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RESUMO 

 

Esta pesquisa pretende discutir os destinos escolares e sociais de onze jovens rurais oriundos 

das camadas populares. Assim, propusemos acompanhar o cotidiano desses jovens que 

participaram, como autores, da produção do livro de contos denominado Bicho Encantado, 

organizada por Maria Auxiliadora de Carvalho e Écio Antônio Portes (2006). Esta dissertação 

tem como objetivo investigar, a partir de uma sociologia do indivíduo proposta por Bernard 

Lahire (1997), os destinos  sociais e escolares que vão sendo construídos por este conjunto de 

jovens. Além disso, buscamos compreender como esses jovens constroem suas perspectivas 

de futuro após a consecução do Ensino Fundamental, priorizando as múltiplas vivências 

(escolar, de trabalho, de grupo, de namoro etc.) que contribuem para essa construção. Para 

isso propusemos aquilo que estamos denominando de acompanhamento, uma vivência 

cotidiana, metódica, sistematizada que permitisse uma proximidade junto aos jovens, 

familiares, amigos, em circunstâncias escolares e não escolares. Nossa opção foi trabalhar no 

sentido proposto por Lahire (1997) de construção de traços configuracionais desses sujeitos, 

tendo em vista que eles contribuem na explicação de determinadas práticas dos indivíduos. 

Diante disso, tomamos como referência os seguintes traços configuracionais: 1) a relação que 

esses sujeitos mantêm com o trabalho remunerado; 2) a importância das relações 

extraescolares mantidas na construção das identidades; 3) o esforço empreendido no processo 

de escolarização como projeto de vida futuro. Para isso, buscamos  relacionar a 

fundamentação teórica e a metodologia escolhida, levando em consideração os conceitos de 

juventudes, ações e relações produzidas por esses jovens  em um espaço dinâmico  em busca 

de "seus destinos". Os dados apontam para considerações em torno da construção das 

identidades via escola e trabalho remunerado, para uma relação com as mídias, para a 

existência de jovens rurais ligados no mundo via internet, celular e tv e para a superação de 

uma condição de baixo capital escolar dos pais, pois superarão em muito a escolaridade dos 

pais.  

 

Palavras- chave: Classes populares; Jovens Rurais; Trajetórias. 
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ABSTRACT 

 

This research discusses the educational and social destinations of eleven rural young people 

from the lower class. Thus, we proposed to follow the daily lives of these young people who 

participated as authors.during the production of the book of short stories called Bicho 

Encantado, organized by Maria Auxiliadora de Carvalho and Écio Antonio Portes (2006). 

This dissertation aims to investigate, from the sociology of the individual proposed by 

Bernard Lahire (1997), the social and educational destinations that are built for this set of 

young people. In addition, we seek to understand how these young people build their future 

prospects after the achievement of elementary school, prioritizing multiple experiences 

(school, work, group, dating etc.) that contribute to this construction. We proposed what we 

are defining as monitoring, an everyday experience, methodical, systematic, which allows a 

proximity to these young people, family, friends, school and non-school circumstances. We 

chose to work in the construction of configurational traits of these subjects as proposed by 

Lahire (1997), considering that they contribute to explain specific practices of these 

individuals. Therefore, we refer the following configurational traits: 1) the relationship these 

young people have with work (salary); 2) the importance of extracurricular relationship 

during the construction of identities; 3) the efforts undertaken in the study process as a project 

for the future life. So, we seek to relate the theoretical basis and the chosen methodology, 

taking into account the concepts of youth, actions and relationship produced by these young 

people in a dynamic space in search of "their destinies". The data point the considerations 

about the construction of identities via school and work (salary), their relationship with the 

media, the existence of rural young people in the world connected via internet, phone and tv 

and their capacity to overcome the condition of their parents‟ low educational capital, because 

they overcome their parental schooling.  

 

Keywords: Lower class; Rural young people; Trajectories. 
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INTRODUÇÃO 

Caçador de mim 

Por tanto amor 

Por tanta emoção 

A vida me fez assim 

Doce ou atroz 

Manso ou feroz 

Eu caçador de mim 

Preso a canções 

Entregue a paixões 

Que nunca tiveram fim 

Vou me encontrar 

Longe do meu lugar 

Eu, caçador de mim 

Nada a temer senão o correr da luta 

Nada a fazer senão esquecer o medo 

Abrir o peito a força, numa procura 

Fugir às armadilhas da mata escura 

Longe se vai 

Sonhando demais 

Mas onde se chega assim 

Vou descobrir 

O que me faz sentir 

Eu caçador de mim 

 

Música e letra: Sérgio Magrão e Luis Carlos Sá  

Ser 

Essa sutil poesia evidencia um pouco da minha intensa luta para que houvesse um 

encontro de mim comigo mesma. Demonstra ainda parte de uma série de experiências sociais 

e universitárias que se deram de forma doce e feroz, em meu processo de construção enquanto 

sujeito histórico, processo esse que por diversas vezes perpassou minha compreensão mais sã 
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e que se construiu de um emaranhado de pensamentos confusos e desordenados, 

materializados em desafios, emoções, sentimentos, frustrações, preocupações e realizações. 

Eu não sabia ao certo de onde vinha, não compreendia por que vivia daquela forma, tampouco 

era possível prever o que estava por vir...  

Apreender-me era a única maneira de tentar me compreender e compreender o meu 

descontentamento com uma vida tão precária, de uma estrutura social que corrói o sujeito e o 

impossibilita de crescer em seu pleno desenvolvimento. Meu ser inundava-se de revolta, de 

indignação com minha condição social, com a condição social daqueles que viviam em 

situação ainda mais miserável do que a minha.  

 Ao me iniciar no processo de pesquisa, pude compreender um pouco mais de uma 

insatisfação que perdurou e ainda perdura. Fui adquirindo consciência da situação que eu 

estava submetida, percebendo, portanto, que não tinha “nada a temer senão correr para a luta”, 

engajada em uma luta pelo meu autoconhecimento e reconhecimento dos sujeitos da “roça” 

por meio da valorização cultural e por condições de uma vida mais digna. Foi aí que segui em 

busca de respostas. Aos poucos comecei a compreender que morar na “roça” acentuava-se 

ainda mais a precariedade em que vivia, tratava-se de uma vida cheia de percalços, calcada na 

falta de emprego, no emprego com péssimas condições de trabalho, mas que era necessário 

me submeter por questões de sobrevivência, quase sempre sendo necessário conciliar o 

“trabalho” com os estudos.  

Somente com o passar dos anos e ao adquirir experiências pessoais e acadêmicas senti 

a necessidade de pensar minha condição de filha, de mulher, de estudante e buscar um 

aprofundamento teórico com o intuito de encontrar parte da resposta que eu tanto almejo. E na 

condição de um sujeito inacabado que sou é que reconheço a maneira significativa que minha 

trajetória universitária me ajudou, e ainda tem me ajudado, nessa busca incessante de 

autoconhecimento, bem como as insatisfações do sistema ao qual, embora esteja à mercê, mas 

é nele que atuo, sou transformada e transformo também. 

Minha trajetória universitária começou em 2006, quando iniciei o curso de Pedagogia, 

na Universidade Federal de Viçosa (UFV), Minas Gerais. Minha identificação com o curso 

levou-me a me envolver em diversas discussões relacionadas à educação, o que me 

proporcionou aprofundar reflexões sobre a materialidade das perspectivas educacionais e o 

sistema social, desencadeando um processo de busca de leituras e práticas que pudesse 
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contribuir no entendimento de minhas inquietações, para além das atividades curriculares, 

iniciando-se, assim, uma trajetória acadêmica. 

Essa necessidade de busca, acompanhada do anseio da compreensão e expectativa de 

mudanças, levaram-me a iniciar uma pesquisa sobre os movimentos sociais do campo. Dessa 

forma, fiz minhas primeiras anotações, com o intuito de apreender um pouco sobre os 

movimentos e suas dinâmicas, contemplando suas estratégias, peculiaridades, o envolvimento 

dos sujeitos dentro dos grupos e a visão desses movimentos com relação à sociedade e 

questões referentes à educação. 

Estive vinculada de maneira intensa e significativa a um projeto de pesquisa de 

extensão financiado pelo Programa Nacional  de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), 

denominado Formação Participativa (des) Envolvimento Sustentável – um Centro Familiar 

de Formação e Alternância em Natalândia- MG, orientado pelo Prof. Dr. Dileno Dustan 

Lucas de Souza. O trabalho tinha como objetivo investigar as experiências pedagógicas e as 

intervenções que se concentravam em momentos de formação dos educadores. Buscava ainda 

compreender a capacitação de educadores e educandos da Escola Família Agrícola de 

Natalândia (EFAN), localizada no Noroeste mineiro. Este trabalho era fundamentado em um 

processo grupal que englobava oficinas, discussões, dinâmicas e orientações pedagógicas. A 

temática central foi a Educação do Campo/Pedagogia da Alternância e suas relações com o 

processo educativo a partir do trabalho como um processo educativo. 

Também participei do projeto denominado Formação Docente e Alternância 

Educativa: a Experiência de Implantação da Escola Família Agrícola de Natalândia – MG, 

desdobramento do projeto anterior. Este projeto propôs um acompanhamento pedagógico das 

atividades escolares, realizadas pelo conjunto de educadores que atuavam no processo 

formativo do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio da EFAN. Este, por 

sua vez, estabelecia elos com o projeto Formação Participativa e (Des) envolvimento 

Sustentável – um centro familiar de formação por alternância em Natalândia, MG, e com o 

Grupo de Pesquisa Trabalho, Movimentos Sociais e Processos Educativos (TRAPE). 

Buscava-se desenvolver um trabalho de interação entre pesquisa e extensão, de forma a 

contribuir e subsidiar um processo de interação, reflexão e ação entre educadores e 

educandos. O enfoque central era a formação de educadores para a viabilização da EFAN, 

conforme deliberado conjuntamente. Dessa maneira, foi adotada uma perspectiva dialógico-
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problematizadora em relação ao cotidiano vivido na EFAN, bem como a ênfase nos processos 

de arte-educação no contexto dos instrumentos das alternâncias educativas vivenciadas, quer 

seja nos tempos escolares, quer seja nos tempos de comunidade. 

Como fruto dessas participações, apresentamos em diferentes congressos as nossas 

produções, apoiadas em uma discussão de Educação do Campo, movimentos sociais e 

trabalho, articuladas a partir da minha experiência coletiva nos referidos projetos. Esses 

momentos foram importantes para a minha formação profissional e acadêmica e para 

despertar o meu interesse pela pesquisa, aguçando a minha curiosidade investigativa 

necessária para me inserir em outros projetos em diferentes circunstâncias, o que me levou a 

procurar o Programa de Pós-Graduação Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

Ao inserir-me no mestrado em Educação da UFSJ, tive a possibilidade de conhecer a 

comunidade de Goiabeiras e a sua escola municipal, bem como as pesquisas
1
 que vêm sendo 

desenvolvidas sob a orientação do Prof. Dr. Écio Antônio Portes, junto a essa comunidade. 

Foi assim que surgiu a possibilidade e o meu interesse de realizar um trabalho diferente do 

que havia pensado a princípio, discorrendo e articulando a temática a ser desenvolvida e me 

reconhecer como uma eterna moradora da “roça”, que só soube se reconhecer na medida em 

que passou a conhecer o mundo: 

Vou me encontrar 

Longe do meu lugar 

Eu, caçador de mim. 

 

Assim, propusemos acompanhar o cotidiano de onze jovens
2
 que participaram, como 

autores, da produção do livro de contos denominado Bicho Encantado, organizado por Maria 

                                                 
1
 CAMPOS, Alexandra Resende. As práticas de escolarização de famílias rurais: um estudo comparativo entre 

famílias negras, mestiças e brancas do povoado de Goiabeiras, São João del-Rei, Minas Gerais. Dissertação de 

Mestrado, UFF, Niterói, 2010; CAMPOS, Alexandra Resende e PORTES, Écio Antônio. O perfil das famílias 

rurais do povoado de goiabeiras com filhos em idade escolar, São João del-Rei, Minas Gerais. Pró - Reitoria de 

Pesquisa da UFSJ, 2006; AMORIM, Kamila e Portes, Écio Antônio. As práticas de escolarização de famílias 

rurais com filhos em idade escolar, o caso do Povoado de Goiabeiras, São João del-Rei, Minas Gerais: a 

contribuição da fotografia na compreensão da relação família e escola. São João del - Rei Minas Gerais. Pró - 

Reitoria de Pesquisa da UFSJ, 2010. 
2
 A realidade vai impondo os limites para a construção do nosso trabalho: dos 13 alunos que tínhamos 

inicialmente, até o momento, sobraram onze, pois nos deparamos com o triste fato de um jovem que faleceu em 

um acidente de moto e outro se recusou a participar da pesquisa.  
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Auxiliadora de Carvalho e Écio Antônio Portes (2006). A princípio, era de se esperar, dentro 

de uma regularidade nas trajetórias escolares, que eles estivessem cursando o Ensino Médio, 

mesmo porque existe nas proximidades do povoado de Goiabeiras oferta escolar para esse 

nível de escolarização, na Escola Estadual Evandro Ávila. Mas, de antemão, já sabíamos do 

abandono da escola por parte de alguns jovens. Estudos efetuados junto ao povoado de 

Goiabeiras por Portes e Campos (2006) mostram que, após a conclusão do Ensino 

Fundamental, os jovens desse povoado tendem a abandonar o sistema escolar, principalmente 

para se inserirem no mundo do trabalho, como mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro I: Escolaridade dos filhos em idade escolar das famílias de Goiabeiras. 

 

IDADE 

SÉRIE 

MENOS 

DE 4 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ACIMA 

DE 18 

TOTAL 

ANTERIOR 11                                 11 

PRÉ-ESCOLA   3 7                             10 

FASE 

INTRODUTÓRIA 
      5 1                         6 

1ª         4 2                       6 

2ª         2 9 5 1                   17 

3ª           2 1 3 1   1 1           9 

4ª               2 6 1 1             10 

5ª               1 3   2             6 

6ª                   1 2             3 

7ª                     1 4           5 

8ª                       1 1   1     3 

1º                                     

2º                                     

3º                                     

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

                                2 2 

PAROU DE 

ESTUDAR 

                        1     2 9 12 

TOTAL 11 3 7 5 7 13 6 7 10 2 7 6 2   1 2 11 100 

 Fonte: Campos e Portes (2006).  
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Aproveitando dos contatos anteriores do Prof. Écio com os jovens do povoado de 

Goiabeiras é que estamos nos propondo investigar, a partir de uma sociologia do indivíduo 

proposta por Bernard Lahire (1997), os destinos e escolares e sociais que vão sendo 

construídos por este conjunto de jovens. A sociologia do indivíduo refere-se às dimensões que 

influenciam nos desempenhos escolares dos jovens. Essas dimensões vão além da escola e da 

família, elas estruturam-se nas relações que vão se formando (na vizinhança, novos amigos) 

junto à experiência produzida por eles através da socialização. 

Assim, nossa proposta metodológica foi o acompanhamento do cotidiano de onze 

jovens egressos da Escola Municipal de Goiabeiras, tendo como meta compreender como 

esses jovens constroem suas perspectivas de futuro após a consecução do Ensino 

Fundamental, priorizando as múltiplas vivências (escolar, de trabalho, de grupo, de namoro 

etc.) que contribuem para essa construção.  

A partir desse objetivo geral, produzimos alguns questionamentos iniciais, que serão 

os orientadores da nossa proposta de investigação, tais como 

 Qual a relação que esses alunos estabelecem com as escolas em que estão 

matriculados?  

 Aqueles que finalizaram o Ensino Fundamental, que caminhos estão 

construindo? De que forma eles constroem esses caminhos? 

 Como podemos perceber a participação dos pais no processo de escolarização 

dos filhos? 

 Como esses jovens vivem a “cultura”?  

 O que manifestam sobre o futuro? 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A preocupação com o método de pesquisa se justifica pela necessidade de produzir 

compreensões que coloquem no centro da análise o entendimento, as visões, as ideias e as 

experiências dos jovens. Para isso propomos aquilo que estamos denominando de 

acompanhamento, uma vivência cotidiana, metódica, sistematizada que permita uma 

proximidade junto aos jovens, familiares, amigos em circunstâncias escolares e não escolares, 

por exemplo. Nossa opção foi trabalhar com os nomes reais dos sujeitos, com o intuito de 
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inseri-los na história, propiciar que alguém, no futuro, saiba com precisão quem foram esses 

sujeitos.  

A compreensão de uma sociologia do indivíduo orienta o seguinte plano de trabalho, 

exposto de forma didática: 

1) Definição dos sujeitos com os quais a pesquisa irá se ocupar, como mostraremos no 

quadro II. 

2) Traçar o perfil configuracional dos jovens, como mostraremos a seguir. Para efetuar 

este perfil, contamos com entrevistas, fichas escolares e observações coletadas no processo de 

acompanhamento. A entrevista em profundidade é a técnica mais indicada nesse caso, na 

medida em que possibilita aprofundar as questões subjetivas vivenciadas pelos sujeitos da 

pesquisa e vai nos permitindo conhecer as idiossincrasias que perpassam as histórias 

acompanhadas.  

3) Descrever os espaços de atuação dos jovens, como o local de moradia, trabalho, 

estudo etc.  

A nossa proposta de acompanhamento buscou compreender a concepção dos sujeitos 

sobre as relações sociais, culturais, de lazer, de trabalho e de escola produzidas por eles. 

Essas orientações caminham no sentido proposto por Lahire (1997) de construção de 

traços configuracionais desses sujeitos. Os traços configuracionais possibilitariam ao 

pesquisador deter o olhar para além do todo, não tomar tudo como importante para a 

construção da pesquisa, mas se deter de forma mais aprofundada em determinados traços, 

construídos a partir dos conhecimentos já acumulados dos sujeitos que participam da 

pesquisa, que explicariam ou contribuiriam na explicação de determinadas práticas dos 

indivíduos. 

Para reconstruir as trajetórias escolares e sociais, perceber claramente e evidenciar as 

configurações singulares, utilizamos entrevistas em profundidade, que foram escritas a mão 

no diário de campo. Parte das informações coletadas eram escritas  no diário de campo após o 

acompanhento e as entrevistas, aquelas  que tratavam de questões mais específicas, como, por 

exemplo, nome de cursos profissionailizantes eram feitas de imediato, para não haver 

equívoco posteriormente. Durante o acompanhamento, as entrevistas foram realizadas em 

caráter de imersão por parte da pesquisadora no contexto das relações sociais e 

intrafamiliares, tendo em vista que o comportamento e a personalidade do indivíduo não se 
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constroem por si sós, mas a partir da socialização arquitetada e a maneira como as relações se 

estabelecem, se modificam e são organizadas. Como afirma Lahire (1997, p.18), “cada traço 

que atribuímos ao sujeito não é seu, mas equivale ao que acontece entre ele e alguma outra 

pessoa.” 

Para melhor compreensão da proposta metodológica deste trabalho, explicaremos a 

seguir o plano das entrevistas e dos acompanhamentos. Em primeiro momento, realizamos as 

primeiras visitas aos jovens pesquisados, para que pudéssemos conhecê-los e fazer a proposta 

de participação na pesquisa. Cabe ressaltar que, em alguns dos casos, a pesquisa já se iniciou 

naquele instante, já que não houve oposição dos jovens quanto a isso. No entanto, não 

conseguimos estabelecer contato imediato com todos eles. Logo, foram necessárias algumas 

intervenções dos pesquisados e de outros sujeitos para que conseguíssemos encontrar os 

demais jovens. Ainda nesse contexto, iniciamos nossas propostas de horários, datas e locais 

das entrevistas, que, diante das necessidades, foram  posteriormente rearticulados. 

 Para isso, analisamos aqueles que haviam interrompido o processo de escolarização, 

aqueles que permaneciam nesse processo, atividades extraescolares desenvolvida por eles, 

relação com o trabalho e outras ocupações. Essas definições foram fundamentais para que 

alguns dos jovens pudessem participar da pesquisa, tendo em vista que trabalhamos com a 

disponibilidade de cada um deles. Fudamentalmente, todos esses alunos foram submetidos ao 

regime escolar formal, não obtêm e não se orientam pelas políticas de Educação do Campo, 

como mostra Arroyo et al. (2009) e Vendramini (2007). Diante disso, consideramos 

importante fazer uma abordagem téorica a respeito. Cabe ressaltar que, mesmo aqueles que se 

evadiram  das escolas posteriormente, vivenciaram uma Educação Rural no momento em que 

nela se encontravam. 

Diante disso organizamos os jovens em dois grupos, um, daqueles que frequentavam a 

escola, outro daqueles que estavam fora da escola.  

Letícia, Davi, Lorena, Taciana e Cleison estavam no 3º ano do Ensino Médio, em vias 

de concluir mais uma etapa escolar. Com esses jovens foi possível realizar um 

acompanhamento diferenciado, pois, conseguimos acompanhá-los em uma dinâmica escolar e 

não escolar, ter acesso a uma compreensão mais abrangente de suas relações, dos costumes, 

dos grupos, dos gostos, das vestimentas, e estabelecer uma relação mais próxima. Foi com 

esse objetivo que adentramos na Escola Estadual Evandro Àvila. Ao chegar à escola, quem 
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nos atendeu foi o Vice-diretor Flávio, explicamos a respeito da pesquisa, pedimos autorização 

para esse trabalho e ele prontamente colocou a escola à nossa disposição. É preciso deixar 

claro que nossa permanência na escola se deu especialmente para ser possível compreender 

melhor as dinâmicas produzidas e vivenciadas por esses sujeitos, e não para entender aspectos 

escolares e pedagógicos propriamente ditos. Essas questões foram surgindo com o tempo, a 

partir da fala dos jovens e do lugar que a escola ocupa na vida de cada um deles. Logo 

permanecemos na escola em torno de 20 dias, durante o horário do intervalo para o lanche. 

Foi possível ainda acompanhá-los em suas casas por nove vezes, quando efetuamos as 

entrevistas que variavam de três a quatro horas, de acordo com a disponibilidade de cada um 

deles, incluindo os fins de semana. 

Quanto a nossa permanência na Escola Estadual Doutor Garcia de Lima, ela se deu 

pela solicitação do próprio Jadson. Na verdade, essa foi uma condição para que ele pudesse 

participar da pesquisa, tendo em vista que, naquele momento, ele morava no Sítio Sumidouro, 

localizado a 14 km do distrito do Rio das Mortes, o que inviabilizaria o deslocamento dele e o 

nosso. Assim, conseguimos uma autorização e frequentamos a escola durante sete dias. As 

duas últimas entrevistas ocorreram em sua casa, com duração de 4 horas, aproximadamente.  

Quanto ao Instituto Auxiliadora, não pedimos permissão para executar intervenções, 

realizamos uma entrevista com a orientadora pedagógica e com alguns professores, a fim de 

entender esse “novo universo” em que Antônio estava inserido. Todas as entrevistas feitas 

com Antônio duraram em torno de 4 horas. Mantivemos sete encontros com ele em sua casa. 

Com relação aos jovens que haviam interrompido temporariamente o processo de 

escolarização, como Adináira, Camila Borges, Camila Mariana e Raiane, seguimos um plano 

de trabalho a partir dos horários propostos por eles, já que eles se ocupavam do trabalho 

remunerado. Procuramos manter o tempo de 4 horas de duração das entrevistas e 

acompanhamento entre os entrevistados. 

Também realizamos dois encontros de confraternização, o primeiro no início da 

pesquisa, na Escola Municipal de Goiabeiras, espaço cedido gentilmente pela diretora. Nosso 

objetivo foi promover uma maior interação entre os entrevistados e nós pesquisadores. O 

último encontro foi feito em minha residência, localizada em São João del-Rei; esse momento 

foi pensado com o intuito de agradecer aos jovens a disponibilidade de nos receberem em suas 

casas sempre com delicadeza e atenção. 
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É nesse sentido que reafirmamos que efetuamos um acompanhamento junto com os 

sujeitos, pois não fizemos uma entrevista com os mesmos e fomos embora. Mantivemos uma 

série longa de encontros, contatos frequentes por telefone e facebook, que durou todo o ano de 

2013 e boa parte do ano de 2014. Na verdade, eles não se encerraram. 

No nosso caso, estabelecemos os seguintes traços orientadores do trabalho:  

 

 A relação que estes sujeitos mantêm com o trabalho remunerado 

 

No Brasil, a maioria dos jovens experiencia a inserção no mundo do trabalho antes 

mesmo de terminar o processo de escolarização, ou até tendo que conciliar trabalho e estudo.   

Segundo Corrochano et al. (2008),  35.940.374 (66%) dos jovens com a faixa etária 

entre 14 e 29 anos estão  no mundo do trabalho, ou seja, estão em busca de um trabalho ou  já 

seguem trabalhando. Por outro lado temos uma parcela significativamente menor, daqueles  

que apenas estudam:11.212.957 (21%). No entanto, existe uma parcela desse grupo que não 

estuda, não está trabalhando e sequer procura trabalho, representado por 6.835.259 (13%) 

jovens. Em grande parte dos países, os jovens são apontados como sujeitos mais afetados com 

relação ao nível de desemprego e pelo processo de precarização do trabalho. 

 

 A importância das relações extraescolares mantidas na construção das 

identidades 

 

Segundo Dayrell (2007), independentemente do lugar social que ocupam, os jovens 

vivenciam a diversão, amam, refletem sobre suas experiências, se expressam, se 

decepcionam, têm desejos, projetam melhores condições de vida futura. Suas trajetórias são 

marcadas por dimensões simbólicas que a cada dia têm sido mais intensas nas formas de se 

comunicar e se posicionar. A música, a dança, o visual, o lazer se materializam nesse 

processo, sendo eles mediadores ou produtores dessa construção.    

