A. P. Paula

50

Matemática

18

F. A. Canaan

54

História
Geografia

19

G. D. V. Junqueira

48

Zootecnia

20

I. A. Silva

21

J. A. Paiva

32

Educação Física

22

J. G. Canaan

56

Música

23

J. A. Oliveira

34

Matemática

Educação Física

24

L. A. Trindade

45

História

25

L. N. A. S.
Nascimento

37

Língua
Portuguesa

26

L. A. P. Junqueira

50

Ciências

27

M. F. S. Castro

34

Geografia

28

M. O. C. N. Reis

46

29

P. G. Canaan

47

30

R. M. A. Santiago

55

Artes

31

V. M. M. Marques

38

Língua Inglesa

Língua
Portuguesa
Língua
Portuguesa

Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior (em
curso)
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior

Matemática

UNINCOR

11 anos

Geografia

UNINCOR

12 anos

Ciências
Biológicas

UNILAVRAS

4 anos

Matemática

UNINCOR

14 anos

História
Geografia

UNINCOR

18 anos

Química

UFLA
LAVRAS

5 anos

Educação
Física
Educação
Física

IPTAN

3 anos

GAMMON
LAVRAS

8 anos

Geografia

FINOM

9 anos

Matemática

UNILAVRAS

8 anos

História

F. Integrada de
Filosofia,
Ciências e Letras
(Jacarezinho /
PR)

7 anos

Direito

IPTAN

1 ano

Ciências
Biológicas

INCA

25 anos

UNINCOR

10 anos

Letras

INCA

25 anos

Letras

INCA

25 anos

Normal
Superior

UNIPAC

20 anos

Letras

INCA

16 anos

Geografia

UNINCOR

11 anos

Educação
Física

GAMMON

8 anos

Geografia

UNINCOR

12 anos

Pedagogia

INCA

2 anos

Pedagogia

INCA

1 ano

Geografia

EQUIPE PEDAGÓGICA
32

A. A. Marques

43

Diretora

33

J. A. Paiva

32

Vice-diretor

34

A. O. S. Santos

40

Vice-diretora

35

R. R. C. Abreu

49

36

J. B. Canaan

43

Especialista Ed.
Básica
Especialista Ed.
Básica

Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior
Ensino
Superior

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA

37

C. M. C. Coelho

59

38

S. A. S. Amaral

42

39

C. R. Nascimento

47

40

G. A. P. Abreu

41

41

J. G. Canaan

56

Ensino
Superior

Letras

Ensino
Superior

Normal
Superior

Ensino Médio

-

Auxiliar Técnico
da Ed. Básica

Técnico em
Contabilidade

Ensino
Médio

Auxiliar Técnico
da Ed. Básica

Ensino
Superior

Geografia

Secretária

Auxiliar Técnico
da Ed. Básica
Auxiliar Técnico
da Ed. Básica

Faculdade D.
Bosco de
Filosofia,
Ciências e Letras
– São João delRei
UNIPAC
São Tiago
E.E. “Benjamim
Guimarães”
E. E. “Pe.
Herculano da
Paz”
FINOM
São Tiago

15 anos

17 anos
16 anos
1 ano
1 ano

EQUIPE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Auxiliar de
Serviços Gerais
4ª série
da Ed. Básica
Auxiliar de
Ensino
M. I. Rocha
51
Serviços Gerais
Médio
da Ed. Básica
Auxiliar de
Ensino
D. F. Santos
58
Serviços Gerais
Médio
da Ed. Básica
Auxiliar de
A. C. Santos
60
Serviços Gerais
4ª série
da Ed. Básica
Auxiliar de
Ensino
F. L. C. Magalhães
48
Serviços Gerais
Médio
da Ed. Básica
Auxiliar de
Ensino
M. B. R. Resende
53
Serviços Gerais
Médio
da Ed. Básica
Auxiliar de
Ensino
M. M. Castro
55
Serviços Gerais
Médio
da Ed. Básica
Auxiliar de
Ensino
H. M. Pereira
53
Serviços Gerais
Médio
da Ed. Básica
Auxiliar de
Ensino
T. M. C. C. Pereira
48
Serviços Gerais
Médio
da Ed. Básica
Auxiliar de
B. N. Magalhães
50
Serviços Gerais
4ª série
da Ed. Básica
Fonte: E. E. de Mercês de Água Limpa, em dezembro de 2011.
A. M. Cruz

Ens. Fund.
Incompleto

E. E. de Mercês
de Água Limpa

30 anos

-

E. E. de Mercês
de Água Limpa

11 anos

-

E. E. de Mercês
de Água Limpa

6 anos

Ens. Fund.
Incompleto

E. E. de Mercês
de Água Limpa

5 anos

-

E. E. de Mercês
de Água Limpa

3 anos

-

E. E. de Mercês
de Água Limpa

4 anos

-

E. E. de Mercês
de Água Limpa

4 anos

-

E. E. de Mercês
de Água Limpa

3 anos

-

E. E. de Mercês
de Água Limpa

3 anos

Ens. Fund.
Incompleto

E. E. de Mercês
de Água Limpa

1 ano

Siglas das instituições de Ensino Superior da presente relação

FAI – Faculdades Associadas do Ipiranga (Jundiaí/SP)
FINOM – Faculdade do Noroeste de Minas (Polo de São Tiago 2007-2011)
GAMMON – Instituto Presbiteriano Gammon de Lavras/MG
INCA – Instituto Superior de Ciências, Artes e Humanidades de Lavras
IPTAN – Instituto Presidente Tancredo de Almeida Neves
UFLA – Universidade Federal de Lavras
UNILAVRAS – Centro Universitário de Lavras
UNINCOR – Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações
UNIPAC – Universidade Presidente Antônio Carlos (Polo de São Tiago 2003-2008)

ANEXO 3
QUADRO COMPARATIVO DAS TRÊS LDB

3ª série

Creche
PréEscola

EDUCAÇÃO
INFANTIL

Escola
Maternal

2ª série
3ª série
4ª série (alguns
casos regime
profissional)

Anos Iniciais
Anos
Finais

ENSINO FUNDAMENTAL

Séries
Iniciais

ENSINO PRÉPRIMÁRIO

Jardim de
Infância

5ª série
6ª série
7ª série
8ª série
1ª série

ENSINO MÉDIO

2ª série

1ª série
2ª série
3ª série
4ª série

Idade
prevista
0a
3 anos

*

4e
5 anos

*
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EDUCAÇÃO BÁSICA

1ª série
2ª série
3ª série
4ª série
1ª série

Séries
Finais

1º Ciclo
Ginasial
2º Ciclo
Colegial

GRAU MÉDIO
ENSINO MÉDIO

Exame de Admissão ao Ginásio

LEI 9.394, DE 1996

0 a 6 anos

2º GRAU

1ª série
2ª série
3ª série
4ª série

LEI 5.692, DE 1971

1º GRAU

Escola
Maternal
Jardim de
Infância

Educação pré-primária

0 a 6 anos

Ensino
primário

GRAU PRIMÁRIO
ENSINO PRIMÁRIO

LEI 4.024, DE 1961

6 anos

1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano

7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

6º Ano
7º Ano
8º Ano
9º Ano
1º Ano

11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos

2º Ano

16 anos

3º Ano

17 anos

Exame de Admissão ao Ensino Superior

Admissão: Exame Vestibular

Admissão: Vários

ENSINO SUPERIOR

ENSINO SUPERIOR

ENSINO SUPERIOR

18 anos

Fontes
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Resolução n.º 03, de 03 de agosto de 2005.
Define normas nacionais para ampliação do Ensino Fundamental de 9 anos.
BRASIL. Lei n.° 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da Educação Nacional.
BRASIL. Lei n.° 5692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2° graus.
BRASIL. Lei n.º 7044, de 18 de outubro de 1982. Altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971,
referentes a profissionalização do ensino de 2º Grau.
BRASIL. Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS. Expedição de Documentos de Escolas Extintas. Belo
Horizonte: SEE/MG, 1998.
OBS: A Educação Infantil, nas Leis 4024/61 e 5692/71, não traziam orientações para a organização de forma específica
quanto na Lei 9394/96. Mas havia uma divisão em Pré-escola e Jardim de Infância para crianças abastadas e creche
para crianças pobres. Nas creches, tinha-se apenas um caráter assistencialista, enquanto as pré-escolas e jardins de
infância tinham um caráter educativo. O sentido “creche” como entendemos hoje veio somente com a Lei 9394/96. As
formas de organização e enturmação são definidas a critério de cada instituição.
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Nomenclatura do Ensino Fundamental de 9 anos prevista pela prevista pela Resolução CNE/CEB nº 3/2005