Ao definirmos esses traços, buscamos fazer uso dos argumentos de Lahire (1997), 

partindo do pressuposto de que as dimensões que influenciam os comportamentos dos jovens 

estão tanto nos espaços de socialização (escola, família, vizinhança) quanto nas relações 

sociais que eles estabelecem. As formas comportamentais, cognitivas e de avaliação dos 

jovens originam-se a partir das relações com as pessoas que estão frequentemente à sua volta. 
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Logo, o que denominamos de traços individuais é, na verdade, a junção da vivência do jovem 

com o mundo que o cerca, dentro do seu processo de socialização e experiência. Diante disso, 

os indivíduos internalizam elementos de sua vivência enquanto apropriação, capitais ou 

recursos, construindo assim suas relações que constituem redes que se complementam e por 

isso as diversas formas de sentir e compreender o mundo.  

 

 O esforço empreendido no processo de escolarização como projeto de vida futuro 

 

Segundo Lahire (1997), os traços são materializados a partir de uma socialização 

passada bem como estão ligados à forma como as relações sociais são vivenciadas, o que faz 

com que os traços se modifiquem e se atualizem, ou seja, os traços são construídos na 

interação e na socialização com outros sujeitos, ou com alguma coisa. Essa configuração não 

é apenas do indivíduo. 

Segundo Lahire (1997), Norbert Elias, através de sua sociologia de Mozart, reconstrói 

sob o ponto de vista sociológico o que se pode denominar indivíduo e para compreendê-lo: 

 

[...] é preciso saber quais são os desejos predominantes o que ele aspira a satisfazer 

[...] Mas esses desejos não são inscritos nele antes de qualquer experiência. 

Constituem-se a partir de sua primeira infância sob o efeito de coexistência com os 

outros, e fixam-se progressivamente na forma que o curso de vida determinar, no 

decorrer dos anos, ou, às vezes, também de maneira brusca, após uma experiência 

particularmente marcante. (LAHIRE, 1997, p.18) 
 

A contribuição do autor está vinculada à configuração de perfis de ordem familiar. 

Conforme podemos perceber também no trabalho de Piotto (2009), Lahire pesquisou 26 

crianças oriundas das camadas populares que cursavam a 2ª série do Ensino Fundamental na 

França. A pesquisa trata as configurações familiares e as relações das posições escolares 

ocupadas pelas crianças. O foco central da sua pesquisa é a relação das famílias de camadas 

populares com condições de sucesso e de fracasso escolares. 

Nos perfis apresentados havia casos de “fracassos” previstos de crianças, em que os pais 

possuíam baixo capital escolar, profissões consideradas desqualificadas, o que caracteriza um 

baixo capital cultural. Havia ainda situações de "fracassos" improváveis de crianças que 

vivenciavam situações mais favoráveis ao processo de escolarização, tendo em vista que o 

nível de instrução dos pais era maior, e, ainda assim, as crianças possuíam um baixo 

rendimento escolar. E, por fim, "sucessos" de alunos que, apesar de dificuldades, possuíam 
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êxito em seu desempenho escolar. Apesar da origem social e condições de vida semelhantes, 

as trajetórias escolares dessas crianças foram diversas. (PIOTTO, 2009) 

Piotto (2009) ainda revela que, segundo Lahire (1997), não é possível compreender  a 

posição que a criança ocupa no contexto escolar só por meio da reprodução das condições 

culturais, socioeconômicas e familiares. A lógica de reprodução e de transmissão não se 

materializa na perspectiva de apropriação e construção dos sujeitos, já que as posições 

escolares estão atreladas a diversos fatores. O autor problematiza a relação entre as 

configurações familiares de cada criança e o mundo escolar que elas vivenciam. Se os 

“sucessos” escolares improváveis não se explicam através de práticas de leitura, escrita e a 

própria organização doméstica, ele adentra nas relações familiares. E é dessa maneira que 

explica as trajetórias bem sucedidas, através de interações afetivas e eficazes, com ou sem a 

existência do capital cultural. Não basta também os pais possuírem capital escolar sem, no 

entanto, disponibilizá-lo de forma objetiva e subjetiva, dando condições para que seus filhos 

possam herdá-lo. 

A opção por uma pesquisa fundamentada teoricamente nos estudo de Lahire (1997) 

nos possibilita verificar os discursos dos sujeitos, suas práticas, estratégicas escolares, bem 

como as configurações familiares. Paralelamente a um acompanhamento dos sujeitos é 

possível tecer um procedimento que potencializa a compreensão dos participantes. O fato de 

ouvir, conviver, acompanhar onze jovens na busca de compreender suas ações a respeito das 

questões sociais, culturais, escolares e de trabalho, bem como os elementos que no decorrer da 

pesquisa surgiram, revela a importância e a riqueza de realizar um trabalho que ofereça 

espaço para que a voz dos sujeitos se faça ouvir. 

Ao terminar essas etapas, analisamos os dados obtidos por meio de registro e 

transcrições das entrevistas. Este trabalho consistiu na transcrição, leitura, observações e 

análise de todas as informações obtidas, organizando-as e conciliando-as com as questões que 

norteiam o tema da pesquisa. Além disso, a nossa presença enquanto pesquisadores no 

povoado de Goiabeiras e no distrito dos Rios das Mortes foi essencial para as observações e o 

acompanhamento das atividades, já que a maioria dos jovens encontra-se nessas localidades e 

a nossa proposta intentou ser interativa.  

Queremos aqui mostrar, dentro dos limites de tempo para a construção deste trabalho, 

como as disposições dos jovens se efetivam e em que condições elas atuam. Entretanto, cabe 
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ainda uma palavra sobre jovens e juventude a partir de alguns estudos que se ocupam desses 

temas, como mostraremos a seguir no Capítulo I. 
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CAPÍTULO I 

APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS SOBRE A JUVENTUDE 

A contextualização e a problematização sobre os diversos conceitos de juventude se 

fazem necessárias, já que os sujeitos que participam da nossa pesquisa aqui se enquadram. 

Para tanto, revisitamos um conjunto de autores que produzem compreensões acerca do 

conceito de juventude, como José Machado Pais, Juarez Dayrell, Bernard Charlot, Elisa 

Guaraná de Castro e Helena Wendel Abramo, a fim de potencializar a discussão sobre a 

temática. Para Dayrell, 

Construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica, em 

primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas sim como parte 

de um processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos específicos no 

conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social. 

Significa não entender a juventude como uma etapa com um fim predeterminado, 

muito menos como um momento de preparação que será superado com o chegar da 

vida adulta (DAYRELL, 2003, p. 42). 

 

O mesmo autor ressalta ainda que existem vários conceitos de juventude. Uma das 

maneiras de enxergar esses jovens é em sua condição de transitoriedade, ou seja, 

compreendendo esse sujeito por meio da passagem para a vida adulta, negando as suas 

vivências e suas ações do presente, construindo expectativas e estabelecendo projeções para o 

futuro. Por outro lado, nos anos 1960, constrói-se uma “visão romântica”, que foi 

desencadeada pelo mercado de consumo orientada para atrair os jovens e pelo início da 

indústria cultural, momento esse que foi relacionado a moda, músicas e lazer,  pressupondo 

um período de liberdade, expressão, ao mesmo tempo, um período marcado por 

irresponsabilidades, experimentação do novo, que, consequentemente, desencadeou um 

processo de punições aos jovens, tendo em vista a forma como eles se comportavam. 

Recentemente, existe outra maneira de se perceber os jovens no aspecto da cultura, uma visão 

reduzida, sugerindo que a juventude só se revela  em sua condição por meio de  atividades 

culturais ou de lazer.  Sob outro ponto de vista, a juventude também é percebida como um 

momento de conflitos, o que faz pensar essa fase como um tempo de afastamento familiar. 

Diante disso, para se pensar a juventude, é necessário não se prender a modelos 

rígidos, mas compreendê-la em sua totalidade, acompanhada das experiências vividas em seu 

contexto. Logo, isso pressupõe entendê-la diferentemente de uma etapa que sugere um fim 

determinado, quiçá um momento de transitoriedade para a vida adulta. 
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Segundo Pais (1990), tanto histórica quanto socialmente falando, a juventude tem sido 

colocada como uma fase associada a problemas sociais e instabilidades. Estabeleceu-se que, 

se os jovens não fazem esforços para enfrentar esses problemas, correm o risco de serem 

taxados de irresponsáveis por não possuírem interesse para resolver os ditos problemas, já que 

a sociedade acredita que um adulto só é de fato responsável na medida em que arca com 

determinadas responsabilidades: trabalho fixo, manter a família, arcar com as despesas de 

habitação, dentre outros.  

Através de uma abordagem sociológica Pais (1990) apresenta a problematização da 

juventude, tendo como referência as ações mais reconhecidas no universo juvenil. A versão 

colocada por ele critica a visão da juventude como problema social, vai além da compreensão 

da inserção profissional, dos problemas de droga, de delinquência, problemas com a escola e 

com os pais. E diz ainda que a juventude é o resultado de uma produção cultural socialmente 

construída, definida e defendida. 

Segundo Abramo (1997), nos últimos anos é possível perceber um aumento 

significativo com a relação a abordagens a respeito dos jovens. Essa abordagem constitui-se a 

partir de programas governamentais, não governamentais, produções acadêmicas, políticas e  

comunicação de massa (rádio, TV, revistas de moda). 

Assim, Abramo (1997) diz que existe uma divisão sobre a temática dos jovens, que se 

dá da seguinte maneira:  

No caso dos produtos diretamente dirigidos a esse público, os temas normalmente 

são cultura e comportamento: música, moda, estilo de vida e estilo de aparecimento, 

esporte, lazer. Quando os jovens são assunto dos cadernos destinados aos “adultos”, 

no noticiário, em matérias analíticas e editoriais, os temas mais comuns são aqueles 

relacionados aos “problemas sociais”, como violência, crime, exploração sexual, 

drogadição, ou as medidas para diminuir ou combater tais problemas. (ABRAMO, 

1997, p. 25). 

 

A mesma autora (1997) ressalta ainda que a falta de discussões sobre os jovens nos 

trabalhos acadêmicos tem-se modificado, especialmente na produção de dissertações e teses. 

Apesar disso, essas discussões estão direcionadas a problematizar instituições escolares, a 

família, na vida dos jovens, o jovem enquanto “problema social”. Mas pouquíssimos 

trabalhos demonstram como os jovens se percebem dentro dessas situações. De modo muito 

recente, os estudos vêm incorporando e evidenciando como esses sujeitos, os jovens, pensam, 

vivenciam, socializam e atuam em sua realidade. 



30 

 

 

Com relação às políticas públicas, Abramo (1997) aponta que, historicamente, no 

Brasil, nunca houve a construção de políticas diferenciadas para jovens e crianças, além de 

uma educação formal. Atualmente, porém, já é possível observar no país, a passos lentos, um 

movimento de elaboração de políticas por parte do governo, que busca construir políticas 

específicas para esse grupo populacional. Dentre elas podem-se destacar programas de ensino, 

saúde, cultura e lazer, além da criação da Assessoria Especial para Assuntos de Juventude, 

programas como Universidade Solidária e capacitação profissional de jovens. Há ainda, visto 

em um período maior e em grande crescimento, projetos e programas propostos aos jovens 

por meio de organizações não governamentais, associações, instituições que prestam 

assistência. Grande parte dos projetos e programas busca atender adolescentes que vêm de 

família de baixa renda, de localidades pobres, que estão presentes no mundo do crime e 

subjugados à exploração sexual. 

Diante disso, Abramo (1997, p.26) afirma que, a partir de uma visão geral, a maioria 

desses programas tem o objetivo de “salvá-los e reintegrá-los à ordem social”. Isso se dá 

através de programas de ressocialização, capacitação profissional, entre outros. Apesar disso, 

embora esses programas estejam atrelados a “boas intenções”, o que se quer efetivamente é 

afastá-los das ruas. Na verdade, parte desses programas tem a preocupação de enfrentar os 

problemas sociais, pelos quais os próprios jovens são vistos como problemas e, por isso, essa 

necessidade de intervenção. 

Segundo Abramo (1997), embora no Brasil haja produções referentes a metodologias, 

pedagogias, conceitos para se pensar e problematizar a infância e a sua defesa, é possível 

notar que não há uma materialidade no que tange ao tratamento de adolescentes, quiçá sobre a 

juventude. É quase como se, ainda que possua um aumento de programas e procedimentos 

propostos aos adolescentes e jovens, permanecesse a impressão de que ainda faltam 

mecanismos e ferramentas que contribuam para uma visão mais “real” sobre os jovens, já que 

ainda continua a visão e o fato de compreender a adolescência como uma fase “naturalmente” 

complexa de se lidar. Porém, evidencia algumas ressalvas a respeito de alguns projetos que 

buscam tratar os jovens enquanto pensadores e formadores nos processos educativos, os quais 

eles vivenciam, por exemplo, na saúde e na cultura.  

Em outra perspectiva, ainda segundo Abramo (1997), há uma inquietação por parte de 

sujeitos políticos, sendo eles aqueles que fazem parte de sindicatos, movimentos sociais, 
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partidos políticos. Entretanto, essa inquietação emerge no sentido da falta de presença dos 

jovens no âmbito político, mais que propriamente questões políticas referentes a eles próprios. 

A autora (1997) relata também que, apesar de nos anos 1930 a 1970 a juventude se 

fizesse presente nas lutas pelos “processos democráticos”, sempre houve questionamentos a 

respeito das atuações de uma maneira significativa. Já em 1980, houve um decréscimo com 

relação aos “atores juvenis”, percebido na medida em que suas maneiras de atuação e 

manifestações eram consideradas sinônimos de “festividade” e não uma atuação efetivamente 

política. Por outro prisma, os jovens que agem no âmbito comportamental e cultural não têm 

sido compreendidos enquanto prováveis interlocutores pelos “atores políticos”, exceto alguns 

como, por exemplo, o movimento negro. 

Abramo (1997) diz que essa discussão é evidenciada através do debate sobre 

cidadania, já que esse termo tem sido tratado em um lugar de destaque, tendo em vista os 

direitos e a participação de sujeitos sociais distintos nos dias atuais. Apesar disso, a relação 

que se estabelece entre cidadania e juventude, tanto pelos “atores sociais” quanto por 

instituições que promovem ações para os jovens, é composta por uma visão de juventude 

enquanto problema social. É possível notar essa abordagem nos seminários, pesquisas, 

discussões que tratam sobre drogas, violência, gravidez na adolescência, prostituição. Ou seja, 

o jovem é percebido como um problema para si mesmo e para os demais integrantes da 

sociedade. Quase nunca os temas e questões são levantados pelos jovens. Logo, os jovens 

estão na centralidade das denúncias dos direitos que lhes são negados, a partir de uma olhar 

adulto, assim como a sua participação só é reconhecida pela “constatação da ausência” dos 

mesmos.  

Parece estar presente, na maior parte da abordagem relativa aos jovens, tanto no 

plano da sua tematização como das ações a eles dirigidas, uma grande dificuldade de 

considerar efetivamente os jovens como sujeitos, mesmo quando é essa a intenção, 

salvo raras exceções; uma dificuldade de ir além da sua consideração  como 

“problema social” e de incorporá-los  como capazes de formular questões 

significativas, de propor ações relevantes  de sustentar uma relação dialógica com 

outros atores, de contribuir para a solução dos problemas  sociais, além de 

simplesmente sofrê-los ou ignorá-los (ABRAMO, 1997, p.28). 

 

De acordo com a mesma autora (1997), é histórica a concepção sobre juventude 

enquanto um “problema social”: já foi dito por diversos autores que os jovens só se tornam 

“visíveis” quando eles se tornam uma “ameaça para si e para a sociedade”, seja pelo fato de 

não seguirem o “caminho certo” para a integração social, seja por proporem uma mudança na 
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ordem social, até mesmo por tentarem quebrar com a transmissão de questões culturais. Já em 

uma perspectiva sociológica funcionalista, a juventude é vista como um processo de transição 

em que há a maturidade, em que os indivíduos incorporam sua integração junto à sociedade e 

se tornam parte dela. Esse processo se dá a partir da aquisição cultural e da tomada para si de 

responsabilidades efetivas de adultos, ao incorporar de valores e comportamentos postos pela 

sociedade. Em decorrência disso, estabelece-se a integração dos sujeitos na ordem social, que 

se concretiza ou não, e que traz desdobramentos para os jovens e para a conservação a 

“harmonia” social. 

 Nos anos 1950, a juventude estava atrelada à violação e à delinquência, e os jovens 

eram tidos como “rebeldes sem causa”. É nessa passagem que se toma um aspecto social o 

que já havia se difundido no século anterior, a adolescência como uma fase agitada, difícil de 

se lidar, que requer cuidados e vigilância dos adultos, com o intuito de “guiar” os jovens para 

uma sociedade coesa e “normal”. 

A interpretação baseada na explicação da “fase inerentemente difícil” leva a 

localizar o problema na adolescência enquanto tal, e na formação de culturas juvenis 

como antagônicas á sociedade adulta, resultando no conhecido processo de 

“demonização” do rock‟n‟roll, por ex., e na sua busca de soluções através da 

prescrição de uma série de medidas educativas e de controle para assegurar a 

contenção dessa delinquência (ABRAMO, 1997, p. 30). 

 

Com o passar do tempo, essa aversão dá lugar a outra compreensão, de “normalidade”, 

o efervescer dos adolescentes, abrangência do sentido cultural da juventude e seus espaços de 

socialização e de um comportamento “válido” são tomados como parte de um processo para 

se chegar a ser adulto. 

Nos anos de 1960 a 1970 o estigma que marca a época gira em torno de uma 

juventude ameaçadora da ordem social, tanto nos aspectos culturais, políticos e morais, um 

movimento em que os jovens questionam a ordem e lutam em busca de mudanças, através de 

ações como movimentos estudantis, movimento hippie e tantos outros que se destacam por 

seu caráter de mobilidade e sede de mudança. Essa busca incessante pelo processo de 

mudança do sistema produz um desconforto para parte da sociedade: o medo era que essa 

mudança pudesse ocorrer, mas, caso não houvesse, o medo seguiria outra direção: a recusa 

dos jovens a se adequarem à ordem social legitimada. 



33 

 

 

Nos anos 1980 é conferida aos jovens uma visão patológica. A juventude é tida como 

um grupo de apatia, consumista, individualista, que não possui uma capacidade de resistir, ou 

apresentar propostas concretas que pudessem modificar os aspectos negativos do sistema. 

Nos anos 1990, porém, o olhar sobre a juventude avança um pouco em relação aos 

anos de 1980, a ausência de mobilização já não é central. Na verdade, em 1990, perceber-se 

um tom diferente com os jovens nas ruas, intervenções coletivas e individuais, mobilizações 

por parte desse grupo. Apesar disso, essas mobilizações se dão marcadas no campo individual, 

e agora acrescenta-se ainda de forma mais intensa a questão da violência (gangues, meninos 

de rua, arrastões). Assim, essas características nos remetem aos anos 1950, tendo em vista a 

preocupação voltada para o comportamento juvenil enquanto um problema social (ABRAMO, 

1997). 

Para Chalort (2007), tanto no Brasil quanto na Europa, os sociólogos que abordam o 

tema dos estudos sobre a juventude ressaltam três aspectos relevantes em suas análises: “o 

enfraquecimento da fronteira entre juventude e idade adulta, a individualização dos valores 

pelos jovens e a necessidade de racionalizar ao mesmo tempo em termos de juventudes, no 

plural e de juventude no singular” (CHARLOT, 2007, p. 203). Com relação ao primeiro 

aspecto não existem características biopsíquica ou biológica no processo da infância e a 

passagem para a vida adulta que venha a definir a juventude. Se considerarmos os critérios 

biopsíquicos, a juventude está atrelada à “trajetória vital do ser humano, o período de 

plenitude, de maturidade” (CHARLOT, 2007, p. 204). Assim, fala-se que fisicamente, 

sexualmente e intelectualmente são “determinadas” idades em que denominam a força 

corporal o envelhecimento, estabelece-se sexualmente o período de maior energia sexual entre 

homens e mulheres e por fim a questão intelectual. Logo, a sociologia e as ciências humanas 

indicam que a juventude inicia-se aos 15 anos e finda por volta dos 25-29 anos. Isso revela 

que “essa juventude sociológica confunde-se com a maturidade biopsiquica” (CHARLOT, 

2007, p. 204). 

Na verdade, só é possível diferenciar a juventude a partir de um olhar social. Existem 

raros eventos ou coisas que mulheres e homens com 50 anos fazem que não possam ser 

realizados por pessoas de 25 anos. Assim, Chalort (2007) remete-se ao exemplo de Alexandre 

e Bonaparte, que, com menos de 25 anos, venceram combates, a Cleóprata, que, com menos 
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de 30 anos, se instituiu uma grande rainha, e a Michelangelo e Mozart, que, com menos de 20 

anos, criaram importantes obras. 

Contudo, no espaço urbano, a burguesia e, mais adiante outras classes sociais, 

seguindo uma só ideia e o propalar da escolaridade, criou e expandiu uma nova fase da vida, 

entre o término da adolescência e o período em que o indivíduo tem a possibilidade de acesso 

a uma habitação que não fosse a dos seus pais, sua própria família e seu trabalho. 

Logo, o conceito de juventude tornou-se necessário para designar aquele indivíduo 

que não pode mais ser considerado como adolescente, mas ainda vive na casa dos 

seus pais ou às custas deles, curte a vida sem ter de se preocupar com marido, 

esposa, filhos e, muitas vezes ainda estuda (CHARLOT, 2007, p. 204). 

 

 Chalort (2007) diz ainda, a partir das considerações de GALLAND (1991) e 

CAVALLI & GALLAND (1993), que, no período da “segunda modernidade globalizada”, a 

juventude passa a ser entendida como um momento de “transição”. Já na década de 1970, com 

problemas para empregar-se, a expansão dos anos de estudos, tudo isso aliado às novas 

configurações de conjugalidade e familiar, estende-se a permanência do jovem no seio 

familiar original e consequentemente à dependência financeira. A Sociologia contemporânea 

revela que não existe uma passagem linear, e sim acontecimentos em diversos momentos, sem 

necessariamente uma “validação institucional” que demarca a vida dos jovens: embora 

encontrem-se empregados, vivem com os pais ou até mesmo mantêm uma relação conjugal  

sem protocolos religiosos ou civis. 

Reportando-se a Pais et al. (2005), Charlot (2007) reflete a juventude enquanto uma 

“geração ioiô”, tendo em vista que, em suas trajetórias, é possível fazer suas escolhas e 

revertê-las, decidir pela entrada e saída no processo de escolarização, no mundo do trabalho, 

ter a possibilidade de continuar vivendo com os pais ou ter sua casa própria, viver com o  

conjugue ou permanecer solteiro. 

Em uma perspectiva de juventude mais atual, temos: 

No debate sobre políticas de juventude que se instaura agora no Brasil, essa tensão 

entre uma impressão de obviedade e a dificuldade de definições mais claras também 

vigora, o termo nunca esteve tão presente nos discursos e nas pautas políticas, mas 

ainda permanecem uma grande indeterminação e muitas indagações a respeito do 

que, final de contas, está sendo designado por ele. Por que a juventude se torna hoje 

um tema tão relevante? Como se fundamenta a necessidade de políticas para esse 

segmento? O que constitui a juventude como singularidade ante outros segmentos 

populacionais? (ABRAMO, 2008, pág. 38). 

 

Segundo Abramo (2008), elaborar e procurar encontrar respostar para essas perguntas 

não está atrelado a um simples pensamento acadêmico, tampouco erradicar as dúvidas e as 
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indefinições. Na verdade, essas indagações vêm no sentido de problematizar e esclarecer os 

termos das discussões. Até os anos de 1960 a “juventude escolarizada” estava centrada nos 

jovens que faziam parte da classe média, o que reduzia o sentido do grupo juvenil. A 

discussão dos jovens estava direcionada ao seguimento ou a transformação do sistema cultural 

e político o qual estavam inseridos. Mais adiante, a centralidade passou a ser crianças e 

adolescentes em situação de risco tendo como consequência um horror social; ao mesmo 

tempo, realizou-se um grande movimento em prol da defesa dos direitos desses sujeitos 

através do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Essa discussão tomou conta do 

cenário, a juventude passou, por bastante tempo, como sendo a fase da adolescência, por 

diversas vezes não conseguindo ser  desvinculada da infância. Diante disso, os jovens ficaram 

fora das discussões e atuações no que diz respeito aos direitos e cidadania (ABRAMO, 2008). 

Segundo Abramo (2008), pensar a condição juvenil em primeira instância nos remete a 

uma “etapa da vida”, momento de “transição” entre a infância, que está ligada a aspectos 

físicos, emocionais, intelectuais e ao primeiro momento de socialização à idade adulta, que 

teoricamente é o auge do desenvolvimento e da cidadania efetiva. Para além disso, o sujeito 

na idade adulta é considerado capaz de arcar com seu autossustento, a ter filhos e criá-los, 

bem como atuar dentro da sociedade através de deveres, decisões e direitos. Abramo (2008), 

ainda ressalta que esses elementos que compreendem as “fases da vida” são produzidos por 

questões culturais e históricas, definidos a partir de “conteúdos, duração e a significação 

social”. Como foi instituído sociologicamente, a juventude surge “na sociedade moderna 

ocidental (tomando um maior desenvolvimento no século XX), como um tempo a mais de 

preparação (uma segunda socialização) para a complexidade das tarefas de produção e a 

sofisticação das relações socais que a sociedade industrial trouxe” (ABRAMO, 2008, p. 41). 

Essa “preparação” dava-se em instituições de especialização, como, por exemplo, nas 

unidades escolares, tendo como decorrência pontos centrais: não ter responsabilidades no 

mundo do trabalho, mas aplicar-se aos estudos nessas instituições. 

Abramo (2008), ao referir-se a autores como Erikison (1986), Margulis (1998) e 

Calligaris (2000), argumenta que essa segunda etapa de socialização causou uma mudança de 

direção no sentido das capacidades físicas, maturidade social e emocional. Diante disso, a 

juventude passa a ser compreendida como uma fase de passagem, de imprecisão.  Segundo os 

referidos autores, o “significado social é de uma moratória” (ABRAMO, 2008, p. 41). A 
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moratória pode ser entendida como o retardamento referente à reprodução, deveres, direitos e 

participação dos sujeitos sociais. Esse retardamento confere a esses sujeitos um tempo 

validado para dedicarem-se exclusivamente aos processos de formação, para que mais à frente 

utilizem-se deles  para exercerem a cidadania. 

Ainda segundo esta autora (2008), essa possibilidade estava limitada aos jovens 

pertencentes às camadas médias e altas; a princípio para os meninos, gradualmente as 

meninas foram sendo inseridas nesse contexto. Tal fato levou parte da corrente sociológica a 

evidenciar a limitação do conceito de juventude a categoria de classe, ou , como a ela se 

referiu a Bourdieu (1983), “apenas uma palavra” (ABRAMO, 2008, p.42). Diante disso, a 

Sociologia esteve dividida em vertentes diferentes, em pensamentos que seguiam e 

beneficiavam o “plano simbólico”, ou seja, uma visão a partir da juventude enquanto fase, 

construída no âmbito cultural e sem ligação com as condições históricas e materiais. Por outro 

lado, era considerada a posição em que o sujeito se encontrava no aspecto socioeconômico, 

que, por sua vez, estava desvinculada da “significação social”.  

Segundo Abramo (2008), esse conflito pode ser pensado a partir de outros caminhos, 

ao citar Abad (2003) e Sposito (2003), ao diferenciar a “condição”, ou seja, a maneira pela 

qual a sociedade elabora e confere significado à fase da vida, efetuando em maior abrangência 

social ao abarcar a extensão histórica das gerações. E a “situação” que envolve a maneira 

como a “condição” é vivenciada através do contexto de “classe”, “etnia”, “raça” e “gênero” 

no âmbito das diferenças sociais. 

Ademais, a autora (2008) revela a importância de nos atermos às transformações 

históricas atribuídas a essa condição que demandam o alargamento do foco de análise. 

E foram muitas as mudanças ao longo de todo o século passado, trazidas por 

transformações econômico-sociais, no mundo do trabalho, no campo dos direitos 

(por exemplo, as resultantes da coibição do trabalho infantil e a extensão da 

escolarização), e da cultura (uma intensa valorização das imagens e valores juvenis) 

(ABRAMO, 2008, p. 42). 

 

Abramo (2008) se remete aos apontamentos de Morin (1986) em que essas mudanças 

ocorrem também pela “experiência e ações dos próprios jovens”. Como aponta Morin (1986), 

as culturas da juventude que emergiram no pós-guerra contribuíram com abordagens 

relevantes ao que se refere à condição do jovem ao utilizar o tempo para atividade que gostam 

de realizar, as experiências, com a visibilidade para as experiências dos filhos das classes 

trabalhadoras. 
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Emergem assim as diversas formas do entendimento sobre a juventude como fase da 

vida, o fenômeno abarcando diversas esferas sociais, subsídios essenciais da experiência do 

jovem “nos conteúdos da noção socialmente estabelecida”. Assim temos: 

Entre estes últimos, ressaltam a vigência de uma multiplicidade das instâncias de 

socialização, não mais só a família e a escola; a importância dos campos de lazer e 

da cultura, principalmente na constituição da sociabilidade, das identidades e da 

formação de valores. Em decorrência, surgem muitas modificações no conteúdo da 

moratória: não mais só o adiamento e suspensão, mas variados processos de inserção 

em várias dimensões da vida pessoal e social, como sexualidade, trabalho, 

participação cultural e política e etc. A vivência da experiência juvenil passa adquirir 

sentido em si mesma e não mais somente como preparação para a vida(ABRAMO, 

2008, p.43). 

 

Ainda segundo a autora, a experiência vivida pelos jovens da burguesia foi que 

produziu o entendimento moderno de juventude e que permanece nos dias atuais enquanto 

modelo ideal sob o ponto de vista das demais camadas, de forma a consentir “esta condição de 

viver a juventude”.  

Por fim, Abramo (2008), assim como autores citados anteriormente, destacam que não 

existe juventude, e sim juventudes, partindo do princípio de que se deve considerar as 

“diferenças e desigualdades que atravessam essa condição” (ABRAMO, 2008, p.43, 44). 

Essa discussão e pequeno histórico buscam compreender os vários conceitos de 

juventudes em um sentido mais dinâmico e coletivo. A verdade é que os jovens, estando no 

mesmo contexto, compartilhando a mesma cultura, vivenciando experiências iguais ou 

semelhantes, se apropriam de tudo isso de forma diferente e vão se constituindo sujeitos 

distintos, com identidades que guardam traços comuns, mas constituídas de maneira singular. 

A partir dessas considerações mais gerais sobre as juventudes, queremos voltar o nosso olhar 

para os jovens do mundo rural, que nos interessa mais particularmente. 

 

1.1 Jovens rurais e uma educação rural 

 

Segundo Castro (2009), embora seja possível dizer que no Brasil a juventude é um 

tema que tem se destacado nas discussões, é possível ater-se com mais profundidade ao fato 

de que, no meio acadêmico, esse debate se reporta especialmente à juventude urbana.  Embora 

haja um acréscimo considerável a respeito de trabalhos feitos com relação à juventude rural, 

ela é ainda é pouco conhecida e problematizada. Talvez se possa explicar tal fato tendo-se em 

vista que os sujeitos que compõem a juventude rural são compreendidos como uma minoria, 
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como uma “população específica”. A título de exemplo temos a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD, 2004) que mostra que a população de 15-29 anos é de 49 

milhões de pessoas (27% da população total), dos quais 4,5% são de sujeitos rurais, 

perfazendo um total de 8 milhões de jovens.  

A juventude rural no Brasil é constantemente associada ao problema da "migração 

do campo para a cidade". Contudo, "ficar" ou "sair" do meio rural envolve múltiplas 

questões, onde a categoria jovem é construída, e seus significados, disputados. A 

própria imagem de um jovem desinteressado pelo meio rural contribui para a 

invisibilidade da categoria como formadora de identidades sociais e, portanto, de 

demandas sociais (CASTRO, 2009, p. 4). 

 

A representação de jovens sem interesse pelo campo e seduzidos pela cidade não é 

recente. Essa ideia advém de uma bibliografia antiga sobre campesinato. Castro (2009) diz 

que a literatura que cuida dos estudos rurais aponta o processo de reprodução social do 

campesinato e, como desdobramento, a desvalorização do campo frente à cidade. 

Os jovens rurais vivenciam a realidade de uma educação rural, uma educação que não 

materializa a construção de uma identidade própria e coletiva, tampouco consegue traçar um 

processo educativo que os atenda, na medida em que a educação está consolidada aos moldes 

de uma educação formal, urbanocêntrica, validando aspectos que destoam da realidade vivida 

por esses sujeitos, sem compreender sua temporalidade, tampouco seus saberes. 

Segundo Calazans (1993), o ensino regular em áreas rurais se inicia no fim do 2º 

Império e se entendeu pela primeira metade do século seguinte. Historicamente, pode-se 

perceber que esse desenvolvimento decorre das necessidades estruturais socioagrárias do País. 

As monoculturas da cana-de-açúcar e cafeeira, aliadas ao fim da escravidão, demandaram 

mão de obra designada especialmente para o setor. Assim, surge o papel da escola no 

contexto, o ensino da escola elementar e da escola técnica de 2º grau
3
, que foi colocado como 

possibilidade de suprir as necessidades sociais. Calazans (1993) relata o quão é relevante 

evidenciar na referida época que as classes dominantes que controlam o processo político e 

econômico desconheciam o papel essencial da educação para a classe trabalhadora, 

especialmente no campo. Somente a partir das revoluções agroindustriais e com processo de 

industrialização e seus desdobramentos as classes dominantes se viram “forçadas” a aderir 

                                                 
3
Anexo II - Quadro comparativo das três LDB 
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algumas mudanças, exemplo disso temos a abertura de escolas em seus domínios. Diante 

disso, surgem tardiamente escolas no meio rural brasileiro. 

Calazans (1993) aponta os eventos escolares na década de 1930: “O ensino técnico 

agrícola na Bahia”, "ruralismo pedagógico", que visava a atender às necessidades da região, 

implementar  uma visão nos sujeitos rurais que viviam em “terra cheia de dádivas” que lhes 

proporcionaria enriquecimento para si e para os demais, “projetos especiais” realizados pelo 

Ministério da Agricultura através de créditos agrícolas do mais variados tipos. 

Ainda segundo Calazans (1993), na década de 1940 surgiram os programas que 

ficaram a cargo do Ministério da Agricultura, Ministério da Educação e Saúde. 

A "educação rural" obteve apoio financeiro de programas norte-americanos, fortalecidos com 

a criação da Comissão Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR). As 

décadas de 1940 e 1950 foram marcadas por programas educativos com o intuito de atingir as 

classes populares.  O "ruralismo pedagógico" ainda encontrava-se presente na década de 1940 

em algumas regiões.  A ideia que essa proposta apresentava era de uma possível tentativa sob 

o ponto de vista social, marcada pelo inchaço das cidades e a escassez de trabalho nos centros 

urbanos. Contra essa constante “ameaça” foi pensada por políticos e educadores uma 

educação que reforçasse os valores dos sujeitos rurais e os mantivesse fixos no meio rural. 

Para isso, era necessário organizar currículos ao espaço físico e cultural. Mais à frente esse 

movimento tornou-se um processo de expansão da escolar. Em 1947, destaca-se a "Campanha 

de Educação de Adultos", que procurava desenvolver o processo educativo dos sujeitos rurais 

projetando um aumento nas condições de vida materiais e sociais. 

Calazans (1993) relata que o fim da década de 1940 e a década de 1950 foram um 

momento em que foi expressiva a consciência sobre a educação propagada no Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova, escrito por vários autores, dentre eles Anísio Teixeira, Lourenço 

Filho, Fernando de Azevedo. Em 1960, a educação foi idealizada e organizada a partir das 

necessidades relacionadas a cada região.  Nas décadas de 60 e 70 acontece a propagação  dos 

programas para o meio rural através da “Superintendência da Política de Reforma Agrária 

(SUPRA)”, “Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA)”, “Instituto Nacional do 

Desenvolvimento Agrário  (INDA)”, criados a partir da abolição da Supra, “Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)”, “Programa Intensivo de Preparação de Mão de 

Obra Agrícola (PIPMOA)”, “Programa Diversificado de Ação Comunitária (PRODAC) do 
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Mobral, com presença constante no meio rural, “Serviço Nacional de Formação Profissional 

Rural (SENAR)”, “Centro Rural Universitário de Treinamento e de Ação Comunitária 

(CRUTAC/CIMCRUTAC)”, Projeto Rondon e o “Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND)”. Esses programas foram criados com o intuito de desenvolver a comunidade bem 

como educação popular e de adultos. 

Calazans (1993) se refere ainda, sob o ponto de vista que orientou os programas no 

meio rural nas décadas de 1960 e 1970, à educação como “alicerce fundamental no 

desenvolvimento econômico e social.” O objetivo era preparar as pessoas para atuarem de 

modo produtivo em um processo de desenvolvimento socioeconômico para a transformação, 

inclusive cultural,  para “estar melhor”; esse estar melhor, transformação atribuída à função de 

produção.  

Na história da Educação Rural podemos perceber tentativas de melhorias da escolas 

públicas que se localizavam no meio rural durante o século XX, como mostra o trabalho de 

Julieta Calazans (1993).  Entretanto, as escolas rurais eram definidas como tentativas isoladas, 

multisseriadas de “1ª à 4ª série”, os alunos eram pouquíssimos, caminhavam grandes 

distâncias e traziam a própria merenda. As professoras viajavam pela madrugada, até mesmo 

se instalavam na comunidade durante o ano letivo na escola. Os papéis de professora, diretora, 

secretária e merendeira por vezes se confundiam, o salário era sempre precário, havia  pouco 

incentivo no que tange à carreira docente e havia um número significativo de professoras 

leigas, que não conseguiam completar os estudos. Os pais só participavam da vida escolar dos 

filhos quando solicitados, por motivos de indisciplina, para receber boletins escolares e para 

participar de festas organizadas pela escola. 

Em função das políticas de racionalização e nucleação, a fontes dos anos 1990, ocorre  

a diminuição das escolas estaduais, seja pela sua municipalização, pela sua extinção. 

Entretanto, na política de congregar escolas existentes no meio rural tornam-se visíveis alguns 

aspectos positivos, como a superação do afastamento e renúncia ao qual esteve à mercê 

durante muito tempo, o fim do regime de multisseriação, permitindo uma maior interação 

entre professores e alunos, e ainda, uma composição administrativa que pudesse atender 

melhor ao desempenho escolar dos alunos. Por outro lado, com o intuito de fazer com que 

houvesse “acompanhamento” das conjunturas nacionais, a escola do meio rural foi se 

modificando, especialmente com a chegada do transporte escolar, a fim de concretizar a ideia 
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de racionalização e nucleação destas escolas, mas não sem a produção de ruptura cultural de 

crianças e jovens que passaram a estudar em escolas dominadas por jovens urbanos e 

conviver com um diversificado número de professores. 

Apesar disso, podem-se elencar desvantagens referentes ao impacto social: 

fechamento de escolas que atendiam a famílias que vivem no campo, o transporte das crianças 

para uma outra escola em caminho de difícil trânsito, podendo oferecer algum tipo de risco 

aos alunos, o referencial curricular  urbano, o que acarreta que  alunos do campo sejam alvo 

de discriminação, pois o ensino que lhes é oferecido não inclui diversidades culturais, 

tampouco a relação do trabalho do homem com e no campo. Existe ainda a questão de que 

muitos municípios realizam este serviço com veículos próprios. Nesse caso, o transporte 

escolar está atrelado ao orçamento da educação e à gestão financeira, o que pode gerar muitos 

gastos com manutenção e conservação desses veículos. Já outros são contratados por 

empresas que prestam esse tipo de serviço, incidindo uma inversão de valores ao que diz 

respeito às relações público/privado.
4
. 

As Constituições dos Estados têm tratado as escolas rurais como escolas do campo, o 

Estado tem se apropriado do conceito de Educação do Campo elaborado pelos movimentos 

sociais do campo. Conforme mostra o Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010: 

§ 4o  A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação inicial e 

continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de infraestrutura e 

transporte escolar, bem como de materiais e livros didáticos, equipamentos, 

laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados ao projeto político-

pedagógico e em conformidade com a realidade local e a diversidade das populações 

do campo. 

 

              Entretanto, é diante da conjuntura social, cultural e escolar que o Estado se “propõe” 

a melhorar suas ações, porém, elas não condizem com a essência e a prática efetiva de uma 

educação diferenciada proposta pelos movimentos sociais do campo, ainda. Chegam até a 

determinar a adaptação de calendários, currículos e outros pontos que atendam às 

características e necessidades da região, mas não modificam seu processo de avaliação 

escolar, não permitem condições estruturais básicas, nem mesmo possibilitam capacitação e 

valorização necessárias aos profissionais que atuam na área.  

            Segundo Caldart (2009), somos sucessores e permanecemos em uma luta histórica 

pela materialidade de uma educação enquanto direito de todos. Caldart (2009) revela que a 

                                                 
4
Desenvolvido pela autora a partir da aula sobre A política de nucleação das Escolas Rurais ministrada por  

Alexandra  Resende Campos,  no curso de Pedagogia da UFSJ, em 15 de fevereiro de 2013.  
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educação do campo tem crescido por meios de programas, de experimentos específicos e de 

práticas de comunidades. Não se trata de desmerecer essas iniciativas, já que esse movimento 

legitima a resistência. Entretanto, é necessário compreender que é preciso ir além, pois “A 

nossa luta é no campo das políticas públicas, porque esta é a única maneira de 

universalizarmos o acesso de todo o povo à educação” (CALDART, 2009, p.150). E ainda, 

inserir a discussão da educação do campo na problematização mais ampla sobre educação e 

na construção de um projeto que visa ao crescimento do País. 

Em oposição à Educação Rural, a Educação do Campo tem sua origem nas demandas 

dos movimentos sociais com o objetivo de construir uma política educacional para os 

assentamentos da reforma agrária, um movimento que visa a repensar o conceito de educação. 

“Pra quê?” e “Pra quem?” tornam-se perguntas fortes ante o entendimento de Educação. Na 

verdade, elas estabelecem uma importante diferença entre a Educação Popular, educação do 

Campo e a Educação formal: o projeto de sociedade.  Os trabalhos críticos sobre a educação 

rural denunciam que não existe um projeto de Educação pública para o Campo; a Educação 

oferecida às pessoas do Campo, quando é no campo, não enxerga a vivência dessas pessoas 

nem respeita nem considera a problemática desse lugar em sua prática educativa. O que 

ocorre de fato é que não se consegue efetivar o distanciamento adequado e devido com 

relação ao paradigma urbano. 

A Educação do Campo é pensada a partir da articulação dos princípios que norteiam a 

formação escolar à realidade dos sujeitos do campo. Isso se dá em uma perspectiva que 

engloba elementos que pensam estratégias de socialização, as relações sociais, bem como as 

questões culturais que devem ser valorizadas dentro da realidade camponesa, sua capacidade 

autogestora, seu currículo diferenciado e específico. Existe ainda a compreensão da 

importância das relações de trabalho, da luta pela identidade desses povos, principalmente no 

que tange ao processo formativo enquanto promotor da libertação e a autonomia. Ou seja, dar 

condições ao sujeito de construir o seu próprio conhecimento, de compreender e de 

problematizar e indagar, construir um pensamento crítico que o auxilie no entendimento e na 

intervenção de mundo de maneira a modificá-lo positivamente.  

Segundo Vendramini (2007), nos últimos anos a educação do campo vem adquirindo  

espaço na sociedade, em discussões e políticas relativas à educação. Diante disso, ela revela a 

importância de compreender tal fato no contexto  em que se apresenta. Vendramini (2007) diz 
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que é possível observar a permanência do êxodo rural, com início no século XIX e 

potencializado nas décadas de 1960 a 1970. Além disso, nota-se inviável a agricultura familiar 

e vigorando o agronegócio e sua produção para fins de exportação. Essa prática, porém, não 

beneficia a população rural, já que gera pouco emprego. 

Assim, conforme Vendramini (2007), emergem diversas questões: “O que está 

acontecendo no espaço rural? Que contradições são estas? Como a escola do campo ganha 

espaço neste contexto?” (p.123). 

Segundo a autora (2007), é importante entender que o movimento referente à educação 

do campo não foi constituído em uma situação sem fundamento, sequer é um processo que 

surge de um desejo das políticas públicas governamentais. Na verdade, esse projeto emerge 

do movimento social, da iniciativa dos trabalhadores que vivem no campo, tendo em vista o 

descontentamento de vida calcada no desemprego, nas péssimas condições de trabalho, 

materiais e de sobrevivência.  

Ainda segundo Vendramini (2007), uma relevante modificação quanto à teoria e 

prática de uma educação rural foi a iniciativa nacional com o intuito de promover a edificação 

de uma escola do campo, atrelada ao pensamento de um “projeto popular”, inserindo um novo 

plano de ações para o campo. Mediante esse encaminhamento, efetuaram-se várias 

conferências, dentre elas destaca-se a primeira: “Por uma Educação Básica do Campo”, em 

1998, promovida pelo MST, UNICEF, UNESCO e CNBB. Essa conferência inaugurou uma 

nova forma de pensamento e organização popular ao demandar “Educação do Campo e não 

mais educação rural ou educação para o meio rural, ao reafirmar a legitimidade da luta por 

políticas públicas específicas e por um projeto educativo próprio para os sujeitos que vivem e 

trabalham no campo” (VENDRAMINI, 2007, p.123). 

Ainda, conforme a mesma autora (2007), pode ser observado um movimento instituído 

por uma Educação do Campo, integrado e potenciado através de diversos setores sociais, 

como, por exemplo, movimentos sociais, órgãos públicos, associações de trabalhadores, 

secretarias estaduais e municipais, entre outros evidenciados na II Conferência Nacional, em 

2004, em Luziânia (GO). Essa conferência procurou inclinar-se a uma ação efetiva para a 

Educação do Campo no Brasil, tendo como referência uma política pública constante e 

conquistas anteriores. Uma das vitórias desse movimento foi a aprovação das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Parecer n. 36/2001 e Resolução 
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n. 1/2002 do Conselho Nacional de Educação). Em 2003, foi instituído pelo Ministério da 

Educação um Grupo Permanente de Trabalho Educação do Campo. Já em 2004 foi criada a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD).  

Por mais que haja essa mobilização a respeito de uma educação do Campo, 

Vendramini (2007, p.124), ressalta a importância de ainda se questionarem “o contexto social 

e as condições materiais para o desenvolvimento de uma educação do e no campo”. Dessa 

forma,  propõe uma problematização a respeito de educação e trabalho no contexto do meio 

rural. Apesar do aumento quantitativo da escola rural, desde a década de 1920, a educação 

permaneceu precária, e o homem do campo continuou  sem escolaridade mínima necessária. 

Muitos professores rurais não concluíram os estudos secundários, a evasão nas escolas, a 

repetência e os índices de analfabetismo se tornaram agravantes. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (PNDA, 2004), o Brasil possui um contingente 

populacional de 11,4% com idade de 15 anos ou mais que relata não conseguir realizar 

leituras nem escrever, uma estatística de analfabetismo superior à de outros países em 

desenvolvimento como o México (9,7%,), China (9,1%), Chile (4,3%), Argentina (2,8%) e 

Cuba (0,2%).  No campo, a situação torna-se ainda mais alarmante, tendo-se em vista que  a 

taxa de analfabetismo chega a  atingir  mais de um quarto dessa população  brasileira. “O 

percentual de pessoas no campo que declara não saber ler e escrever chega a 25,8%, enquanto 

nas áreas urbanas essa proporção é de 8,7%” (VENDRAMINI, 2007, p.128). 

Após se referir às iniciativas para pensar a educação do campo, a partir de 1990, 

Vendramini (2007) fala a respeito do entendimento construído e das mudanças que ocorreram 

a partir do pensamento de uma educação rural, atualmente denominada educação do campo.  

Para isso ela se reporta a Caldart (2004) para expressar a concepção da educação do campo, 

pensando uma educação do campo a partir de uma elaboração de um processo que consista 

em considerar uma educação dos trabalhadores do campo, originada sob o olhar dos 

camponeses, organização e o caminho percorrido no processo de luta. 

Nosso objetivo com essa discussão foi mostrar a diferenciação do conceito de 

educação do campo e educação rural, já que em muitas situações elas são tratadas como se 

tivessem o mesmo significado e propósito. Mais que isso, problematizamos esse tema, pois 

nossa pesquisa foi realizada com jovens rurais que vivenciam uma educação rural, por isso a 

importância de compreender essa distinção. 
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1.2- A Comunidade de Goiabeiras e do Rio das Mortes como Campo Empírico 

Comunidade de Goiabeiras 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Goiabeiras
5
 é um povoado rural, pertencente ao município de São João del-Rei, 

situado a precisamente 14 km da sede. Localizando-se a 4 km do distrito do Rio das Mortes. 

Encontra-se dividido em quatro regiões: Entrada das Goiabeiras, Goiabeiras de Baixo, 

Goiabeiras do Meio e Goiabeiras de Cima ou Horta Velha, caracterizadas pelo relevo da 

geografia apresentada. Os dados apresentados pelo IBGE no que tange ao número de 

habitantes, não se atêm ao povoado de Goiabeiras, mas ao total populacional do Município. 

Entretanto, ao realizar a pesquisa orientada por Campos e Portes (2006) foi constatado que 

havia 113 famílias no povoado no primeiro semestre de 2009. O povoado se caracteriza 

basicamente por residências simples, com quintal, criação  de animais e  pequenas plantações 

para o próprio consumo. O povoado conta com a Escola Municipal de Goiabeiras, um mini 

comércio chamado de “venda”, “um telefone público”, “o Cruzeiro”, “a Conferência de São 

Judas Tadeu” e “a Igreja”. No que se refere às atividades remuneradas exercidas pela 

população é relevante dizer, em primeira instância, que essa é realizada predominantemente 

pelos homens, ao passo que as mulheres ficam destinadas aos afazeres domésticos, 

principalmente em suas casas. Poucas realizam atividades remuneradas fora do lar e, quando o 

fazem, se ocupam de atividades enquanto “diaristas, lavadeiras e  faxineiras”. Além disso, 

deve-se ressaltar ainda que nas proximidades do povoado existe uma pequena parte industrial, 

“formada por quatro metalúrgicas, uma extrativa de eucalipto e uma mineração de calcário 

                                                 
5
   O nome provém do grande número goiabeiras na região. 

Figura 1 Goiabeiras Fonte: <http://www.maps.google.com.br >. 
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calcítico”. A população compreende a implementação dessas empresas como algo 

significativo, tendo em vista o aumento das possibilidades de emprego bem como a 

permanência em suas casas, algo antes pouco cogitado, já que os homens se empregavam na 

construção civil, geralmente em metrópoles, e só podiam ver seus familiares duas vezes a 

cada mês. 

A empresa de mineração de calcário calcítico é que mais merece destaque, por estar 

mais próxima da região de Goiabeiras de Cima, e por realizar continuamente explorações e 

efetuar explosões de rochas, que afetam as residências, provocando mudanças na estrutura das 

construções. Além disso, é significativa a deterioração do meio ambiente e da paisagem. 

Diante dessa situação, algumas famílias já foram retiradas de suas casas, sendo remanejadas 

no próprio povoado, no Canela ou no Rio das Mortes; a empresa está se responsabilizando 

pela construção das casas e cuidando das indenizações, como forma de amenizar as 

consequências para as famílias. As famílias, no entanto, têm encarado as mudanças 

tranquilamente, pois, além de ganharem uma “casa nova”, têm a possibilidade de  escolher os 

materiais de acabamento. Diante de tal situação, existe a hipótese de que as Goiabeiras de 

Cima só existirá na lembrança de seus atuais habitantes, daqui a algum tempo. 

Com relação aos serviços mínimos necessários, como saúde e segurança os moradores 

têm que se deslocar até ao distrito do Rio das Mortes, já que é lá que se encontra o posto de  

policial e de saúde. Apesar disso, não quer dizer que o serviço de saúde não enfrente 

dificuldade, na medida em que possui poucos recursos materiais e profissionais necessários 

para o posto. Existe ainda a problemática em relação ao saneamento básico, não existe rede de 

tratamento de água e esgoto, dificultando ainda mais as formas de sobrevivência. 

No âmbito educacional, o povoado de Goiabeiras possui somente a Escola Municipal. 

Esta, por sua vez, oferece somente a Educação Infantil e os cinco primeiros anos do Ensino 

Fundamental, enquanto, no Rio das Mortes, tem-se a Escola Estadual Evandro Ávila, que 

oferece os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, atendendo alunos de 

diversas regiões. 
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Figura 2 Escola Municipal de Goiabeira, onde se iniciou o processo de escolarização dos jovens. Foto da autora, 

2012. 

 

Comunidade do Rio das Mortes 
 

Antes de tratarmos desta parte empírica, vale ressaltar que, embora procuremos 

realizar um trabalho para além de um contexto escolar, o valor dessa contextualização se dá 

pelo fato de que a maior parte dos sujeitos investigados que permanece em seu processo de 

escolarização encontra-se na Escola Estadual Evandro Ávila, que funciona como uma espécie 

de única opção da continuidade. Ademais, foi possível constatar nas entrevistas que na 

maioria das vezes é na escola que esses sujeitos tecem suas relações sociais, estabelecem 

relações com a moda, mídia, estudos profissionalizantes, influência do outro, namoram, onde 

criam expectativas com relação ao projeto futuro relacionado a trabalho e aos estudos.  

No que tange ao Distrito Rio das Mortes, não existe uma definição ao certo de quando 

surgiu. Existem relatos de diversas épocas que entram em conflito, assim como não foram  

encontrados registros referentes à escola Estadual Evandro Ávila, nem na própria escola, 

tampouco na Superintendência Regional de Ensino (SRE) ou mesmo na Prefeitura Municipal 

de São João del-Rei. Diante disso, todas as informações pesquisadas nos advêm por 

intermédio de professores e relatos das pessoas da localidade do Rio das Mortes. Essas 

informações foram materializadas através de Blogs, Projeto Político Pedagógico da Escola, 

documentários e escritos produzidos através da história oral
6
. Assim, utilizaremos esses 

                                                 
6
É uma metodologia de pesquisa que faz uso de fontes orais, coletadas através de entrevistas, com pessoas que 

podem contribuir no testemunho de acontecimentos, de aspectos da história, de instituições e modo de vida das 

pessoas. 
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documentos como alicerce nesta construção, subsidiando a complementação do contexto 

apresentado. 

Na verdade, o que se pode afirmar é que o distrito existe desde o início do século 

XVIII, tendo em vista os relatos de quando os bandeirantes 
7
passaram por aqui, com o intuito 

de povoar o Brasil. A princípio, o nome do distrito era Santo Antônio do Rio das Mortes, 

denominação que foi modificada para Rio das Mortes em 1938. 

Historiadores encontraram registros a respeito da Ordem de Santo Antônio, com data 

de 1722, o que parece evidenciar também a existência da capela.  A partir da construção de 

vilas e da capela às margens dos rios originou-se a comunidade. A capela foi erguida à beira 

do Rio das Mortes, antigamente chamada Passagem Santo Antônio, atualmente denominado 

Igreja Velha. Rio das Mortes foi o nome dado ao distrito baseado no rio que corta os 

intermédios do mesmo. Entretanto, existem outras histórias a respeito do nome desse rio. Uma 

delas está atrelada às lutas da Guerra dos Emboabas. Segundo Boris Fausto (1930), essa foi 

uma guerra civil travada pelo direito de explorar jazidas de ouro que tinham sido recém-

descobertas na região de Minas Gerais. Os antigos contavam que, devido à luta, os corpos 

eram lançados ao rio, consequentemente suas águas adquiriam uma cor avermelhada, por isso, 

Rio das Mortes. Surge outra versão, publicada pelo  jornal Correio do Município, datado entre 

25 de novembro e 10 de dezembro de 1998,  de que, antes mesmo de  tudo  isso ocorrer, o rio 

já tinha este nome, devido ao fato de homens que o passaram nadando morrerem, e outros que 

se mataram em brigas, pela distribuição dos índios que eram trazidos do sertão. Tratando-se 

do fato mencionado acima, mas que  se sugere ter ocorrido no ano 1709, fala-se ainda, de uma 

luta sangrenta, nos iniciais tempos de ocupação do território, entre os sertanistas e tribos, o 

que deu origem à denominação de Rio das Mortes. 

Com relação à economia da época, essa se fundamentava em torno de uma pequena 

produção agrícola e na recepção dos viajantes advindos de Diamantina que estavam de 

passagem. Fazendeiros, escravos, viajantes e os próprios moradores da época viviam em 

busca das minas de ouro e diamantes. 

O que nos pareceu nas constantes visitas é que, atualmente, o Rio das Mortes é um 

lugar tranquilo para se morar. No entanto, ao conversar com diversos moradores do distrito,  

confirmado por tantos outros relatos de pais de alunos e funcionários da referida escola, é alto 

                                                 
7
Eram homens, especialmente os paulistas, que durante os séculos XVI e XVII, capturavam escravos fugitivos, 

aprisionavam indígenas e estavam à procura de metais preciosos no interior do Brasil. 
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o índice de consumo de drogas pelos jovens, além da prostituição. Na verdade, todas as falas 

nos surpreenderam muito, visto que, ao caminhar pelo local, aparentemente, percebe-se 

calmaria nas brincadeiras das crianças pelas ruas, nos senhores e senhoras idosos fazendo 

exercícios na academia de terceira idade localizada praça, mostrando-se um ambiente 

acolhedor sem maiores problemas.  

Embora haja esses problemas, existe uma estrutura física relativamente boa no distrito; 

ao conhecê-lo mais a fundo é que compreendemos a “dependência” dos moradores do 

povoado de Goiabeiras. O distrito dispõe de coreto na praça, igreja, correio, lojas de roupas, 

de material de construção, copiadora, mercearias, supermercado, trailers, drogaria, salões de 

beleza, posto de saúde, posto policial e escola. 

Segundo registros, em 1947, no dia 10 de outubro, o Sr. José Ernesto Braga e sua 

esposa D. Geralda Neves Braga doaram um terreno com 10.000 m², cuja finalidade era a 

construção do prédio da Escola Rural do Rio das Mortes.  A inauguração do prédio se deu no 

início de 1949, contendo somente duas salas de aula. Inicialmente, a escola se chamava 

Escolas Combinadas Gaspar Dutra; essa, porém, sem denominação oficial. Com o passar do 

tempo, em 11 de outubro 1969, o nome foi modificado para Escolas Reunidas do Rio das 

Mortes. Por fim, foi substituído novamente, em 9 de setembro de 1985, com a denominação 

de Escola Estadual Evandro Ávila, permanecendo até nos dias de hoje.  

No que tange ao prédio escolar, esse passou por diversas reformas, que se deram nas 

seguintes datas: a primeira em 1977 e, em seguida, em 1997, 2004/2005, 2006, 2007/2008 e 

2010. Se por um lado, em primeira instância (1977), foram entregue ampliações e a reforma 

da escola, em 22 de abril de 1996, foi efetuada pela Secretaria de Estado de Educação de 

Minas Gerais um repasse de recurso financeiro com a finalidade de executar obras de 

adequação da rede física. Esse recurso foi aplicado na reforma do primeiro prédio, na 

construção do muro ao redor da escola bem como a do segundo prédio. O término das obras  

se deu em fevereiro de 1998. Já em 1999, por meio de recursos próprios e esforços da 

comunidade escolar, foi construída a quadra esportiva. Por fim, houve novas reformas em 

2004/2005, realizadas pelo governo mineiro, que dotou a escola de uma quadra esportiva 

coberta, seguida de outras modificações. No ano de 2007/2008 foram construídos cozinha e 

refeitório. 
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O prédio atual é composto de onze salas de aula, laboratório de ciência e de 

informática, sala de multimídia, biblioteca, banheiros feminino e masculino, sala para 

professores, sala de supervisão, diretoria, secretaria, uma cozinha com refeitório, quadra 

poliesportiva coberta e iluminada e área verde.  

Na biblioteca, existem os mais variados exemplares de livros, sendo eles livros 

didáticos, literários, para formação de professores, “enciclopédias” e paradidáticos de 

Filosofia. Os alunos têm acesso aos livros literários e podem levá-los para casa. 

O laboratório possui 26 computadores com acesso à internet. A princípio, a Escola  

possuia apenas oito computadores, conquistados através do recurso do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (PROINFO), no ano passado recebeu mais 18, advindos do 

Ministério da Educação (MEC). Entretanto, o laboratório neste momento não está 

funcionando, pois não possui mesas para os 18 novos computadores, situação que será 

contornada com o novo pedido de planejamento que a direção irá realizar junto ao pedido de 

recursos que o Estado disponibiliza para as questões  de materiais escolares. 

Em relação aos trâmites burocráticos, em 7 de fevereiro de 1992 a escola passa a ser 

autorizada pela Resolução de nº 6961 a ampliar seu funcionamento com as quatros (4) últimas 

séries do Ensino Fundamental. Já no ano 2000, implantou o Ensino Médio Comum. Em 2006 

foram inseridas a fase introdutória do Ensino Fundamental de nove anos
8
 e a autorização de 

funcionamento do projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos níveis Fundamental e 

Médio
9
.  

Em termos organizacionais, a escola oferece atendimento para sete turmas no período 

da manhã, sete à tarde e duas no período da noite. As turmas da manhã correspondem ao 7º 

ano do Ensino Fundamental e ao 1º do Ensino Médio, com o total 209 alunos. Nas turmas da 

parte da tarde tem-se do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental, perfazendo um total de 157 

alunos, e, à noite o 2º e 3º anos no Ensino Médio, com 61 alunos.  No momento da pesquisa a 

Escola não possuía turmas de EJA  nem do Projeto Acelerar para Vencer (PAV), o que ocorria 

nos anos anteriores. A hora-aula dos anos do turno da manhã corresponde a 50 minutos; 

entretanto, no período da noite é de 40 minutos. O horário do turno da noite se dá entre 18h  

30 min e 22h 05 min, com h/a de 40 minutos, opção feita do grupo de educadores da Escola, 

                                                 
8
  Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. 

9
  Indicação CNE/CEB 3/2004, que propõe a reformulação da Resolução CNE/CEB 1/2000, que define 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 



51 

 

 

tendo em vista que alguns dos alunos trabalham no período da tarde. Eles acreditam que essa 

atitude facilita a permanência desses sujeitos na Escola. Para que esses jovens não fiquem 

prejudicados quanto ao trabalho pedagógico e frente ao processo de construção do 

conhecimento, a Escola adota a complementação da carga horária com trabalhos, mesmo 

porque, segundo a legislação vigente, são exigidos 200 dias letivos e o cumprimento de 833 

horas e 20 minutos anuais de aulas. 

O corpo de trabalhadores da escola totaliza 43 pessoas, contemplando professores 

(efetivos e contratados), supervisores, coordenadores pedagógicos, assistentes técnicos em 

educação básica (auxiliar de secretaria), secretárias, auxiliar de serviços de educação básica 

(cantineiras), assistentes técnicos de educação básica (parte financeira/contabilidade), 

bibliotecárias, diretor e vice- diretores.  

 

Figura 3 Escola Estadual Evandro Ávila, onde se encontra a maioria dos jovens pesquisados. Foto da autora, 

2012. 
 

Essa descrição a respeito do campo empírico objetiva mostrar o contato direto 

estabelecido com os jovens pesquisados, pessoas da comunidade e a importância relativa de 

cada um dos povoados na construção dos destinos sociais e escolares dos jovens. No terceiro 

capítulo do nosso trabalho as relações estabelecidas pelos jovens aparecerão com mais 

densidade e o meio em que eles vivem e estudam e revelará suas influências, limites e 

possibilidades. No espaço das Goiabeiras e do Rio das Mortes (principalmente na escola) é 

que os jovens investigados expressam as suas vivências na busca de construção de identidades 

várias a partir de seus limites e possibilidades quase sempre instaladas pela escola e pelo 
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trabalho, como nos antecipa o quadro dois. Nesses termos, a contextualização desse campo 

empírico nos parece importante para a compreensão das discussões que apresentaremos a 

seguir, pois temos aí um contexto histórico e os limites sociais, geográficos e econômicos 

impostos por um espaço de atuação cotidiano. 

A seguir tentaremos caracterizar de modo amplo os jovens com os quais temos 

trabalhado.  

 

1.3 - Os jovens investigados 

 

No quadro que segue pretendemos mostrar um retrato ampliado das diferentes famílias 

das quais os jovens são provenientes, suas características mais gerais, como idade, 

escolarização, trabalho e constituição. Os nossos dados de campo mostram ainda os novos 

arranjos familiares que vêm se construindo enquanto “modelos” da evolução da família aos 

quais os jovens pertencem. Encontramos situações que variam desde divórcios, uniões 

consensuais e mãe desempenhando o papel de “esfera da família”. Essa transformação está 

imbricada nas relações vivenciadas, suas histórias de vida, bem como ao contexto histórico, 

cultural e social, momento esse denominado de “novos tempos”, em que a liberdade de 

escolha no ponto de vista familiar tem sido muito discutida e, ao que parece, caminhado para 

a superação de preconceitos e imagens utilizadas da família. 
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Aluno Idade/ 

Experiência de 

trabalho 

Escolaridade Número de 

irmãos 

Pai 

Idade 

Mãe 

Idade 

Profissão/ 

Tempo de escola 

 do Pai 

Profissão/ 

Tempo de escola 

 da mãe 

Adináira Beatriz 

da Silva Almeida 

17 anos, sim Interrompeu  2 Edmilson Teodoro de 

Almeida, 50 

OnísiaSebatiana da Silva 

Almeida, 45 

Caseiro, 

7 anos 

Do lar, 10 anos 

Antônio Justino 

de Moura Neto * 

16 anos, não 3º ano 5 Reginaldo Luiz de 

Moura, 44 

Renata Margarida 

Borges, 41 

Vigilante/ 

Pedreiro, 4 anos 

Do lar, 4 anos 

Camila Borges 

Moura 

18 anos, sim Interrompeu 5 Reginaldo Luiz de 

Moura, 44 

Renata Margarida 

Borges, 41 

Vigilante/ 

Pedreiro, 4 anos 

Do lar, 4 anos 

Camila Mariana 

Gomes 

16 anos, sim Interrompeu 1 Jandir Camilo 

Gomes, 44 

Alexandra Cristina de 

Santana Gomes, 36 

Ajudante de 

serviços gerais 

Aposentado, 5 

anos 

Do lar, 4 anos 

Cleison Marcos 

de Santana 

17 anos, sim 3º ano 1 Fernando Geraldo de 

Santana, 52 

Solange Catarina Neves 

de Santana, 47 

Pedreiro, 4 anos Do lar, 1 ano 

Davi Henrique de 

Santana Assis 

18 anos, sim 3º ano 1 Donizetti José de 

Assis 

Siliva Aparecida de 

Santana, 41 

Aposentado 

          - 

Doméstica, 4 anos 

Jadson Marcelo 

da Cruz 

18 anos, sim 1º ano 1 Francisco de Assis 

da Cruz, 52 

Fátima Ângela de 

Oliveira, 42 

Produtor de leite, 

3 anos 

Doméstica, 4 anos 

Letícia Paula 

Neves 

17 anos, sim 3º ano 1 Antônio Celso das 

Neves, 52 

Matilde Francisca dos 

Santos Neves, 43 

Armador, 4 anos Do lar, 3 anos 

Lorena Luciana 

de Santana Alves 

16 anos, sim 3º ano          1 Givaldo Alves, 50 Isabel Cristina de 

Santana, 34 

Ajudante geral, 4 

anos 

Doméstica, 11 anos 

Raine Kelly Silva 19 anos, sim Interrompeu 2 Luís de Paula e Silva 

Filho, 51 

Eni Aparecida de Paula e 

Silva, 46 

Carpinteiro, 4 

anos 

Doméstica, 3 anos 

Taciana Silva de 

Carvalho 

18 anos, sim 3º ano 1 Desconhecido Luciana da Silva, 36  
         - 

Do lar,3 anos 

 Irmão de Camila Borges
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Segundo Sarti (2004), a família constitui-se simbolicamente, levando em conta um 

discurso produzido sobre si mesma atuando como um discurso oficial. Apesar de ser 

culturalmente formada, cada uma delas possui uma particularidade, tendo em vista que cada 

família carrega consigo uma história, concepções e um discurso interiormente formado, que 

são explicados pela realidade vivida acerca de elementos objetivos e subjetivos da cultura que 

os envolvem. 

Logo, existe um jogo entre os elementos objetivos, no mundo exterior, e subjetivo, no 

interior, produzidos pelas construções simbólicas. Da mesma forma acontece na família. O 

discurso socialmente construído sobre a família reverbera nas diversas famílias. Cada qual o 

interpreta de uma maneira, consequentemente reflete para a sociedade sua construção calcada 

nas particularidades. 

Ainda segundo Sarti (2004), a família enquanto ordem simbólica de suas experiências 

elabora seus mitos levando em consideração o que ouve sobre si mesma, também estruturam 

um discurso sobre si, a partir de sua própria construção, considerando suas experiências 

subjetivas. 

Essa elaboração vai ao encontro de uma família relativa à reprodução biológica (mãe, 

pai e filhos), contrapondo-se à ordem da “natureza”, uma ordem que, com o intuito de 

explicar acontecimentos sobre os seres humanos (nascimento, envelhecimento), pressupõe um 

distanciamento entre biologia e cultura, no qual o corpo biológico existe apesar da cultura. 

Os discursos são distintos porque os lugares são diferenciados. O discurso muda não 

apenas de acordo com quem fala, mas também em relação a quem se fala. A família, 

como o mundo social, não é uma soma de indivíduos, mas sim um universo de 

relações (SARTI, 2004, p.18) 

 

Das dez famílias das quais os jovens são provenientes, em apenas três existem casos 

de divórcios. Entretanto, duas delas se restabeleceram em uniões estáveis, sendo que em uma 

delas a mulher tem idade superior à do homem. Com relação ao outro caso, a mãe divorciada 

é responsável pelo cotidiano familiar. Entretanto, observa-se a predominância de famílias 

nucleares, com forte ascendência dos homens sobre as mulheres e filhos, visto serem os 

provedores e responderem a uma ética própria, patriarcal, típica do mundo rural. 

O quadro aponta um conjunto de características que revelam que estamos lidando com 

famílias rurais populares, se considerarmos a natureza do trabalho desenvolvido pelos pais e 

mães dos alunos.  Nota-se que 1/6 das mães se ocupam com as atividades do lar e 1/4 são 

domésticas, permanecendo no mundo do trabalho. Quanto às atividades exercidas pelos pais, 

elas são mais diversificadas, como pedreiro, armador, produtor de leite, ajudante geral, 

carpinteiro, o que de alguma maneira demonstra o vínculo de trabalho com o meio rural, no 
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emprego dessa força de trabalho, através dos relatos dos filhos e a partir das notas de campo 

construídas por nós, que mostram que, enquanto as mães que trabalham como domésticas se 

deslocam até as casas nas cidades vizinhas é importante ressaltar que a grande maioria dos 

trabalhadores ainda vive no meio rural. 

O que também nos chama atenção no quadro exposto é a redução do número de filhos 

no meio rural, que, contrariando as estatísticas históricas, sempre apresentaram um número de 

filhos maior que nos meios urbanos. Entretanto, uma das famílias destoa desse perfil, pois 

totaliza seis filhos. Coincidentemente, essa família se deslocou da zona rural para a cidade, 

com o objetivo de dar continuidade ao processo de escolarização do filho, Antônio. Ao que 

parece, Antônio é o filho que tem possibilidades de dar o retorno devido aos “investimentos” 

escolares feitos pelos pais, como veremos no perfil mais alongado, mais adiante. 

O quadro ainda revela que os pais são relativamente jovens, e que, 

concomitantemente, o grau de escolaridade é baixo, apenas duas mães apresentam um maior 

grau de instrução. 

Quanto à escolaridade dos filhos é possível perceber que apenas um repetiu o 1º ano 

do Ensino Médio. Seis deles continuam no processo de escolarização com o intuito de 

terminar o 3º ano do Ensino Médio, até o fim de 2013. O restante, porém, teve seu processo 

interrompido por diversos motivos (problemas familiares com o namoro, casamento, gravidez 

precoce, trabalho, problemas escolares...). 

Observa-se, ainda, a predominância de meninas no quadro da pesquisa. E ainda que a 

idade do grupo pesquisado se situa dos 16 aos 19 anos, sendo que a mais “velha” é uma 

menina.  

Isso posto, entendemos os jovens acompanhados enquanto sujeitos que estão 

vivenciando uma fase atrelada à construção da identidade, a sonhos, projeções de futuro, 

expectativas amorosas, financeiras, às experiências vividas e à estruturação de suas relações 

sociais e escolares em um espaço geográfico limitado de possibilidades, mas que, mesmo 

assim, possibilita a eles interagirem com diferentes universos, através de diferentes mídias 

que podem ampliar as possibilidades dos jovens. 

O quadro exposto revela relativamente as condições dos jovens. Pode-se perceber que 

dez dos onze jovens mantêm uma relação com o mundo do trabalho. Nas entrevistas e no 

acompanhamento foi possível verificar as suas “profissões”. Dentre elas, destacamos servente 

de pedreiro, trabalhadores temporários, atendente de caixa, manicure e babá. No entanto, 

Antônio é o único dos jovens que não mantém relação com o mundo do trabalho e, 

aparentemente, é o jovem que possui mais “investimentos” em seu processo de escolarização. 
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Passamos a seguir à construção de “perfis de configuração” dos jovens com os quais 

nos ocupamos.  

 

1.4 Perfis de configuração 

 

Nosso objetivo é traçar o perfil dos jovens investigados e revelar a configuração 

familiar na qual eles se inserem. No Capítulo II iremos privilegiar quatro diferentes trajetórias 

que apresentam possibilidade de fracasso e interrupção dos estudos, mas também apresentam 

possibilidades reais de continuidade dos estudos no Ensino Superior. É verdade, como 

apontam Zago (2010) e Portes (2001), que é ainda muito precoce dizer que essas trajetórias 

são de fracasso, pois esses jovens podem perfeitamente retomar seus estudos quando a 

“situação permitir”, o que é um traço de jovens provenientes dos meios populares, como 

mostram os autores citados, pois, não há garantias efetivas de que essas trajetórias 

permaneçam como estão, já que os caminhos seguidos pelos sujeitos provenientes das 

camadas populares podem depender de fatores como as condições objetivas, da ordem moral 

doméstica constituída, da presença do outro na vida do sujeito, das estratégias familiares e dos 

jovens para a sua consecução.  

 

1.4.1 Adináira Beatriz da Silva Almeida 

 

Segundo antigos colegas de turma da Escola Estadual Evandro Ávila, Adináira havia 

interrompido seu processo de escolarização naquela escola, no ano de 2012. Não souberam 

informar se ela havia pedido transferência para outra escola ou interrompido temporariamente 

os estudos. Pouco tempo depois, conhecemos Aline, sua irmã mais nova, e ela ficou de 

conversar com Adináira para marcamos um encontro. Entretanto, a resposta, a princípio, 

segundo Aline, é que Adináira não tinha “interesse em participar da pesquisa”. Aproveitando a 

nossa presença no povoado de Goiabeiras, mesmo diante da negação dela em participar, 

decidimos ir à procura de Adináira para nos conhecermos pessoalmente e fazermos uma nova 

investida. Através de informações dos moradores conseguimos encontrar a casa de Adináira, 

que “mora longe”. 

Adináira nos recebeu com uma fisionomia de estranhamento, mas recordou-se de que 

sua irmã já havia falado a nosso respeito. Dissemos a Adináira que  essa “insistência” em 

procurá-la era para que ela ao menos compreendesse a pesquisa e, se depois disso ela não 

tivesse interesse de fato, não precisaria comprometer-se em participar. Após conversarmos ela 
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aceitou participar, desde que as entrevistas ocorressem somente aos domingos, por causa do 

seu trabalho, já que estava trabalhando de segunda a sábado, “saio cedo e só chego da lavoura 

no fim da tarde”.  

Adináira Beatriz da Silva Almeida tem 18 anos, é proveniente de uma família mista, 

mãe negra, pai branco, e católica. É filha de Onísia Sebatiana da Silva Almeida, 48, do lar, e 

de Edmilson Teodoro de Almeida, 48 anos, caseiro. Tem dois irmãos, Aline e Adinan, ambos 

moram com os pais. Aline concluiu o 1º ano do Ensino Médio e permanece “por conta de 

estudar”. Adinan encontra-se desempregado e mudou-se com sua esposa e enteado de nove 

anos para a casa dos seus pais. 

Adináira é casada com Aulerson, de 26 anos. Ela se ocupa das atividades da colheita 

em lavouras da região, enquanto ele trabalha como caseiro, dividindo as despesas de casa. Em 

janeiro de 2014 eles completam dois anos de casados. Segundo ela, eles vivem muito bem, 

saem juntos e pretendem ter filhos após seis anos de casada, pois “quero voltar a estudar”. Ao 

questioná-la a respeito de como seu esposo compreende esse desejo de ter filhos somente 

depois de estudar, ela declara que possui “total apoio” por parte dele. 

Os nossos encontros com Adináira se deram em sua casa no Povoado de Goiabeiras. 

Todas as nossas entrevistas foram permeadas pelo barulho da televisão. Em todas elas seu 

esposo não se encontrava. Atualmente, Adináira e seu esposo moram em “duas casas”. Na 

verdade, durante a semana, Adináira fica na casa disponível para o caseiro, no sítio em que 

seu esposo trabalha, localizado na represa no distrito de Camargos. Porém, nos fins de 

semana, desloca-se para o povoado de Goiabeiras, para encontrar seus familiares. A casa é 

“emprestada” pelos familiares de Aulerson. A casa é pequena, paredes sem reboco, parte do 

chão batido com uma leve massa de cimento, os cômodos da casa são estreitos, alguns portais 

sem portas, protegidos por cortina de pano, mobiliada com pouquíssimos móveis e é coberta 

com telhas de amianto. Finalizando sua fala, Adináira ressalta que ela e seu marido ganharam 

uma casa do sogro. Essa casa, porém, ainda está em fase de construção no povoado de Canela, 

e que mais adiante existe a possibilidade de se mudarem para ela. 

Adináira passou por duas escolas até o momento. As séries iniciais do Ensino 

Fundamental foram feitas na Escola Municipal de Goiabeiras. Seguindo o curso “natural” de 

todos os alunos dessa escola, transferiu-se para a Escola Estadual Evandro Ávila, onde 

permaneceu até o 1º ano do Ensino Médio. Atualmente, Adináira interrompeu seu processo de 

escolarização, mas, segundo ela, uma de suas metas para 2014 é finalizar o Ensino Médio, 

iniciar o curso de Técnico em Enfermagem e conseguir um emprego na área.  
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Adináira relata que interrompeu os estudos porque estava havendo muitos problemas 

no ano de 2012 na Escola Estadual Evandro Ávila, “a escola estava uma bagunça e tinha 

muita droga.” Ao mesmo tempo diz: “Parei de estudar porque não quis mais, à toa mesmo”, 

revelando uma fala aparentemente contraditória ao justificar a interrupção em seu processo de 

escolarização. Reafirma, no decorrer das entrevistas, que pretende voltar a estudar em 2014, 

deseja concluir o Ensino Médio e fazer um curso técnico em Administração e Enfermagem. 

Relata que o curso técnico em Administração é mais “para conhecer sobre os processos de 

administração.” Ao contrário, afirma que o curso de Enfermagem “é prioridade desde 

pequena”, pois “pretendo trabalhar na área de saúde, no SAMU” (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência), onde “é mais agitado e se pratica mais.” 

Adináira relata que se diverte muito com seu esposo e seus familiares nos fins de 

semana, quando costumam “tomar cerveja”,  ir ao Pesque e Pague Pinheiros. Afirma que são 

recorrentes “encontros e almoços nos fins de semana”.  A família de Adináira tem uma relação 

muito intensa com a religião católica, “toda semana eles estão na igreja, participam das festas 

religiosas.” Mas que ela e o marido não mantêm essa relação, pois “somos católicos não 

praticantes” (risos). Mas mesmo assim são presentes nas festas religiosas da comunidade de 

Goiabeiras.  

Quanto ao gosto musical, ela disse que gosta de ouvir diversos gêneros, dentre eles 

destaca “sertanejo, samba, funk, hip hop e pagode”. Diz que gosta de assistir novelas, Chaves 

e desenhos, como “Caverna do Dragão, Bob Esponja, Ursinhos Carinhosos” e “ filmes de 

comédia, suspense e terror”. 

Sobre as tecnologias, mantém uma relação estreita com o celular, que permanece em 

suas mãos em todos os momentos das entrevistas. Ele é utilizado sobretudo para “ligar pra 

mãe e cunhada e mandar mensagem para os amigos.” Também acessa o facebook. Segundo 

ela, é uma forma de “saber as novidades.” Além disso, “é onde as pessoas se comunicam mais 

e também porque às vezes não tem nada para fazer.” 

Adináira conclui sua fala dizendo que é muito vaidosa, “vou sempre ao salão fazer 

relaxamento e hidratação nos cabelos. Eu mesma arrumo minhas unhas e quando vou sair 

gosto de caprichar na maquiagem”, deixando claro sua preocupação com a aparência.  

Como pode ser percebido através dos relatos produzidos por Adináira, seu perfil é 

marcado pelo casamento, pela interrupção de seu processo de escolarização, a intensa relação 

com o trabalho e o desejo de realizar cursos técnicos, um casamento que foi muito desejado 

pelo casal, a boa relação que segundo ela a faz “muito feliz”, já que “nós nos damos muito 

bem, saímos e nos divertimos muito.” Quanto aos estudos, ela não define ao certo o que a fez 
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desistir temporariamente “da escola”, mas reafirma seu desejo em “retomar”. Relata ainda que 

o seu casamento não é um empecilho para isso; pelo contrário,” tenho todo apoio do 

Aulerson”. Já a relação do trabalho vem da necessidade de “não depender de ninguém”, mas 

após o casamento surge também a necessidade de ajudar financeiramente o marido. Já o 

desejo de ingressar em cursos técnicos é característica que permeia grande parte dos 

entrevistados, pouco se fala do ingresso no Ensino Superior. 

 

1.4.2 Camila Borges Moura 

 

Após o contato com Antônio, irmão de Camila Borges Moura, sua mãe Renata passou-

nos o contato de Márcio, companheiro de Camila, isso porque Camila não mora mais com os 

pais. Foi a partir desse contato que conseguimos agendar a primeira visita à Camila. 

Camila tem 19 anos e é oriunda de uma família branca e evangélica, embora não 

professe religião. É filha de Renata e Reginaldo e tem cinco irmãos. Na reconstrução 

alongada da trajetória de seu irmão Antônio, que acompanhamos mais de perto, trataremos da 

ocupação e da escolaridade de seus pais e irmãos. Camila possui uma união estável com 

Márcio, de 43 anos. Márcio possui a 6ª série do Ensino Fundamental e trabalha como 

pedreiro. 

Os encontros com Camila se deram em sua casa. Em todos eles seu “esposo” não se 

encontrava, pois estava no trabalho. Atualmente Camila mora de aluguel em São João del-Rei. 

A casa possui dois quartos, uma copa, sala e um banheiro. Aparenta ser pequena e muito bem 

mobiliada com “móveis novos”, aparelhos eletrônicos (som, TV de led, computador) 

modernos. Camila relata que ela e Márcio estão construindo dois pequenos prédios, cada um 

com três andares, no bairro Tijuco. Apesar disso, ela diz que pretende continuar em Rio 

Acima, pois “gosto do lugar, aqui é muito tranquilo, na verdade, os prédios são mesmo para 

aumentar a nossa renda”, que hoje gira em torno de três salários mínimos. Camila se ocupa 

das atividades do lar, enquanto Márcio trabalha e arca com as despesas de casa.  

Camila estudou em três diferentes escolas durante seu processo de escolarização, duas 

delas regulares. As séries iniciais do Ensino Fundamental foram feitas na Escola Municipal de 

Goiabeiras. Seguindo o curso de todos os alunos dessa escola, transferiu-se para a Escola 

Estadual Evandro Ávila, onde permaneceu até a metade do 1º ano do Ensino Médio. Daí, 

transferiu-se para o Centro Estadual de Educação Continuada (CESEC) “Professor José 

Américo da Costa”, localizada em São João del-Rei, concluindo o 1º e 2º ano do Ensino 

Médio. Atualmente, Camila interrompeu seu processo de escolarização, mas uma de suas 
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metas para 2014 é finalizar o Ensino Médio e prestar prova para Polícia Militar. Alega que 

enfrentou “problemas com o pai”, que não aceitava a forma de união que eles tinham, o que 

interferiu no seu processo de escolarização.  

Camila disse ter começado cedo no mundo do trabalho: “Nunca gostei de depender de 

ninguém, por isso trabalhava.” Trabalhou três anos como babá e em seguida três meses como 

balconista no supermercado Monte Rey, e, logo após, seis meses no supermercado Progresso, 

na mesma função. Camila relata  que o trabalho nos dois supermercados era “muito intenso”, 

absorvente, e exigia dela para além de ser só contratada como balconista. Atuava em diversos 

setores. Recentemente está desempregada, por motivos de saúde, sofreu “alguns desmaios” e 

o diagnóstico ainda não foi concluído. 

Com relação ao lazer, Camila conta que se diverte muito com seu companheiro Márcio 

e com os seus familiares. Nos fins de semana costumam “andar a cavalo”, “andar de moto”, 

embora ainda não tenha “carteira”, jogar dominó, ir ao teatro e ver exposições de artesanato. 

Também é recorrente “churrasco nos fins de semana.” Além disso, fala que não gosta de 

assistir televisão, mas que “adoro ir ao cinema assistir filmes de comédia”. Quanto ao gosto 

musical, ela disse ouvir todos os gêneros, e ressalta: “O meu preferido é sertanejo 

universitário e não gosto de funk !” Camila está se programando para iniciar aulas de violão 

no Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier e completa dizendo que “já 

enfeitei meu violão”. 

Camila se diz muito vaidosa, “arrumo o cabelo uma vez por mês no salão e o 

mantenho cuidado em casa, eu mesma arrumo minhas unhas, gosto de fazer desenhos nelas, a 

única coisa que não gosto é de usar maquiagem.” Relata ainda: “Gosto de usar camiseta, calça 

jeans, bota, tênis e sapato de salto” e que às vezes “compro roupa de marca só por causa da 

durabilidade.” 

 

1.4.3 Raiane Kelly Silva 

 

Raiane apresenta um perfil peculiar. Aos 19 anos, mora com os pais e tem uma filha, 

fruto de um relacionamento de quatro anos, que não perdurou. Raiane também interrompeu os 

estudos, porém sua interrupção advém do fato da gravidez. Apesar disso, reafirma seu desejo 

de retomar os estudos em 2014 e concluir os cursos técnicos. Possui uma relação intensa com 

o trabalho, “desde 12 anos” dentro de casa, com os afazeres domésticos e fora de casa ao 

trabalhar como manicure, especialmente. Segundo ela uma de suas prioridades neste momento 

é “arrumar qualquer emprego”.  
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Nosso primeiro contato com Raiane foi através do Prof. Dr. Écio Antônio Portes, 

momento em que ele nos apresentava o Povoado de Goiabeiras. Em seguida, nossas 

entrevistas se deram em sua casa, no referido Povoado. Nossas entrevistas foram permeadas 

por barulhos da televisão, músicas, intervenções dos vizinhos, crianças, mãe, irmão e 

cunhada. Em nenhum momento estivemos sozinhas, especialmente porque Débora, “sua 

melhor amiga e vizinha”, sempre estava presente com sua filha de aproximadamente três 

anos. Cabe ressaltar que não foram raras as vezes em que agendamos as entrevistas e que 

Raiane não pôde me atender, mesmo já estando à sua espera no Povoado de Goiabeiras, pois 

ela foi “chamada de última hora para fazer unha.” 

Raiane vive com sua mãe, pai, irmão e sua filha de oito meses. A casa é própria, 

recém-reformada, devido a rachaduras provocadas por explosões da empresa Calcinação 

Vitória, segundo Raiane. Possui três quartos pequenos, dois deles com cama de casal, um para 

seu pai e mãe, e outro para ela e sua filha, sala com rack, televisão, sofá e DVD, cozinha com 

armário, fogão elétrico, fogão a lenha e geladeira, banheiro e quintal.  Todos os cômodos são 

mobiliados com móveis novos, exceto a geladeira. O quintal possui pequenas plantações para 

o consumo familiar, “temos pés de laranja, de manga, couve, abóbora, quiabo, cebolinha, 

plantas para fazer chá, hortelã e poejo, também temos galinhas no quintal.” 

Raiane é oriunda de uma família católica mestiça, o pai é branco e a mãe é negra. 

Segundo ela, toda a família vai à missa aos domingos e a todas as festas religiosas que 

acontecem no decorrer do ano. É filha de Eni Aparecida de Paula e Silva, 46 anos, do lar e 

Luiz de Paula e Silva Filho, 51 anos, carpinteiro. Atualmente Eni está cobrindo férias, “para 

ter um dinheiro a mais”, como auxiliar de serviços gerais na empresa Extrativa Metalurgia, 

localizada na BR 265. Romário, 14 anos, seu irmão mais novo, concluiu o 5º ano do Ensino 

Fundamental e também está inserido no mundo do trabalho. Segundo Raiane, “ele capina a 

horta dos outros para ter seu dinheiro”. Robson, 25 anos, concluiu o Ensino Médio na Escola 

Estadual Evandro Ávila. Mantém uma união estável há mais de quatro anos e possui um filho. 

Durante cinco anos Robson e sua família moravam na casa de seus pais “[...] tem só um ano 

que eles mudaram para casa deles”. Raiane relata que desde os seis anos de idade dormia na 

casa de sua madrinha, o que de alguma maneira facilitou a permanência de Robson e sua 

família na casa dos pais, pois, caso contrário, não haveria espaço suficiente para todos. 

Raiane estudou em duas escolas. As séries iniciais do Ensino Fundamental foram 

feitas na Escola Municipal de Goiabeiras, transferiu-se para a Escola Estadual Evandro Ávila, 

onde permaneceu até a metade do 1º ano do Ensino Médio. Ao mesmo tempo, estava 

realizando o curso Técnico Industrial no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
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(SENAI) e o curso Técnico de Administração integrado à informática na Compuway, 

atividades que cessaram assim que Raiane descobriu que estava grávida, “fiquei muito 

cansada, desanimada, parecia que estava doente.” Completou os motivos de seu abandono da 

escola dizendo que “descobri depois de cinco meses, estava tudo normal.”  

Raiane também fala a respeito da vigilância dos pais em relação aos estudos: “Eles 

foram contra eu parar de estudar, mas bati o pé, não estava aguentando, a mãe queria que eu 

tivesse voltado ano passado [2013], meu pai também, mas ele nunca fala nada disso comigo, 

ele fala para ela me falar.” Essa fala nos remete à importância que os pais atribuem aos 

estudos, e completa: “Mãe fala que eu tenho que estudar para eu arrumar um emprego melhor, 

para não ter que voltar para a lavoura.” 

Seu desejo para 2014 é retomar os estudos na Escola Estadual Evandro Ávila, através 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA), retomar os cursos interrompidos e conseguir um 

emprego “qualquer emprego, eu quero é trabalhar.” 

Parte do seu processo de escolarização foi conciliado com o trabalho e os estudos. 

Segundo Raiane,“trabalho desde os 12 anos, Andiara, dos 12 aos 16 anos trabalhei na lavoura, 

depois comecei a fazer unha e arrumar cabelos aqui em Goiabeiras”. Além disso, trabalhou 

como promotora de vendas na empresa de informática City 10, durante três meses.  Diz que a 

experiência foi muito boa, mas eram momentos de grande exaustão. A sua relação com o 

trabalho sempre ocorreu porque “nunca gostei de depender de ninguém não, Andiara”. Raiane 

ressalta que, além de ajudar a complementar a renda familiar, que atualmente gira em torno de 

um salário e meio, auxilia sua mãe nas atividades do lar.  

Quanto à sua vida amorosa, Raiane disse estar “desacreditada”, já que namorou o pai 

de sua filha durante quatro anos, mas assim que ela descobriu a gravidez eles terminaram o 

namoro, “ele, nem a família dele, conhece ela. Ele não ajuda em nada!” Desde que separou do 

pai de sua filha, Raiane diz estar “com medo de ter outras pessoas, a gente fica assim, 

Andiara”. Segundo ela, por enquanto, “não tenho o desejo de me envolver com ninguém.” 

Quanto ao lazer, Raiane diz gosta de sair para “comer pizza, assistir jogos de futebol 

nos fins de semana em São João del-Rei”, ir às festas religiosas do Povoado. Mas deixa claro: 

“Não gosto muito de sair aqui em Goiabeiras, não. Primeiro porque tem muita fofoca, o povo 

fala o que a gente fez e o que a gente não fez, segundo porque não tem nada pra fazer.” Assim, 

grande parte do tempo passa em casa com sua filha, brincando, assistindo a novelas “Amor à 

vida”, “Café com aroma de mulher” e ouvindo músicas: “Gosto muito de sertanejo e pagode, 

funk, não muito.” Outra atividade que lhe dá prazer é cozinhar: “Aprendi cedo, mas gosto de 

fazer comida gostosa, coisas salgadas, tipo lasanha, não gosto de fazer arroz e feijão não.” 
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Raiane é uma jovem do meio rural que foi preparada para ser doméstica ou dona de casa, pois 

sabe passar, limpar e cozer. Essa estratégia familiar, inconsciente, mas eficaz, pois pode 

garantir a sobrevivência de meninas desprovidas de um forte capital escolar, vai aos poucos 

assumindo os seus efeitos sociais, mesmo perturbada por uma gravidez inesperada, pois, 

segundo ela, fazia uso rotineiro de pílulas anticoncepcionais.  

A rede social facebook também é um atrativo comum nesse grupo de jovens, e Raiane 

não escapa a isso. Diz que não tem acesso sempre, já que não possui computador, que às 

vezes utiliza o celular “quando tenho crédito.” Gosta de postar a foto de sua filha e conversar 

com amigos que moram distantes e finaliza sua fala: “Se eu tivesse computador, ia ser o dia 

inteiro.” Risos. 

Em todos nossos encontros, observamos que Raiane nunca usou um batom sequer, fato 

que chamou bastante atenção, tendo em vista que ela trabalha com “beleza”. Ao questioná-la 

ela respondeu: “Não fico me arrumando assim não, às vezes uso um esmalte para a unha não 

quebrar, só me arrumo mesmo quando vou sair, mas em casa gosto de ficar à vontade.”  

 

1.4.4 Jadson Marcelo da Cruz 

 

Para realizar nosso primeiro encontro com  Jadson, foi necessária muita mobilização 

por parte de seus ex-colegas de turma, já que ninguém sabia onde ele poderia  ser encontrado. 

Através da intervenção providencial de Taciana, tivemos acesso ao telefone da mãe do Jadson, 

Rosângela. No primeiro contato por telefone com Rosângela não foi possível falar com o 

Jadson, de imediato, pois ele não se encontrava em casa. Assim, ela pediu que retornássemos 

a ligação no outro dia. No dia seguinte falamos com Jadson sobre a pesquisa e ele monstrou-

se disposto a participar, colocando como “condição” para sua participação encontrá-lo na 

escola, pois, no momento morava no sítio do Sumidouro, com seus pais, localizado a 14 km 

do distrito do Rio das Mortes, o que inviabilizava o seu deslocamento e até mesmo o nosso.
10

 

  Aceita a “condição”, estabelecemos contato com a Escola Estadual Doutor Garcia de 

Lima, em São João del-Rei, por telefone, onde Jadson estava estudando. Agendamos um 

horário com o diretor, mas, apesar disso, quem nos atendeu foi a coordenadora pedagógica da 

escola. Falamos sobre a pesquisa e fizemos a solicitação da autorização para nossa 

permanência no horário do intervalo na escola, tendo em vista que essa solicitação fazia parte 

                                                 
10 

Realmente trata-se de um sítio distante, de difícil acesso em função das péssimas estradas que levam a ele. 

Jadson e seus irmãos dificilmente teriam acesso à escola caso um “fusca” não fosse buscá-los: “Quando chove o 

fusca para aqui no alto do morro, pois é perigoso descer , a gente vai até esse pedaço”. Explica ao professor Écio 

em uma visita que ele fez à família. (Nota de campo, 2006) 
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de uma das “exigências” para realizar as entrevistas. Na semana seguinte, demos inícios aos 

encontros e às entrevistas. 

Passado algum tempo, Jadson mudou-se com os pais para um sítio alugado, de nome 

Sumidouro, semelhante ao nome do local onde moravam anteriormente, localizado no 

povoado de Bandeirinha, próximo a São Sebastião da Vitória, distrito de São João del-Rei. 

Embora ainda distante, foi possível ir até a casa de Jadson e conhecer seus familiares para 

novas entrevistas. 

Jadson tem 18 anos e é filho de uma família católica e branca. Sua mãe, Rosângela de 

Oliveira da Cruz, tem 42 anos, e Francisco de Assis da Cruz, de 52 anos. Possui dois irmãos, 

Vaniele, de 22 anos, e Romero, de 27 anos.  

Francisco estudou até a 3ª série do “Primário”. Segundo sua esposa, com essa 

formação “ele consegue escrever, fazer contas e escrever seu próprio nome.” Ocupa-se com a 

produção de leite, para o próprio sustento, no sítio onde mora. Rosângela tem como atividade 

principal ser diarista. Trabalha como doméstica, fazendo faxina duas vezes por semana. A 

exemplo do marido, ela também não pôde “continuar os estudos”, mas conseguiu concluir até 

a 4ª série do Primário.  

Vaniele tem 22 e passou por três escolas regulares durante seu processo de 

escolarização para concluir o Ensino Médio. Atualmente, é casada, mora no Rio das Mortes e 

trabalha como gerente de uma loja de móveis em São João del-Rei. Romero tem 27 anos, 

ainda mora com os pais, estudou até a 8ª “série” e não quis mais dar continuidade ao seu 

processo de escolarização, prejudicado por uma “esquizofrenia”, segundo Jadson. 

Quanto a Jadson, ele relatou que mora com seus pais e que ajuda na ordenha de vacas. 

Concilia suas tarefas em casa com o emprego temporário na Fazenda Santa Maria. Em seu 

trabalho ordenha vacas e alimenta o gado. Para deslocar-se até a fazenda, percorre cerca de  

oito quilômetros, ida e volta, a cavalo. Ele foi contratado por Danilo, filho de Dário, que é 

quem aluga o sítio para seus pais. Jadson começou a trabalhar em maio de 2013, desde que se 

mudou para o sítio Sumidouro. Quando ainda frequentava a escola regular, trabalhava 

somente aos sábados. Depois de entrar para o CESEC, passou a trabalhar diariamente. É 

movido pelo desejo de “ganhar meu próprio dinheiro, ser independente”, afinal, “não gosto de 

pedir pai dinheiro.” Diz querer comprar roupas, tirar sua carteira de moto e sair com a 

namorada. Ressalta ainda que compõe músicas de funk e que futuramente quer apostar na 

“carreira de MC”. 

Jadson relata que após ter-se mudado para a atual localização passou a frequentar 

exposições, festas de igreja, torneio leiteiro da região. Embora o sítio onde vive seja distante, 
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diz que é mais fácil se deslocar, principalmente “porque posso usar a moto da minha mãe.” 

Mesmo morando na “roça” Jadson possui acesso à internet pelo celular. Usa o facebook e 

posta fotos de motos, sua paixão. Ainda faz diversas menções ao funk e ao hip hop. 

No que tange ao processo de escolarização, Jadson apresenta no seu histórico escolar a 

reprovação no 1º ano do Ensino Médio. Após ter estudado em duas escolas regulares (E.E. 

Evandro Ávila e E.E.  Doutor Garcia de Lima), em agosto de 2013 optou por frequentar o 

CESEC “Professor José Américo da Costa” localizada em São João del-Rei. Esta escola segue 

uma modalidade destinada aos jovens e adultos que não finalizaram seu processo de 

escolarização no tempo e idade considerados “adequados”. 

Jadson conta que está gostando muito da sua experiência no CESEC, “porque é mesma 

coisa que não tivesse tomado bomba.” Até o momento concluiu todos os módulos que se 

propôs a fazer e que não sentiu “necessidade de perguntar, tirar dúvidas, não precisei estudar”. 

Outra vantagem vista por ele é que, ao ter a possibilidade de ir apenas fazer as avaliações, não 

“gasto dinheiro e nem perco tempo.”, tendo em vista que essa modalidade permite que os 

alunos possam frequentar aulas nas disciplinas desejadas, ou somente ir até à escola para 

realizar a avaliação.  Mostra-se satisfeito, diz faltar apenas o módulo de Matemática para 

concluir o Ensino Médio. Mas, para sua mãe, mesmo desprovida de uma escolaridade mais 

longa, seria melhor para ele “seguir uma escola regular, onde aprenderia mais conteúdos, que 

não são passados por cima”. 

É possível ver a investida dos pais para que ele continue estudando. O 

acompanhamento feito especialmente pela mãe, em todas as reuniões escolares, as suas 

intervenções em nossa entrevista expondo a “importância do estudo”, a vigilância com relação 

aos amigos ao dizer “quero saber com quem ele está andando, o que está fazendo e converso 

muito com ele sobre drogas.”  Para Jadson, o CESEC, representa uma “facilidade” para poder 

concluir o Ensino Médio e “continuar a vida.” A relação com o trabalho também é vivida de 

maneira intensa, tanto no sítio onde mora, para ajudar os pais, embora diga “não gosto do que 

eu faço aqui”, quanto no sítio em que trabalha, “é uma forma de eu ganhar dinheiro, poder 

sair, comprar minhas coisas.” O lazer também se faz presente em “festas com os amigos”. 

Mas, dentre todas essas coisas, uma fato especial marcou nossas entrevistas: a música.  

Embora a música esteja presente nas vidas dos jovens que foram entrevistados, o que chama a 

atenção é a relação que Jadson estabelece com a música. Compõe letras de funk e mantém o 
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desejo de um dia poder se tornar um MC 
11

. Ao tratar disso, ele conclui o assunto: “Minha 

mãe disse que temos que lutar pelos sonhos da gente.” 

 

1.4.5 Cleison Marcos de Santana  

 

Pelo fato de “falar pouco”, Cleison dificultou o aprofundamento da nossa entrevista, 

como pode ser visto no perfil a seguir.  

Cleison tem 18 anos, pertence a uma família católica, branca e reside com os pais. Sua 

mãe, Solange, tem 47 anos, e Fernando, 52 anos. Ele possui apenas um irmão, Erick, de 5 

anos. Fernando estudou até a 4ª série do “Primário” e trabalha como pedreiro. Já Solange 

estudou até a 1ª série do Primário e se ocupa com a organização do lar e o “acompanhamento” 

escolar dos filhos. Erick está cursando o 1º ano do Ensino Fundamental. 

Nosso contanto com Cleison foi por meio da Escola Estadual Evandro Ávila. Embora  

ele tenha se prontificado a participar da pesquisa, pudemos perceber que ele manteve certa 

“resistência” às nossas conversas. Fala pouco, é monossilábico e de difícil trato. As suas 

explicações, quando solicitado, se resumem no “porque gosto”, “porque não gosto”. Mesmo 

assim, é sempre amável com a pesquisadora. 

Assim como os demais, ele mantém a relação com o trabalho. Embora diga que 

trabalha para poder “ter minhas coisas”, Cleison foi poupado até o momento, ele não tinha 

uma preocupação efetiva em trabalhar para obter o que desejava. Aparentemente, Cleison não 

se mostrou entusiasmado com o fato de poder frequentar a escola; pelo contrário, disse 

abertamente que não gosta de estudar, que só faz porque sua mãe acha importante. Também 

diz que não gosta de trabalhar. 

No momento da entrevista realizada em sua casa, Solange, sua mãe, nos acompanhou 

o tempo inteiro, atenta às nossas conversas. Havia também dois primos de Cleison na sala, 

além do seu irmão. Assim, nossa entrevista foi permeada por barulhos da TV, intervenções do 

irmão menor Erick e de vizinhos que o chamavam pela janela. Erick observava nossa 

conversa e sempre que podia, interferia. Segundo Solange, “ele tá querendo chamar atenção”. 

Em diversos momentos nos mostra suas roupas e brinquedos novos e sempre se adiantava 

para responder às questões direcionadas a Cleison. Apesar de Solange fazer tal afirmação 

sobre Erick, ela não parecia incomodada com as interferências feita pelo filho e sorria com a 

“esperteza” do menino.  

                                                 
11

 Jadson escreve letras de funk, atualmente [2014], está procurando um estúdio para gravá-las. 
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A casa de Cleison apresenta-se simples, pequena, paredes sem reboco, parte do chão 

batido com uma leve massa de cimento, os cômodos da casa são estreitos, alguns portais sem 

portas protegidos por cortina de pano. De maneira aparentemente contraditória possuem uma 

televisão de 42 polegadas de tela LCD e canais fechados via Sky. Essa disposição revela 

prioridades ainda pouco estudadas para este tipo de família, que se voltam completamente 

para “agradar” a seus filhos, submetendo-se a determinados sacrifícios em função do prazer 

dos mesmos.   

Ao finalizar o Ensino Fundamental na Escola Municipal de Goiabeiras, Cleison 

matriculou-se na Escola Estadual Evandro Ávila, atualmente está concluindo o 3º ano do 

Ensino Médio e segue sem nenhuma reprovação, de forma regular, como previsto por nós, o 

caminho mais provável a ser seguido por parte dos alunos das Goiabeiras e a Escola no 

distrito do Rio das Mortes. Cleison deixa claro em suas falas que ainda permanece na escola 

pela insistência dos pais, pois “não gosto de estudar, só estudo quando preciso de nota e não 

gosto de ler. Minha mãe é que acha que é importante.” No momento, Cleison tem aliado 

estudo com o trabalho de servente de pedreiro. Foi preservado do trabalho pela família até 

bem pouco tempo. Diz ainda que a sua relação com o trabalho se dá pela necessidade de 

“ganhar dinheiro, pra sair e comprar roupas, mas não gosto de trabalhar (risos).” Seu projeto 

de vida para 2014 é “prestar serviço militar, caso não consiga um bom posto, penso em fazer 

um curso sobre segurança de trabalho”.  

Com relação ao entretenimento, Cleison diz que nas Goiabeiras “não há muito o que 

fazer.” Sua rotina se resume a assistir filmes (ação, terror, comédia), a jogar dominó e futebol. 

Além disso, sempre brinca com seu irmão, joga peteca e o auxilia nos deveres escolares. 

Gosta de sair para as festas em outras localidades, de ouvir e dançar funk. Com relação às 

questões culturais, Cleison  fala do seu desejo em aprender a tocar bateria, mas diz que não o 

faz por “falta de tempo.”  

 

1.4.6 Lorena de Santana Alves 

 

O primeiro contato com Lorena foi por meio da Escola Estadual Evandro Ávila. 

Nossas entrevistas alternaram-se entre a escola e a casa de Taciana, no Povoado de 

Goiabeiras. No momento das entrevistas Lorena trabalhava no povoado na parte da tarde, de 

segunda a sábado, como babá.  Ela mora em um sítio, no Largo da Cruz. Na verdade, essa 

organização de encontros entre nós foi proposta por Lorena, tendo em vista “a falta de 

tempo.”, pois, além do trabalho como babá, auxiliava sua mãe nos afazeres domésticos, na 
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parte da manhã. Assim, aproveitamos os momentos em que Lorena se deslocava até a casa de 

Taciana para “tomar banho e café” antes de ir para a escola.  As entrevistas se iniciaram na 

escola, porém, a pedido de Lorena, passamos a nos encontrar e realizá-las na casa de Taciana, 

sua “melhor amiga”. 

Lorena mora em casa própria, em uma região chamada Largo da Cruz, que fica na 

saída do povoado de Goiabeiras, às margens da rodovia BR 265. Segundo ela, o sítio possui 

vários animais “patos, cachorros, gatos, passarinhos e galinhas”, “uma pequena horta com 

cebolinha e couve” e algumas frutas como “laranja, manga e jaboticaba”.  

A entrevistada tem 17 anos e é oriunda de uma família católica e negra. É filha de pais 

separados, Isabel Cristina de Santana, 34 anos e de Givaldo Alves, 50. Possui uma irmã, 

Larissa, de 14 anos. Isabel trabalha como auxiliar de serviços gerais na empresa Esteio. 

Givaldo está morando no estado de Sergipe e raramente mantém contato com as filhas. 

Quando isso acontece é via telefone. Renato, 50 anos, é o atual companheiro de Isabel. No 

momento encontra-se afastado da empresa Clip, “por problemas de coluna”.  Isabel concluiu o 

Ensino Médio através da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O capital escolar de Givaldo e 

Renato não ultrapassa a 4ª série do Ensino Fundamental. Sua irmã Larissa concluiu o Ensino 

Fundamental e segue o mesmo percurso da irmã, ajuda nos afazeres domésticos e mantém 

relação com o trabalho. Segundo Lorena, “ela faz uns bicos, faz unha, trabalha de babá pra 

poder ganhar dinheiro.”  

Lorena estudou em duas escolas. As séries iniciais do Ensino Fundamental foram 

feitas na Escola Municipal de Goiabeiras. Seguindo o “curso natural” dos alunos dessa escola, 

transferiu-se para a Escola Estadual Evandro Ávila, onde permaneceu até a conclusão do 

Ensino Médio, em dezembro de 2013. Após sua conclusão, encontra-se desempregada. No 

entanto, pediu a Taciana para ajudá-la a “arrumar qualquer emprego”, pois precisa se 

“manter”. Parte do seu processo de escolarização foi conciliando com o trabalho e estudo. 

Segundo a própria Lorena, “trabalhava por causa do dinheiro. Eu queria comprar roupas, 

colocar crédito no celular e sair, tomar sorvete...”.  

Em julho de 2013 Lorena abandonou seu emprego de babá para fazer, junto com 

Taciana, um curso técnico em estética no Centro de Educação Profissional Tiradentes 

(CENEP). Mas diz : “ Só comecei a fazer o curso por influência de Taciana. Fiz porque ela me 

chamou.” Em 2014, quer concluir o curso de Estética para dar início ao curso técnico de 

Enfermagem. Neste momento, Taciana interfere: “Ela precisa de um empurrãozinho”, dando a 

entender sua influência sobre Lorena, que sorri, como se estivesse concordando. Logo em 
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seguida, diz : “Mais eu também gosto dessa área”, justificando que sua escolha a respeito do 

curso, negando se tratar somente de influência de Taciana. 

Quanto a sua relação com o lazer, Lorena relata que “não gosto muito de sair” e que 

prefere ficar em casa assistindo televisão. Dentre seus programas prediletos estão “iCarley, 

Brasil Urgente e Os Simpsons”. Gosta também de filmes de “ação e comédia”. Os livros que 

mais lê são “de suspense e autoajuda”. Vez ou outra sai com a Taciana e Janaina pra “tomar 

sorvete no Rio das Mortes, geralmente aos domingos.” Gosta de ouvir música “sertaneja, 

funk, pagode e hip hop”. Também costuma ir ao Rio das Mortes para encontrar o namorado 

“mas a gente não se vê muito porque ele está servindo no quartel em São João.”  

Não acessa a internet, pois “não temos computador e nem condições de comprar”. 

Segundo ela, “nossa renda familiar é de 2 salários.” Também não usa o celular para acessar 

internet: “o crédito que coloco é para eu mandar mensagens para meus amigos e meu 

namorado.” Também não acessa as redes sociais, embora tenha facebook feito por Taciana. 

Nesse caso, segundo Taciana, “ela poderia entrar no face aqui em casa”, mas  Lorena logo diz 

“ não tenho muita paciência não”. 

Em todos os momentos de nossas entrevistas Lorena falou pouco, foi monossilábica. 

Suas explicações, quando oferecidas diante de  nossas solicitações se resumiam em “sim”, 

“não, uai!”, “porque não”, “porque é”, sempre com um sorriso finalizando suas respostas.  Ao 

que parece, Lorena é uma menina tímida e reservada. Mas sempre amável com a 

pesquisadora.  

 

1.4.7 Taciana Silva de Carvalho 

 

Nosso primeiro contato com Taciana foi por meio da Escola Estadual Evandro Ávila. 

Em seguida, nossas entrevistas se deram em sua casa, no Povoado de Goiabeiras. Em todas 

elas Luciana, Tayslaine e Lorena, sua “melhor amiga”, estavam quase sempre presentes. 

Taciana vive com sua mãe, seu padrasto e sua irmã em uma casa própria. A casa possui três 

quartos, sala, cozinha, banheiro e quintal com pequenas plantações e criação de galinhas, o 

que auxilia no sustento da família. Taciana diz que “temos de tudo aqui: alface, mandioca, 

cenoura, taioba, couve, almeirão, brócolis, folhas para fazer chá. Também temos as galinhas 

que comemos, além de aproveitarmos os ovos.” A casa possui poucos móveis, televisão de 

tela plana e computador. 

Taciana tem 18 anos e é oriunda de uma família negra e católica, embora não professe 

religião. É filha de Luciana, 36 anos, do lar, e o pai é desconhecido. Tem uma irmã, Tayslaine, 
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de 12 anos, filha de Paulo, 32 anos. Eles possuem uma união estável há treze anos. Em 2009, 

Paulo registrou Taciana como sua filha. Segundo Taciana, “Paulo tem muita preocupação com 

a gente, não gosta que a gente sai, quer saber com quem a gente vai, fala de drogas e diz que 

esse é um caminho sem volta. Ele fala mais que minha mãe.” 

O capital escolar de Luciana não ultrapassa a 5ª série do Ensino Fundamental. Paulo 

concluiu o Ensino Médio através da Educação de Jovens e Adultos (EJA), trabalha como 

operador de pá carregadeira em uma empresa de Transportes e Movimentações de Cargas e é 

quem arca com as despesas da casa.   

Taciana estudou em duas escolas. As séries iniciais do Ensino Fundamental foram 

feitas na Escola Municipal de Goiabeiras. Seguindo os passos de todos no povoado, 

transferiu-se para a Escola Estadual Evandro Ávila, onde permaneceu até a conclusão do 

Ensino Médio. Parte do seu processo de escolarização foi conciliando trabalho e estudo. 

Taciana alega que “não queria depender do povo aqui de casa, quero sair, comprar roupas e 

sapatos, principalmente.” Trabalhou como babá durante um ano, em seguida foi garçonete, 

ajudante de serviços gerais e recepcionista do Pesque Pague Pinheiros, localizado nas 

Goiabeiras, sem, no entanto, deixar de realizar outros “bicos”, como de manicure e 

“cabeleireira”. Após a conclusão do Ensino Médio, Taciana está trabalhando como ajudante 

de serviços gerais em uma casa de família em São João del-Rei, mas continua realizando 

“bicos” no Povoado de Goiabeiras. 

Concomitantemente ao trabalho e estudo regular, Taciana fez alguns cursos 

profissionalizantes. Dentre eles, o curso de Higienista de Serviços de Saúde no Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  (PRONATEC), em 2012, com duração de 

três meses. Em 2013, iniciou o Curso Técnico em Estética no Centro de Educação 

Profissional Tiradentes (CENEP). Segundo Taciana, sua escolha a respeito do Curso de 

Estética está relacionada aos “bicos” de manicure e “cabelereira”, “de assuntos de beleza e 

minha vaidade”. Sua perspectiva profissional para 2014 é concluir o Curso Técnico em 

Estética para posteriormente iniciar o Curso Técnico de Enfermagem e trabalhar no Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na expectativa dessa jovem, o processo de 

evolução no mundo do trabalho é lento e gradual, implica ter “ pé no chão”. 

A respeito de entretenimento, Taciana relata que se diverte com Lorena, sua “melhor 

amiga”. Nos fins de semana costuma “tomar sorvete no Rio das Mortes”, ir ao “baile no 

Pesque Pague”. Além disso, frequenta “torneiro leiteiro na região”, “inverno cultural e 

exposição em São João del-Rei.” E ainda, dirige o carro do padrasto, embora não seja 

habilitada. Mas habilitar-se é uma de suas metas para 2014. Também é recorrente “assistir 
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filmes de romance e comédia”. Diz que não gosta de assistir novelas, mas que assiste “jornal e 

o programa Esquenta de Regina Casé”. Faz caminhada sempre que possível e gostaria de 

fazer capoeira “mas não tenho tempo”. Acessa a internet para fazer pesquisa para o curso, 

sobre artesanato e outras curiosidades. Além disso, acessa sempre a rede social do facebook 

“para conversar com as pessoas, com meus colegas de curso, todo mundo se comunica, lá, é 

mais atual”. Quanto ao celular, foi possível perceber que ele estava sempre em mãos, no 

intervalo das aulas, nas aulas de educação física, nos momentos das entrevistas e ela justifica 

a posse dizendo que “uso muito para ligações e para mandar mensagens para meus amigos.” 

Gosta de ouvir músicas na rádio, pois “escuto todos os tipos de músicas.” Além disso, relata 

que auxilia nas atividades do lar e que é ela quem prepara as refeições: “Gosto muito de 

cozinhar, sei fazer de tudo, aprendi com minhas tias.” 

Taciana se diz muito vaidosa. Foi possível comprovar essa afirmação em nossas 

entrevistas e encontros, sempre de batom, unhas feitas, pintadas com cores fortes, cabelos 

escovados, mesmo quando presos. Essa “vaidade”, conforme disse Taciana, foi um dos 

motivos que fez com que ela procurasse o Curso Técnico em Estética. Taciana também relata 

sua “paixão por sapatos de salto”, que são usados toda vez que “tenho compromisso, quando 

saio.” 

A seguir, no capítulo II, trataremos das trajetórias privilegiadas por nós, de forma mais 

aprofundada.  
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CAPÍTULO II 

 

QUATRO PERFIS DE CONFIGURAÇÃO: A LUTA PELA CONSTRUÇÃO DOS 

DESTINOS SOCIAIS E ESCOLARES 

 

Neste capítulo iremos abordar quatro perfis em profundidade: um perfil que aponta 

para interrupções que podem levar ao fracasso no processo de escolarização pelo abandono 

temporário dos estudos, outro que aponta para um processo de desorientação por não saber 

que caminho seguir, outros dois perfis que apontam para possibilidades de continuidade. As 

quatro trajetórias privilegiadas não foram escolhidas aleatoriamente. Optamos por 

problematizar não só uma questão de gênero e raça, mas também utilizar o perfil de um 

estudante “promissor”. Dois homens, um deles branco (Antônio) e um pardo (Davi) e duas 

mulheres, sendo uma delas negra (Camila), e a outra, uma branca (Letícia). Esses perfis, na 

nossa opinião, são representativos do grupo maior que acabamos de mostrar e ressignificam 

as questões tratados no decorrer do trabalho, pois pudemos ser mais exaustivos nas 

reconstruções dos mesmos. 

Cabe ressaltar que o sucesso do qual falamos é sempre relativo, pois consideramos que 

não há garantias de que os perfis dos sujeitos que apontam para o sucesso terão continuidade 

nos projetos de vida dos mesmos, nem garantias de que o fracasso identificado possa ser 

temporário, já que não existe uma ação concreta que diga que Camila não possa voltar a 

estudar ou que Davi não possa encontrar seu caminho. O trabalho de Portes (1993) mostra 

com clareza que os estudos podem ser retomados quando as circunstâncias assim o 

permitirem. 

Antônio é um jovem do Ensino Médio proveniente das camadas populares. Sua 

trajetória se destaca de todas as outras por estar inserido em um sistema escolar de uma 

maneira peculiar: durante o 3º ano do Ensino Médio foi aluno bolsista em uma escola 

particular frequentada pela classe média de São João del-Rei. Ele é oriundo de uma família de 

baixo capital econômico e fraco capital cultural. No entanto, o que nos chama a atenção são as 

estratégias e mobilizações produzidas por ele e por sua mãe como forma de driblar uma 

condição que estava posta: de um possível fracasso escolar, orientada pelas condições 

materiais, pelo meio de habitação e as próprias condições de escolarização no meio rural. 

Zago (2002) mostra, a partir de uma análise feita de dois livros da trilogia escrita por 

Richard Hoggart (1970 e 1991), o meio escolar sob o ponto de vista de um intelectual 

proveniente das camadas populares cuja escolaridade contradiz  as estatística dos filhos de 
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operários ao ser bem sucedido em seu processo de escolarização. Hoggart (1991) trata das 

dificuldades com relação à trajetória escolar mediante as condições objetivas e subjetivas, 

suas conquistas e seus conflitos, por estar inserido em universos culturais diferentes. Relata o 

quão foi importante a presença da família e de determinados professores em seu trajeto 

escolar, o que possibilitou ser um aluno bolsista e seus ganhos no contexto escolar. A bolsa 

surgiu como possibilidade de entrada e permanência no Ensino Médio e Ensino Superior.  

A história de Antônio Justino Moura Neto se entrelaça com a história de Richard 

Hoggart, ambos oriundos das camadas populares, o reduzido capital econômico e cultural, a 

constante presença da família e do outro (professores), na luta incessante de tentar construir 

estratégias em busca do êxito escolar. O perfil de Antônio se destaca pela busca em sanar as 

dificuldades colocadas pela materialidade das condições objetivas, pelo desenvolvimento do 

capital escolar e “adaptação” de um capital cultural diferente daquele que é oriundo, como 

podemos ver a seguir.  

 

2.1 Primeiro Perfil: Antônio Justino Moura Neto 

 

Marcamos o encontro com o Antônio através do facebook, para conhecê-lo 

pessoalmente e conversar sobre a pesquisa. Na oportunidade, ele nos passou o telefone de seu 

irmão, Felipe, caso houvesse necessidade. Assim, nos encontramos pela primeira vez no 

Instituto Auxiliadora, escola onde estudava na época. O encontro aconteceu após o término de 

sua aula. Falamos a respeito da pesquisa e marcamos nosso encontro no dia 13 de março de 

2013, às 14 horas, em sua casa. Antônio se mostrou muito disposto em participar. Todas as 

nossas conversas foram permeadas por barulhos feitos pelas crianças que estavam brincando 

pela casa, a Renata, mãe de Antônio, presente, chamava a atenção dos meninos, que ora 

obedeciam, ora não.  

Ao chegar à casa de Antônio, fomos recebidos por ele, por sua mãe e pelo seu irmão 

mais novo, Tiago. Passamos pela cozinha e a primeira coisa que ela nos disse foi para que nós 

“não reparássemos a casa”, afinal eles ainda estavam se “ajeitando”, uma vez que tinham 

pouco tempo de mudança para aquele endereço. Renata informou ainda que a casa era 

alugada. Logo, seguimos para o cômodo de cima, onde havia um rack com um notebook e um 

banco improvisado, local onde Antônio realizava suas atividades escolares. No momento em 

que nos sentamos, Renata já avisou: “Vou ficar aqui pra poder te ajudar arrancar alguma coisa 

dele”, referindo-se à timidez do filho. Nesse primeiro encontro, entrevistar Antônio foi 

sobretudo entrevistar sua mãe. Segundo Renata, eles moravam na “roça”, distante do povoado 
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de Goiabeiras, e se mudaram para São João del-Rei com o intuito de que Antônio pudesse 

estudar, já que ele  havia passado em um processo de seleção para o Instituto Auxiliadora, 

uma escola privada que atende a setores das classes médias.  

Quanto ao capital escolar dos pais, é possível dizer que Renata e Reginaldo possuem 

uma escolaridade que não ultrapassa a 5ª série do Ensino Fundamental. Reginaldo possui dois 

empregos: um deles é como vigilante na empresa das Ligas Gerais, instalada estrategicamente 

na cidade de São João del-Rei, na nova unidade destinada  à produção de ferroligas, onde, 

além de trabalhar a semana toda, trabalha em alguns fins de semana, de acordo com a escala. 

Com relação ao outro emprego, Reginaldo atua como servente de pedreiro, o que o 

impossibilita de almoçar com a família durante a semana. Já Renata fica em casa para realizar 

as tarefas do lar, cuidar e auxiliar nas necessidades dos cinco filhos: Ana Clara, de 5 anos, na 

época estava cursando a Educação Infantil; Tiago, de 8 anos, encontrava-se no 3º ano do 

Ensino Fundamental; Vitória, de 11 anos, cursava o 6º ano do Ensino Fundamental; Antônio,  

de 17 anos,  estava no  3º ano do Ensino Médio, e  Felipe, de 21 anos,  havia parado de 

estudar no 1º ano do Ensino Médio, tentou retomar os estudos  fazendo o supletivo, mas 

acabou não concluindo. Felipe trabalhou em um posto de gasolina, resolveu desvincular-se do 

emprego para viajar para Varginha- MG, permanecendo na casa de sua tia para realizar um 

curso de vigilante armado. Na verdade, Renata e Reginaldo têm seis filhos; entretanto, 

Camila, de 18 anos, já é casada e mora em outro bairro. No início da entrevista, Camila 

também havia cessado os estudos no 1º ano do Ensino Médio, mas pretendia retornar à escola 

em 2013. Foi possível perceber que a configuração familiar se dava da seguinte forma: 

Reginaldo era quem arcava com as despesas de casa, enquanto a Renata está delegado o ato 

de organizar as questões familiares e escolares dos filhos. 

Essa família é evangélica. Os discursos de Renata dão notável valor às questões 

religiosas. Deixam antever que o sucesso dos filhos, mas principalmente o de Antônio, é fruto 

de uma “iluminação divina”, de uma “benção”.  Segundo Antônio, todos têm o hábito de ir à 

igreja aos domingos. 

Também é interessante observar a relação dessa família com instâncias culturais, 

como, por exemplo, a escola de música. Tiago, por sua vez, se inseriu na conversa em uma 

das entrevistas e falou que estava aprendendo piano no Conservatório Estadual 

de Música Padre José Maria Xavier de São João del-Rei, e que sua irmã Vitória estava 

aprendendo violino, e que ele, mais adiante, pretendia aprender flauta também! 

O encontro com Antônio foi impulsionado por sua mãe, ele quase não falava, era ela 

quem comentava sobre os cursos que ele fez e o que está fazendo. Ele complementava os 
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dizeres da mãe. A todo o momento Renata reafirmava que “faz tudo pelo filho, invisto tudo 

que posso nele”, cobrindo-o de elogios. No que tange aos cursos paralelos à educação regular, 

ele fez um de “computação” por mais de um ano, interrompido por questões financeiras. 

Entretanto, Renata afirma com muita convicção que “ele vai retornar o mais rápido possível”. 

Há um ano está fazendo curso de inglês no CCAA, no qual “ele caminha muito bem”. 

Participou de uma seleção regional do quadro Soletrando, programa exibido no Caldeirão do 

Huck, na TV Globo, mas disse ter esquecido o “r” na palavra cabeleireiro, e acabou sendo 

desclassificado. Sua mãe, na proteção do filho, atribuiu a desclassificação do mesmo a dois 

fatos: ter recebido o convite “em cima da hora” e ter “ido a pé para a escola”, o que o cansou 

bastante. Participou, ainda, das Olimpíadas Brasileiras de Matemática (OBM) até a segunda 

fase e recebeu um certificado de menção honrosa pelo seu bom desempenho. Seu irmão 

Felipe é muito próximo de Antônio, saem juntos, fazem atividades físicas e era ele quem 

levava e buscava Antônio na escola de moto. Segundo Nogueira (1991), em um atitude 

característica dos pobres diante da longa escolarização, na busca sempre de um mecanismo de 

proteção caso algo “dê errado”, o irmão Felipe fez a inscrição de Antônio para ser soldador 

em uma técnica específica de nome MIG MAG, oferecida pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), em São João del-Rei. O curso estava previsto para se 

iniciar no ano de 2013. 

No desenrolar do encontro Renata relata um aspecto interessante sobre o processo de 

escolarização de Antônio, o fato de ele ter aprendido “a ler e a escrever sozinho”, e reforça 

dizendo “que desde pequeno é muito inteligente.” Renata atribui o fato de Antônio ter 

aprendido “a ler e a escrever sozinho” através de propagandas na televisão, de prestar atenção 

na escrita das palavras e na pronúncia delas, “por esforço dele mesmo”.  Renata relatou que 

ao entrar na escola Antônio já sabia todo o alfabeto. Neste momento Antônio interrompe a 

conversa e diz lembrar-se que conseguia ler o que sua professora do pré-escolar escrevia no 

quadro: “Hoje é dia tal”. 

Renata disse ainda que “não teve estudo”, mas que “fica atenta a tudo que as pessoas 

falam com relação à escola” e que estuda para ajudar os filhos nas dificuldades escolares. Em 

seguida, relatou as dificuldades que Vitória, sua filha de 11 anos, teve durante determinado 

momento na escola, conferindo a esse acontecimento a falta de leitura da filha. Segundo ela, a 

solução foi incentivá-la a “trazer livros da escola e ler cada vez mais.” Diz que orientou 

Vitória a respeito “das pontuações, das vírgulas e pontos que podem mudar o sentido da 

frase.” Vemos, nesse caso, uma mãe com baixo capital escolar se esforçando para ser 
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educadora, procurando dar respostas às exigências colocadas pelo sistema escolar e 

desempenhar, dentro de seus limites, um trabalho pedagógico dentro do lar.  

Foi possível identificar nas falas de Renata o acompanhamento e vigilância que ela faz 

em relação aos trabalhos escolares dos filhos. Mesmo não interferindo no processo 

pedagógico propriamente dito, Renata demonstra uma preocupação incessante com relação a 

isso. Suas intervenções no processo de escolarização dos filhos, principalmente com relação a 

Antônio, como incentivar Antônio a fazer cursos dentro de suas possibilidades econômicas, 

perguntar como foi o dia na escola, realizar o deslocamento geográfico para que ele pudesse 

estudar com mais qualidade e tranquilidade. Além disso, procura conversar com o filho a 

respeito de sua timidez, de forma que Antônio não construa para si um isolamento com 

relação às pessoas. Em uma de nossas entrevistas ela disse: “- Já falei para ele que ele tem que 

falar, como é que ele vai fazer quando for um Promotor de Justiça?” 

Ademais, segundo Renata, ela fica “atenta ao que as pessoas falam sobre escola”, 

“para ajudar meus filhos”. Incentiva sua filha Vitória a ler, orienta para a escrita e leitura. 

Incentivou Felipe a fazer o curso de vigilante armado que ele tanto desejava, pois ela acredita 

que é necessário trabalhar com o que gosta, e diz: “- Já pensou você trabalhar a vida inteira 

com o que não gosta?” Nesse aspecto, a sugestão de Renata difere da opinião do seu esposo, 

que desejava que os filhos escolhessem e seguissem carreira militar.  

Com relação às atividades culturais, Renata também apoia os filhos, Tiago e Vitória 

realizam atividades musicais no Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier 

de São João del-Rei, o que não acontece com Antônio, que atualmente tem-se dedicado de 

forma bastante intensa a seus estudos, fatores esses que evidenciam a importância que a 

escola representa para Renata e que ela reconfigura ao tentar potencializar a escolarização e o 

universo cultural dos filhos, ao passo que não foi possível fazer para si mesma. 

Antônio cursou as séries iniciais do Ensino Fundamental na Escola Municipal de 

Goiabeiras e em seguida foi transferido para a Escola Estadual Evandro Ávila, onde cursou o 

1º e o 2º anos do Ensino Médio, no turno diurno. Neste caso, não houve possibilidade de 

escolha de estabelecimento escolar, era a única opção na região. Antônio teve conhecimento 

do processo de seleção para o Instituto Auxiliadora, colégio de São João del- Rei,  através do 

seu ex-professor de Matemática, Sidney, que lecionava na Escola Estadual Evandro Ávila, na 

época em que ele ainda estudava lá. 

O fato de ter ingressado no Instituto Auxiliadora, uma escola que pertence a um 

sistema mais amplo, que desenvolve suas atividades no sentido de preparar os seus alunos 

para competir com chances no sistema de Ensino Superior, chamou muito a atenção de 
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Antônio. Ele confere muita relevância à dinâmica dos testes “simulados” das disciplinas, que 

incluem todos os conteúdos estudados. Chama a sua atenção o fato de a professora de Língua 

Portuguesa fazer um trabalho interessante com livros, pelo qual todos os alunos têm que ler 

para responder questões e em seguida discutir em sala.  

Antônio tem bom desempenho tanto na área de humanas quanto na de exatas. Diz não 

enfrentar dificuldades em compreender os diferentes conteúdos. Apreciava o fato de os 

professores enviarem tarefas para serem realizadas em casa, o fato de ter aulas de manhã e de 

tarde nas segundas e sextas-feiras e de poder contar com as monitorias oferecidas pela escola. 

Segundo ele, esses procedimentos “de ritmo apertado” ajudam na aprendizagem, tendo em 

vista que os alunos que cursam o 3º ano pretendem prestar vestibulares e fazer o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Ele relata ainda que seus pais sempre perguntavam como “foi na escola”. Diz que não 

costumava conversar muito sobre a escola com seus pais, principalmente sobre os conteúdos, 

mas falava sobre o que ele via de diferente nesta escola, como eram as provas, as monitorias e 

a estrutura física. Com relação às tarefas escolares que eram realizadas em casa, Antônio disse 

que as fazia sem o auxilio de ninguém. Mas, por outro lado, no que se refere às tarefas dos 

irmãos, ele sempre os auxilia, relato que é confirmado pelo seu irmão Tiago, que 

acompanhava o nosso encontro. Tiago disse que Antônio sempre os ajuda, “a eu, nas contas”. 

No que se refere às suas perspectivas futuras de estudo, Antônio diz que deseja ser 

“promotor de justiça”
12

. No início da pesquisa, Antônio pretendia prestar o ENEM para 

ingressar no curso de Direito, em 2014. Em meio às nossas conversas, discutimos a respeito 

de encontrar uma “boa universidade” que auxiliasse no seu processo de permanência através 

da assistência estudantil, como Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). No entanto, ele não descartava a possibilidade de tentar na cidade 

de Varginha, já que sua tia mora lá, o que de alguma maneira tornaria menos difícil a sua 

permanência. É importante destacar que a cidade de Varginha possui apenas faculdades 

particulares que ofertam o curso pretendido por Antônio. Diante disso, Antônio diz que sua 

permanência em uma dessas instituições só poderia se dar por meio da obtenção de uma bolsa 

de estudos. 

Antônio relata que “não gosta muito de sair”, prefere ficar em casa. As suas poucas 

saídas são com seu irmão mais velho, Felipe. Logo, sua diversão se dá na maioria das vezes 

                                                 
12

É interessante observar que este sempre foi o sonho de Antônio, pois, quando da participação no livro O bicho 

Encantado, confessa ao prof. Écio Antônio Portes, um dos organizadores do livro, que gostaria de ser “juiz de 

direito”. 
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entre os intervalos dos estudos, em casa, quando ele joga diversos jogos em seu computador. 

Gosta de todos os estilos de música e diz que o funk é o que menos gosta. Aprecia o violão, 

ademais, não se dispôs a fazer aulas no conservatório de música por falta de tempo, pois está 

muito voltado para seus estudos. Antônio gosta de viajar, mas há muito tempo não o faz. Não 

costuma ir a eventos culturais como apresentações de música, teatro e cinema (embora tenha 

ido uma única vez, tanto ao teatro quanto ao cinema) e já faz algum tempo que não assiste a 

filmes e quando o faz, geralmente é pela internet. 

O Instituto Auxiliadora, escola em que Antônio cursou o 3º ano do Ensino Médio, 

possui duas diretoras, segundo Poliana, orientadora educacional, “a diretora institucional é 

responsável pelo patrimônio, esse cargo é ocupado necessariamente por uma freira salesiana, 

já o outro cargo é ocupado necessariamente por uma diretora leiga, responsável por toda parte 

pedagógica da escola.” Atualmente, quem se encontra no cargo de diretora institucional é a Ir. 

Maria Nívea Alves Avelar.  

Em termos organizacionais da escola no ano de 2013, havia dez turmas no período da 

manhã e doze na parte da tarde. As turmas da manhã correspondiam ao 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental II até o 3º ano do Ensino Médio. As turmas da parte da tarde correspondiam aos 

alunos do maternal até o 7 º ano  do Fundamental II. Os horários das aulas eram das 7h às 12h 

e 25min para o Ensino Médio; Ensino Fundamental II, das 7h às 11h e 35 min, salvo nas 

quartas-feiras, que seguiam o horário do Ensino Médio. Já o maternal seguia a jornada de 13h 

às 17h e 30 min, o Fundamental I e  parte do Fundamental II ( 6º e 7º anos),  de 13h às 17h e 

35 minutos. 

Com relação à estrutura física da escola, temos duas recepções, secretaria, tesouraria, 

sala de visita, de reuniões, de professores, de coordenadoras pedagógicas, de supervisoras, de 

música, da pastoral, de multimídia, de coordenação de esportes, de troféus, já que a “escola é 

voltada para o esporte”, sala multifuncional “para alunos do infantil trabalharem a 

coordenação motora” com os seguintes aparatos: túnel, tapetes, banheiros adaptados para o 

infantil, salão audiovisual. Conta ainda com gráfica “para produzir materiais feitos pelos 

professores de forma a complementar o material usado pela rede dos salesianos”, 

almoxarifado; laboratório de ciências “com o acompanhamento de um técnico em 

informática”, capela, biblioteca, auditório, laboratório de informática educativa, área 

vermelha “onde há mesa de totó, de pingue-pongue, painéis de mensagens aos estudantes e 

brinquedos para trabalhar a coordenação motora”, pracinha, área verde, pátios, quadras 

poliesportivas, ginásio poliesportivo, arena (anfiteatro ao ar livre), parquinho (playground) 

com piso emborrachado e salão de festas, para a utilização das turmas do 1º ao 5º ano, copa,  
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cantina com cozinha que serve almoço quando há pedidos, lavanderia, área para os 

funcionários da manutenção contendo geladeira e pia, com opção de almoçar nesse espaço; 

banheiros feminino e masculino, residência das irmãs, horta e pomar para o abastecimento da 

residência. Entretanto, sempre que há excesso de frutas elas são levadas para as salas dos 

professores, um universo escolar completamente diferente daquele com os quais Antônio 

estava acostumado. 

A biblioteca possui “Livros literários, didáticos, de apoio, coleções de que os meninos 

gostam, estamos sempre renovando. Todos eles são devidamente catalogados.” Quanto “ao 

laboratório de ciências todos os alunos têm acesso, desde que esteja acompanhado de um 

professor ou estagiário”. São priorizadas as questões de segurança dentro do laboratório, 

segundo Poliana a Orientadora Educacional do Colégio, “não possui nada obstruindo a porta 

de entrada” e possui “um chuveiro, para caso haja uma acidentes e os alunos tenham que se 

lavar.” 

A sala de música possui vários instrumentos musicais, como piano, violão, teclado; 

apesar disso, os alunos costumam trazer de casa seus próprios instrumentos. 

Com relação a projetos escolares, Poliana diz que, enquanto orientadora educacional, 

desenvolve alguns projetos, a saber: “hábitos de estudo, ciclo formativo para os pais, 

monitoria cooperativa e orientação profissional”. Poliana relata que existem outros projetos 

dentro da escola, e que são diversos, como a Feira do Livro, por exemplo. 

No nosso contato com a orientadora educacional, conversamos bastante sobre Antônio. 

Ela se revelou muito satisfeita com a presença do jovem na instituição, com o seu 

aproveitamento escolar e os esforços despendidos pelo aluno e família para que ele se 

adaptasse ao ritmo da nova escola. Relata que, apesar dele ser “um menino muito tímido”, 

estava se adaptando à nova fase, pois estava se “entrosando”: “ - Peguei Antônio conversando 

com pessoas de outras salas.” A orientadora explica à pesquisadora como foi o processo de 

seleção para a bolsa, ao dizer que fazem uma reunião e pedem que os professores da escola 

que indiquem alunos da rede estadual para fazer o processo seletivo e que Antônio foi 

indicado pelo professor Sidney. Revela ainda que é feita uma avaliação com a assistente social 

para conhecer as condições socioeconômicas do candidato. Segundo Poliana, no processo 

seletivo, Antônio acertou 80% da prova de Língua Portuguesa, que incluía gramática e 

literatura e “fechou” a prova de Matemática. Segundo a orientadora, naquilo que se refere ao 

desempenho de Antônio nas matérias cursadas, ele „fechou” a prova de Espanhol, Física, 

Biologia e Ensino Religioso, e que ele tirou  13 em 14, em Matemática; em História, 7 em 8. 

A menor nota de Antônio foi em Geografia, na qual ele perdeu apenas dois pontos,  ficando 
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com 9 pontos em 11. A orientadora se revela “impressionada” com o rendimento do aluno, 

ainda mais considerando a sua trajetória social e escolar, pois é proveniente de escola pública. 

Deixou claro que vários alunos que já estudam no Instituto há mais tempo reclamavam do 

ritmo, que é “bastante puxado”, e que Antônio conseguia dar conta do que a ele é proposto.  

Reconheceu o empenho de Renata para que o filho pudesse ter o material e o uniforme 

escolar. Mencionou que a própria escola tem feito um esforço para inserir Antônio e sua 

família nas festas de formatura, já que são pagas e eles não têm condições financeiras para 

delas participar. Até o momento da entrevista a escola já havia conseguido garantir a sua 

participação e a de seus pais, mas que o objetivo é que os irmãos também pudessem estar 

presentes nas festividades. Por fim, revela sua admiração e prognostica o futuro de Antônio: 

“Trata-se de um menino muito responsável, que corre atrás, ele vai ser o que ele quiser! Seu 

rendimento escolar está em torno de 90%”. 

Em entrevista com Marco Antônio, professor de Matemática de Antônio no Instituto 

Auxiliadora, Marco diz que “Antônio é o tipo daquele caladinho que dá show, que brilha!” 

Observa que ele dava conta de resolver os simulados, “mesmo sendo um simulado com 

questões referentes a vestibulares anteriores, difíceis!” No início, a preocupação de Marco era 

que Antônio “não conseguisse dar conta do ritmo, mas ele não! Deram uma base muito boa.” 

A fala de Marco evidencia a sua preocupação com o fato de Antônio ter vindo de outra escola 

e ele não saber ao certo de como foi construído o processo de conhecimento de Antônio. 

Marco disse que costuma trabalhar com a dinâmica de monitoria dentro de sala de 

aula. A dinâmica funciona de maneira que os alunos que têm mais facilidade com o conteúdo 

auxiliem os que possuem mais dificuldade. Segundo Marco, Antônio não oferecia ajuda, mas 

se mostrava muito disponível quando solicitado. Com relação às manifestações de Antônio 

para esclarecer dúvidas, Marco diz que, no início, Antônio não se manifestava frente aos 

colegas; entretanto, modificou sua postura com o tempo.  

Quase no término da entrevista, perguntamos ao Marco se os professores comentavam 

a respeito de Antônio, e ele me disse com um sorriso discreto: “- Comentamos sobre quem 

nos traz problemas, e ele não traz.” 

Por fim, perguntamos ao professor o que ele considera o diferencial do Instituto 

Auxiliadora, e ele respondeu: “- Metodologia da própria rede, que não treina os alunos, não se 

preocupa com o processo de mecanização dos alunos, mas em trabalhar com a construção do 

conhecimento e que os alunos tenham a capacidade de compreender o processo como um 

todo.”  
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Uma entrevista com Sidney, também professor do Instituto Auxiliadora e ex-professor 

de Antônio, foi agendada para o dia 23 de abril, às 9 horas, no local de trabalho, conforme 

solicitado pelo entrevistado.  

Ao perguntar sobre Antônio, Sidney o definiu “como um aluno 100%”, atento em tudo 

e “solidário aos demais”, apesar de ser “um menino muito tímido, calado, que não se 

relaciona.” Mas, Sidney garante “que depois que Antônio se mudou para o Instituto 

Auxiliadora ele passou a se relacionar mais com os colegas, diferentemente de quando 

estudava na Escola Estadual Evandro Ávila, hoje sua oratória é outra!” Sidney revela que já 

se deparou várias vezes com Antônio dando aula aos colegas nos corredores do colégio ou 

mesmo na biblioteca. Ainda, segundo Sidney, esses episódios “forçaram” Antônio a se 

entrosar mais, pois é necessário que ele fale a respeito dos conteúdos, ao contrário do que 

acontecia quando ele estudava na escola do Rio das Mortes, onde “os meninos queriam 

apenas copiar as tarefas feitas por Antônio”; aqui, não, referindo-se ao Instituto Auxiliadora, 

“os meninos querem aprender.” 

Conversamos a respeito do envolvimento de Sidney sobre o esforço empreendido por 

ele para que Antônio fizesse a prova de seleção do Instituto Auxiliadora. Na verdade, foi ele 

quem entrou em contato por telefone com a família, através de um amigo de Antônio, que 

forneceu a ele o número, na época em que lecionava na Escola Estadual Evandro Ávila. Feito 

isso, auxiliou na organização dos documentos necessários antes e depois do processo de 

seleção, a compra dos materiais escolares utilizados no Instituto Auxiliadora bem como o 

uniforme escolar abaixo do custo normal. Na verdade, antes mesmo da entrada de Antônio no 

Instituto Auxiliadora, Sidney já o acompanhava em sua trajetória escolar. Foi ele quem levou 

Antônio a participar das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, no 1º e 2º ano do Ensino 

Médio. Além disso, auxiliou Antônio em seus momentos de dúvidas em um caráter mais 

individualizado, em decorrência da timidez do aluno, que não se manifestava perante os 

colegas.  

Sidney mencionou ainda a respeito das festividades da formatura do 3º ano, nas quais 

Antônio estaria presente. Na verdade, isso se deve ao fato de todos reconhecerem o esforço 

dele, bem como a relação de amizade que Antônio foi construindo com os colegas. No fim do 

ano, os alunos do 3º ano vão fazer uma viagem a Porto Seguro, como um dos eventos de 

formatura, hospedando-se em um hotel 5 estrelas, e Antônio  foi como “convidado” da turma, 

pois não poderia pagar as despesas. 

O entrevistado mostra um professor muito envolvido com suas atividades profissionais 

escolares, tendo em vista a organização de trabalho e a maneira como se relaciona com os 
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alunos. Sidney discorreu sobre algumas dinâmicas de trabalho, como intervenção na 

realização de trabalhos em grupo, filmes e relatórios com a finalidade de fazer com que os 

alunos entendam que as disciplinas estão interligadas, jogos que auxiliam no processo da 

compreensão dos conteúdos, maneira como escolhe seus exercícios de avaliação, a 

aproximação com seus alunos e o diálogo que estabelece com os mesmos; por fim, a reflexão 

sobre seu próprio trabalho. Em uma de suas colocações, Sidney confere a forma de trabalho 

ao prazer de ser professor de Matemática e sua responsabilidade com a aprendizagem de seus 

alunos: “Eu gosto do que eu faço! Mantenho uma boa relação com meus alunos, se precisar 

conversar eu nunca digo não. Sou educador e perfeccionista!” Essa fala nos revela as 

disposições de Sidney diante do processo educativo de seus alunos e de seu trabalho. Para os 

nossos interesses, deixa evidente o tipo de sujeito que vem apoiando Antônio no seu processo 

de descoberta e abertura de horizontes. 

Essas representações sobre Antônio parecem fazer sentido, pois os relatos da ex-

professora de Física de Antônio, Rafaela Cristina Santos Martins, que lecionou na Escola 

Estadual Evandro Ávila em 2011 e 2012, confirmam a boa vontade escolar do jovem. Rafaela 

relata que Antônio se sentava na primeira carteira e completou: “Ele é o aluno que todo 

mundo quer ter”, referindo-se ao aluno dedicado e atencioso. Ela menciona que ele se 

destacava diante dos professores, e que todos, inclusive alunos, tinham um “carinho especial 

por ele, pelo seu esforço e por sua vontade de crescer.” Segundo ela, durante os dois anos em 

que lecionou para Antônio, ele tirou “99 em 100”, demonstrando o significativo rendimento 

escolar do aluno.  Rafaela diz ainda que não observava Antônio nos momentos de intervalo, 

no lanche, e não sabe dizer como eram suas relações com os demais colegas. Dentro da sala 

não se revelava isolado, pois ele estabelecia uma boa relação com Raul e Ivan, que se 

sentavam próximos. No início Antônio se mostrava receoso ao procurá-la para esclarecer suas 

dúvidas, tendia a resolver tudo sozinho. Entretanto, com o tempo, ele foi modificando esse 

tipo de comportamento, construindo uma proximidade maior com a professora. 

Assim, é possível perceber a presença do outro na vida do Antônio. A percepção de 

alguns professores e da orientadora pedagógica quanto ao brilhante desempenho escolar de 

Antônio nos remete a uma intensa aproximação e sensibilização. Essa sensibilização é notável 

através da mobilização dos professores para que Antônio não construa um isolamento em suas 

relações sociais, devido à sua timidez. E, além disso, procuram criar condições para que 

Antônio potencialize sua autonomia, como, por exemplo, nas dinâmicas de monitoria 

proposta pelo professor Marco, em que Antônio incorpora o “professor” do seu grupo, tendo 

em vista sua facilidade com o conteúdo. Antônio, por sua vez, tornou-se referência para o 
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grupo e ampliou suas relações, mesmo entre jovens “socialmente diferentes”. Portes (2001) 

mostra que o conhecimento ou a capacidade de conhecer demonstrados por estudantes pobres 

em diferentes momentos é capaz de atenuar algumas diferenças sociais e propiciar um 

reconhecimento dos provenientes dos meios populares em espaços dominados por “herdeiros 

culturais.” 

Em todas as entrevistas com ex e atuais professores, eles demonstram em suas falas o 

reconhecimento do esforço, dedicação e um bom desempenho escolar de Antônio. Essas falas 

nos remetem à boa vontade cultural que Antônio tem revelado com relação à escola, boa 

vontade cultural que, segundo Nogueira e Nogueira (2002), se dá pelo reconhecimento da 

cultura legítima e pelo esforço sistemático para adquiri-la.   

Concretizada a aprovação na seleção, Renata providenciou a transferência do filho 

bem como a mudança da família da “roça” para a cidade, efetuando uma mudança na vida de 

todos. Fica clara a importância e aceitação da ajuda de outras pessoas por parte da Renata ao 

reconhecer que essas pessoas têm muito a contribuir no processo de escolarização do filho, já 

que eles conhecem e fazem parte do sistema escolar de uma maneira mais intensa. 

Segundo Nogueira e Nogueira (2002), Bourdieu evidencia algumas estratégias e 

disposições dos sujeitos oriundos das camadas populares. Dentre elas é possível destacar que 

esses sujeitos possuem baixo capital cultural e econômico, o que levaria a um “investimento” 

comedido com relação ao processo de escolarização dos filhos, isso porque são poucas as 

chances de sucesso e retorno do “investimento” familiar, tendo em vista as condições sociais, 

econômicas e, sobretudo, culturais. Esta estratégia de “investimento” seria inviável, na 

medida em que não se tem certeza do retorno, além de ser de alto risco. Esse risco e a falta de 

segurança são ainda maiores tendo em vista que o retorno do “ investimento” feito só  ocorre  

a longo prazo. “Essas famílias tenderiam, assim, a privilegiar as carreiras mais curtas, que dão 

acesso mais rapidamente à inserção profissional”, como podemos ver: 

No caso das classes populares, o investimento no mercado escolar tenderia a 

oferecer um retorno baixo, incerto e em longo prazo. Diante disso, esse grupo social 

tenderia a adotar o que Bourdieu chama de “liberalismo” em relação à educação dos 

filhos. A vida escolar dos filhos não seria acompanhada de modo muito sistemático e 

nem haveria uma cobrança intensiva em relação ao sucesso escolar (NOGUEIRA e 

NOGUEIRA, 2002, p.24). 
 

Esse caso especificamente difere da situação mencionada acima. A mudança 

geográfica revela o “investimento” que Renata faz em Antônio. Isso fica claro também em um 

dos nossos encontros, quando ela diz: “- Invisto tudo que posso nele”, referindo-se à mudança 

geográfica e os cursos que ela o incentivou e incentiva a fazer. Diz ainda que sabe que o 

retorno desse investimento será a “longo prazo”, mas, apesar disso, tem feito grandes esforços 



84 

 

 

para que Antônio dê continuidade à sua vida escolar. Acredita que Antônio irá recompensar a 

“ajuda”, futuramente. Antônio também não se ocupa de afazeres domésticos, Renata diz que 

“ele só estuda!” Verifica-se todo o esforço da mãe para que o filho se dedique de maneira 

intensa às suas atividades escolares. Na verdade, é possível perceber toda essa mobilização 

pela escolarização do filho por parte de Renata, pois o mesmo apresentou desde o início de 

sua escolarização um bom desempenho escolar e um futuro promissor, aliados a isso apoio e 

reforço na construção de uma identidade de “bom aluno” diuturnamente reforçado pelos 

professores.  

 

2.2 Segundo Perfil: Davi Henrique de Santana Assis 

 

As entrevistas realizadas com Davi ocorreram na Escola Estadual Evandro Ávila. 

Nossos encontros foram concretizados na parte da noite, horário em que Davi estudava, 

porém, durante o intervalo das aulas para o lanche. Naquele momento Davi estava 

trabalhando como servente de pedreiro, durante todo o dia, o que de alguma forma dificultava 

os nossos encontros durante a semana e aos sábados. Portanto, a pedido do mesmo, nossas 

entrevistas foram realizadas na escola. Assim, nossa permanência na escola se deu durante os 

intervalos durante 20 dias, o que possibilitou compreender um pouco da dinâmica escolar dos 

sujeitos que fazem parte da pesquisa.  

Davi é filho de pais separados e diz não ter contato com o pai desde que era recém-

nascido. Davi mora com sua mãe, Sílvia Aparecida de Santana, e seu irmão, Diego Felipe de 

Santana. Silvia tem 41 anos, trabalha na lavoura e cursou até a 4ª série do Ensino 

Fundamental. Diego, irmão mais velho de Davi, tem 21 anos e cursou até a 7ª série do Ensino 

Fundamental e trabalhou na empresa Ligas Gerais até a falência desta.  Davi atribui a escolha 

do irmão ao fato de “ter dinheiro”. Nas falas de Davi, ele procurou deixar de uma forma 

bastante evidente o descontentamento de sua mãe com relação a Diego ter deixado os estudos: 

“Ela falou, não sai, explicou como a vida funciona, pra se ter alguma coisa na vida, sossego.” 

Apesar da insatisfação de Sílvia, ela tentou compreender o desejo do filho. Mas pudemos 

perceber através das falas de Davi o esforço apreendido por ela para que Diego não deixasse a 

escola, esforço esse que se deu ao tentar explicar-lhe a falta de uma “estabilidade” na vida de 

uma pessoa sem escolarização. Contudo, ela se rendeu à escolha do filho. Em defesa da 

autoridade da mãe, Davi completa: “Não adianta forçar a pessoa fazer o que não quer, tem que 

gostar do que faz, senão não adianta.” Mas as atitudes de Diego podem ser também 

compreendidas na literatura que cuida do tema, pois, “Nas camadas populares, é sempre 
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dentro destas mobilidades que o futuro escolar é projetado, na perspectiva de uma conciliação 

entre estudo e trabalho” (ZAGO, p. 27, 2010). 

Davi está com 18 anos e já concluiu Ensino Médio, ele trabalhou como servente de 

pedreiro de agosto de 2012 a maio de 2013. Decidiu trabalhar porque “não tinha muito que 

fazer, sei lá”. Segundo ele, “conciliava bem trabalho e estudo, embora fosse cansativo”, “ para 

ter dinheiro.” A dinâmica desenvolvida por Davi para dar conta de suas atividades era decidir 

o dia em que iria trabalhar, por causa das tarefas escolares. Isso só era possível devido ao fato 

de Adriano, mestre de obra, ser muito seu “amigo”. Nesse momento, recorda uma das falas de 

Adriano: “Se precisar sair para fazer trabalho, falta, depois a gente vê o que faz, não tem 

perigo não.” “Ele sempre quis me ajudar”, diz Davi. Entretanto, acontecia em determinados 

dias de ter que dormir às duas da manhã. Davi pareceu muito orgulhoso ao contar que foi 

chamado para realizar o planejamento de uma construção da casa da tia de um amigo, pois os 

dois fizeram esse trabalho juntos. Ele diz que não pretende seguir a carreira de servente de 

pedreiro: “Não quero ser servente pro resto da vida, mas aprender o suficiente para mim, 

sabedoria nunca é demais.”  

Davi diz que sua mãe nunca cobrou que ele e seu irmão realizassem as tarefas 

domésticas, mas sempre que é possível eles as assumem para poder ajudá-la. Fazem almoço e 

deixam a casa arrumada. Disse também com relação aos estudos, que “ela nunca me cobrou 

nada, porque sempre fui interessado, agora, depois da 6ª série... (risos). A gente vai 

amadurecendo, vendo o que tem que fazer, o que é certo, o que é errado.” Diz ainda que não 

tinha hora específica para realizar suas atividades escolares, mas que era necessário fazê-las: 

“Não tinha hora, mas tinha que fazer! Mãe não olhava, ela acreditava em mim.” Com relação 

ao auxílio dessas atividades por parte da mãe, Davi fala que não havia, entretanto, porque 

“preferia tirar dúvida na escola, ela às vezes poderia não saber.” Essa relação de “confiança” 

nos filhos “que vão bem na escola” por parte de mães das camadas populares é muito comum, 

visto que eles demonstram desde muito cedo terem introjetado a forma escolar e conseguem 

dar respostas para as necessidades da escola, como mostra Portes (2001).    

Com relação à escola, Davi argumenta que “é necessário muita dedicação e que isso 

parte de cada pessoa, de quem está interessado em aprender. Para quem vem de família 

humilde, a única forma de atingir o sucesso é estudando.” Davi “investe” tudo o que pode na 

construção de um capital escolar. Desdobra-se, mediante o seu trabalho e suas atividades 

escolares, com o objetivo de um dia “ser alguém na vida.”  

As análises feitas por Davi com relação ao comportamento de seus colegas durante as 

aulas e à falta de comprometimento com a realização de tarefas, críticas feita à professora, por 
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causa de conteúdos não tratados, assim como o seu contentamento em tirar “notas boas”, 

mostram seu esforço ordenado na aquisição da cultura legítima, sua boa vontade cultural, mas 

mostram também uma participação efetiva na cena escolar que ele ajuda a construir. 

No que tange às Goiabeiras, povoado em que ele reside, diz “que  não há muito que 

fazer”, principalmente nos fins de semana, quando “pego um caderno e vou estudar”, 

“escrevo poesias e canções” ou então “jogo sinuca e baralho no bar da Carminha”. Diante da 

“falta do que fazer na comunidade” e também mediante a admiração que Davi tinha pelo seu 

avô, José Felipe de Santana Filho, já falecido, compõe poesias e músicas. Davi criou suas 

poesias e canções na época em que seu avô adoeceu com câncer de estômago. Relatou que 

antes “enxergava a vida como se só tivesse farra, mas que com o passar do tempo, as pessoas 

precisam seguir rumos, fazer o que gosta.” Essa fala reflete o pensamento de Davi ao perceber 

a gravidade da situação em que o seu avô se encontrava, a maneira que estava levando a 

própria vida. Diante disso se questionou a respeito do “rumo que estava seguindo”, se tinha 

prazer nas coisas que fazia, já que de fato “a vida é muito curta e passageira.” Mesmo depois 

que seu avô faleceu, Davi continuou a escrever, porque essas escritas advêm principalmente 

do amor e da saudade que sente por seu avô, tendo em vista que era ele quem representava a 

figura do pai. Foi com José que Davi aprendeu a plantar milho, feijão, “tudo que ele ia fazer 

eu ia junto, ele nunca me obrigou a trabalhar, mas sempre tive interesse em querer saber das 

coisas.” 

Depois de conversarmos muito a respeito das poesias e das canções, pedi a Davi para 

vê-las, caso fosse possível. Noutro encontro Davi trouxe duas poesias, uma que fazia menção 

à doença de seu avô, e outra construída a partir de uma história de amor de um amigo. 

Dissemos a Davi que seria um prazer se ele quisesse postar seu material no nosso grupo de 

pesquisa do facebook, pois assim outras pessoas poderiam apreciar. Ele aceitou 

educadamente, mas não o fez, justificou “não ter sido possível.”    

As relações sociais que Davi estabelece não são muitas. Ele demonstra ser muito 

reservado e diz ser de “poucos amigos”, [...] “gosto de pessoas que têm humildade, com 

caráter e que saibam respeitar os outros, são poucas as pessoas que confio de verdade, que 

tenho intimidade.” Essas afirmações puderam ser constatadas durante o período de 20 dias  

em que permanecemos nos intervalos do lanche na escola, em que Davi estava sempre com os 

mesmos colegas. Quase nunca saía da sala, a não ser para lanchar e para conversar comigo.  

Com relação às perspectivas futuras, Davi se diz muito “confuso”, sobre o que deseja 

fazer. Isso fica evidente em nossas entrevistas. Nelas, por diversas vezes afirma que pensa em 

seguir carreira militar, “em um cargo bom”. Mas pensa que a vida a que um militar é 
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submetido, como, por exemplo, ser mandado para fazer operações em outras cidades ou 

estados diferentes, bem como viver distante da família não é algo que ele deseja. Davi diz ser 

muito tranquilo e que gosta de aproveitar a vida, “essas pessoas não têm vida.” Atualmente, 

pensa em cursar Direito, já que, segundo ele, o curso promove uma estabilidade no futuro, 

pois “quando a gente vai ficando velho não damos conta de exercer determinada profissão, 

como a de servente de pedreiro, por exemplo.” Ele disse já ter pensado também em cursar 

Engenharia, “ter uma via confortável, estabilidade boa, aproveitando a vida, estar perto da 

família, dos amigos, viajar.” Davi é o retrato dos jovens provenientes dos meios populares que 

não podem potencializar as suas possibilidades, pois desconhecem os caminhos para a 

consecução dos objetivos futuros, não contam com uma orientação no lar, visto que a mãe é 

desprovida de um capital escolar e tampouco com uma orientação na escola, desprovida desse 

tipo de serviço, ao contrário da escola que Antônio cursa. E não se trata de uma mera 

oposição, pois vê-se que os espaços propiciam e oportunizam a ampliação de horizontes e 

limitação dos mesmos. 

Embora o desejo de Davi seja cursar Direito, ele pretende prestar concurso para Escola 

de Sargentos das Armas (ESA), Escola Preparatória de Cadetes do Exército (ESPCEX) e 

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).  Na verdade, essa é uma estratégia de 

Davi, para, caso aconteça não ser aprovado no Vestibular e/ou ENEM, possa, assim, ter outras 

possibilidades as quais recorrer. Como podemos ver, nesse caso, Davi vai construindo 

estratégias a partir de seus relacionamentos sociais e dos conhecimentos diversos que vai 

acumulando que possam assegurar a ele “alguma coisa”. Mas falta a ele “certeza”, 

tranquilidade para “investir” de forma decidida em uma direção: 

Ando confuso, tenho medo de escolher uma profissão, tem que chegar lá na frente e 

gerar frutos. Não ter aquela coisa de pensar: esse mês o dinheiro não dá, mas 

também tem que fazer o que gosta. Não adianta agradar a parte financeira e não me 

agradar.  Não definir o que vou fazer, esse é o medo que eu tenho, o tempo está 

passando... penso quando chegar lá na frente e pensar que tive chance e não soube 

aproveitar... Estou pensando, mas estou sempre atento, levando o estudo a sério, eu 

vou precisar do estudo seja para uma coisa, ou para outra (Caderno de campo, 14 de 

março de 2013). 

  

Diante de todas as possibilidades que borbulham em seu pensamento e o deixam 

confuso e sem saber o que fazer, Davi nos havia dito que pararia de trabalhar para poder 

somente estudar. Contudo, pouco tempo depois de me relatar isso, surgiu uma nova 

oportunidade.  Rogério, que trabalha na empresa Ligas Gerais, no setor de carvão, disse ter 

uma proposta de trabalho de “carteira assinada” para Davi. No entanto, como esse diálogo não 

aconteceu de forma consistente, ele não sabe dizer qual será seu ponto de atuação, mas 

demonstra-se ansioso pela conversa. Como bem mostra Nadir Zago, 



88 

 

 

A mobilização familiar é voltada, em primeiro lugar, para a sobrevivência, e é graças 

ao rendimento coletivo do grupo, decorrente do trabalho de seus integrantes, que 

tenta assegurar suas necessidades básicas. A participação dos filhos no trabalho, para 

um número significativo deles, teve lugar ainda na infância. Essa inserção acontece 

geralmente nos serviços domésticos, para as meninas, tomando conta da casa 

quando a mãe trabalha fora ou em ocupações como babás ou empregadas 

domésticas. Para os meninos as atividades são bem mais variadas, na maioria das 

vezes ligadas aos serviços de ajudante de pedreiro, pintor, limpeza de terrenos, 

comércio ambulante etc (ZAGO, 2010, p. 26). 
 

Davi reconhece as dificuldades que terá de enfrentar se aceitar a proposta: “A pessoa 

cansa muito, os estudos ficam apertados, mais dá! Tem tanta gente que trabalha e faz 

faculdade”. Na verdade, essa opção também está atrelada ao trabalho da mãe. 

Mãe trabalha muito, acorda cedo e dorme tarde. Saí às 6h e só chega em casa às 18h 

e 30min e ainda tem que levar almoço. Sempre que podemos, Diego e eu ajudamos 

nas despesas. Na minha visão, mãe gosta do que faz. Mesmo eu formando e tendo 

um bom emprego ela vai querer continuar trabalhando (Caderno de campo, 6 de 

maio de 2013) 

 

 

2.3 Terceiro perfil: Letícia Paula Neves 

 

Nosso primeiro contato com Letícia foi por meio da Escola Estadual Evandro Ávila. 

Em seguida, nossas entrevistas se deram em sua casa, no Povoado de Goiabeiras. Exceto uma 

das entrevistas, em que seu pai se encontrava presente, todas as outras foram realizadas 

estando apenas Letícia e eu. Letícia vive com sua mãe, pai, irmão e irmã e um sobrinho. A 

casa é própria, recém construída, possui três quartos, sala, cozinha, banheiro, área de 

lavanderia, terraço e quintal.  Todos os cômodos são mobiliados e organizados. A maior parte 

do quintal é cimentada, a outra parte possui algumas flores plantadas.  

Letícia tem 18 anos e é oriunda de uma família branca e católica. Segundo ela, toda a 

família vai à missa aos domingos e a todas as festas religiosas que acontecem no decorrer do 

ano.  É filha de Matilde, 43 anos, do lar, e de  Antônio, 52 anos, atualmente aposentado de 

uma empresa de construção civil, devido a problemas de saúde. Ramon é seu irmão mais 

novo, Lilian é a mais velha e tem um filho de 2 anos. 

O capital escolar Matilde e Antônio não ultrapassa a 3ª e 4ª séries do Ensino 

Fundamental, respectivamente. Lilian concluiu o Ensino Médio, Ramon está no 2º ano do 

Ensino Fundamental. 

Letícia estudou em duas escolas. As séries iniciais do Ensino Fundamental foram 

feitas na Escola Municipal de Goiabeiras, assim como sua irmã Lilian. Transferiu-se para a 

Escola Estadual Evandro Ávila, onde permaneceu até a conclusão do Ensino Médio, em 
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dezembro de 2013. Parte do seu processo de escolarização foi conciliado com o trabalho e os 

estudos. Fez faxina em uma casa de família em São João del-Rei durante aproximadamente 

dois meses,  deslocava-se do povoado duas vezes por semana. Também trabalhou como babá 

durante três anos. Letícia relata que a relação com o trabalho advém do desejo de “não ficar 

completamente dependente dos pais”. Por mais que eles arcassem com todas suas 

necessidades, ela queria ter um “dinheiro extra” para “suprir outros desejos”, o que fica 

evidenciado em seu relato ao se referir à disposição do pai em ajudá-la, visto que o “pai dá 

tudo que eu preciso, mas eu queria comprar minhas coisinhas, sapatos, roupas”. 

Com o tempo, ela teve que “desistir do trabalho”. Ela revela que o motivo principal é 

que “eu ia ter que trabalhar no período da tarde”, o que iria inviabilizar sua permanência nos 

cursos profissionalizantes que estava fazendo, já que os horários iriam coincidir. 

Letícia concluiu o Ensino Médio em dezembro de 2013. Atualmente encontra-se 

desempregada. Apesar disso, está fazendo o Curso Técnico Industrial no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), iniciado em julho de 2012 e com término previsto para 

abril de 2014. Também está cursando Técnico de Administração integrado a informática, na 

Compuway, tendo início em novembro de 2012, com duração de dois anos. Letícia relata que 

já concluiu o curso de Auxiliar Administrativo básico, com duração de quatro meses. Na 

verdade, o seu interesse pelo curso Técnico de Administração integrado a informática se deve 

ao seu envolvimento com o curso já concluído e mencionado acima. Para 2014, Letícia 

pretende concorrer a uma vaga no Sistema de Seleção Unificada (SISU), e algumas de suas 

opções giram em torno dos cursos de Engenharia Mecânica e de Produção.  

Apesar das atividades escolares e da realização de cursos, “de uma vida corrida”, 

Letícia diz que “não abre mão de se divertir”.  E isso ocorre de diversas maneiras, pois assiste 

a filmes “de terror, românticos, comédias e seriados”, “leio livros, gosto muito”, usa o 

facebook para conversas com os amigos. Gosta de “ir a encontro de moto em Tiradentes”, 

costuma ir a “festas religiosas no povoado”. Os programas na TV que mais chamam sua 

atenção são “Legendários” e “Altas horas”. Também fez “teatro” por três anos. As aulas eram 

ministradas pelo grupo de teatro Manicômicos, na Escola Municipal de Goiabeiras, “tinha 

crianças e velhos”, “depois que a gente ensaiava, a gente apresentava no teatro do 

Manicômicos e no Teatro Municipal de São João del-Rei ”. 

Letícia namora há dois anos, gosta de sair com o namorado para “comer pizza”, 

“hambúrguer”, “tomar sorvete” e esses momentos de descontração geralmente se dão no Rio 

das Mortes e em São João del-Rei. Letícia relata a vigilância dos pais com relação ao namoro, 

visto que “eles fazem uma marcação cerrada”. Segundo ela, “eles se preocupam muito, 



90 

 

 

porque a minha irmã engravidou cedo”.  E completa: “Eles querem que eu estude, porque isso 

vem em primeiro lugar.” Nos momentos em que eu me encontrava na Escola Estadual 

Evandro Ávila foi possível notar que o namorado de Letícia estava constantemente na escola, 

(ele entrava, embora já não fosse mais aluno da escola). E findo o horário das aulas, ele estava 

no portão da escola à sua espera, já que reside no Rio das Mortes. Ao indagá-la sobre essa 

questão, ela diz que “temos que aproveitar o tempo” e sorri, finalizando sua resposta. Cabe 

ressaltar que, aos 18 anos, Letícia usa uma “aliança de compromisso” e coloca em sua rede 

social que se encontra-se em “um relacionamento sério”. Apesar de algumas vezes relatar que 

não sabia se de fato daria continuidade ao namoro, já que “ele pensa muito diferente de mim, 

eu quero estudar”, a relação ainda permanece. Essa fala nos remete à importância que ela 

atribui aos estudos e ao fato “dele não estudar”; segundo ela, costuma causar algumas 

divergências no relacionamento. 

Em todos nossos encontros, especialmente na escola, foi possível notar “a vaidade” de 

Letícia, sempre de lápis de olho e rímel, cabelos soltos, nem sempre de uniforme e com 

sandálias “trançadas”.  Letícia relata que gosta de “uma maquiagem elaborada para sair” e que 

faz “hidratação nos cabelos”. Relata ainda que “o aparelho que tenho na boca é porque mordo 

torto, mas que também tem a questão da estética.” Também foi possível observar essa vaidade 

na sua página do facebook. Nessa rede, ela posta diversas fotos mostrando “seu visual”, em 

festas comemorativas, em encontro com os amigos e fotos suas e de seu namorado. Ainda, o 

celular tipo smartphone é uma companhia inseparável. 

Mas, por trás dessa menina vaidosa, sorridente e amigável, parece haver uma pessoa 

determinada a ser engenheira mecânica. 

   

2.4 Quarto perfil: Camila Mariana Gomes 

 

Foi através de sua amiga Adináira que obtivemos a informação de que Camila estava 

morando no Povoado do Canela. Sem ter nenhum tipo de contato com Camila, decidimos ir 

até ao povoado para conhecê-la e propor a ela participar da pesquisa. Tivemos ajuda de um 

morador que nos levou até Yan, seu irmão, que estava brincando com outras crianças no 

campo de futebol. Ao chegar a sua casa nos deparamos com um imenso quintal e uma casa 

pequena. Yan chegou “gritando” por Camila e fazendo sinais para que pudéssemos entrar. 

Entramos pela porta da cozinha e, ao chegar à sala encontramos Camila deitada no sofá 

assistindo televisão, meio sonolenta, por volta das 15 horas. De imediato, pedimos desculpas 

pela visita inesperada, explicando que foi a única forma de entrar em contato com ela. 
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Delicadamente, sorriu e disse não haver problema algum. Isso posto, começamos a conversar 

a respeito da pesquisa. Propus a ela que aproveitássemos o encontro para dar início à 

entrevista. Sem oposição de sua parte, iniciamos a nossa primeira entrevista. Mas cabe 

ressaltar que a entrevista se deu na presença da mãe, com a sua autorização e participação. 

Camila Mariana Gomes é oriunda de uma família negra, tem 16 anos, é filha de 

Alexandra Cristina de Santana Gomes, 36 anos, e de Jandir Camilo Gomes, 44 anos. Yan, de 

13 anos, é seu único irmão. Essa família é católica, todos semanalmente vão à missa e a 

reuniões de pastorais. Os discursos dão notável valor às questões religiosas. Não é sem razão 

que o pai é Ministro da Eucaristia. 

Quanto ao capital escolar dos pais, é possível dizer que Alexandra e Jandir possuem 

uma escolaridade que não ultrapassa a 4ª e 5ª séries do “Primário”, respectivamente. Jandir 

encontra-se aposentado por invalidez, após trabalhar como ajudante de serviços gerais em 

uma ferrovia, realizando ronda nos trilhos. Já Alexandra fica em casa para realizar as tarefas 

do lar, cuidar e auxiliar nas necessidades dos dois filhos. Na verdade, foi possível perceber 

que a configuração familiar se dá da seguinte forma: Jandir, além de arcar com as despesas de 

casa com sua aposentadoria, está ao lado de Alexandra na organização de questões familiares 

e escolares dos filhos. Nas entrevistas, foi possível identificar nas falas dos pais o interesse, a 

preocupação com o destino escolar dos filhos. Mesmo não interferido no processo pedagógico 

propriamente dito, demonstram uma preocupação incessante com relação a isso. Também é 

notável o valor atribuído à ordem moral doméstica, à autoridade que eles exercem ao 

conversar com os filhos sobre ter um “bom comportamento”. 

Yan cursa o 7º ano do Ensino Fundamental, mas, segundo Camila, “ele vai pra escola 

porque é obrigado”, fato constado por ele, ao dizer que “não gosto muito de ir à escola, vou 

porque tenho que ir.” Yan deseja concluir os estudos para que futuramente possa “fazer o que 

eu gosto, dirigir carretas.” Pode-se contemplar o enorme movimento de carretas na BR 265, 

que passa diante da sua casa, a servir de inspiração para o garoto. 

Camila, ao concluir o 4ª ano na Escola Municipal de Goiabeiras, transferiu-se para a 

Escola Estadual Evandro Ávila, permanecendo lá até o 2º ano do Ensino Médio. Ainda no 2º 

ano, pediu transferência para a Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa, em São João del-

Rei. Ela atribui a transferência ao fato de enfrentar “intrigas” de “namoro fora da escola, mas 

no horário de aula”, de colegas de turma, fato que foi levado a sua mãe, “mas mãe acreditou 

em mim”. Mesmo mudando de escola, em novembro de 2012, interrompeu seu processo de 

escolarização. 
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Camila relata que durante o tempo em que estudou na Escola Estadual Evandro Ávila 

“tinha boas notas na escola, fiquei em recuperação apenas uma vez, no 1º ano do Ensino 

Médio, de inglês e matemática”. Diz que “de todos os alunos que ficaram para recuperação fui 

a única que conseguiu passar para o 2º ano”. Ao se mudar para a Escola Estadual Cônego 

Osvaldo Lustosa relata que teve dificuldade com relação aos conteúdos, pois “tinha muita 

diferença de conteúdo, não consegui acompanhar”. Em decorrência disso, suas notas caíram, 

“não conseguia prestar atenção”. Esquecia-se de fazer tarefas, “copiava de quem tinha feito”. 

Para frequentar as aulas ela tinha que acordar às 5h e 30 min da manhã para se deslocar até a 

escola. A respeito das disciplinas que mais lhe chamavam a atenção, ela revela que História, 

Geografia, Biologia e Química estavam entre “suas preferidas”. 

No momento em que Camila fazia seu relato, fomos surpreendidos diversas vezes por 

sua mãe fazendo intervenções verbais: “Você disse pra ela que vai voltar a estudar”? Após 

várias interrupções, Camila explica: 

Quando parei de estudar mãe falou que „ir pra escola obrigada não adianta, mas que 

para ser alguma coisa na vida tem que estudar, senão não adianta‟. Pai xingou um 

monte, disse que “podia parar, mas que depois eu ia ver o prejuízo”, que depois era 

para eu dar um jeito de recuperar o tempo que estava parada. No sentindo de voltar a 

estudar mais” (Caderno de campo 6 de março de 2013). 
 

A fala de Camila expressa o discurso produzido pelos pais, fato constatado por mim, 

em conversas na hora do café e almoço em que pude estar presente; a “preocupação” dos pais 

em querer convencer os filhos da importância de estudar. Em sua fala, Jandir menciona por 

várias vezes que “é necessário estudar para se ter uma vida melhor”. Já Alexandra, por mais 

que fale sobre a importância da família, das festas familiares, das questões religiosas e das 

companhias dos filhos, sempre retoma o contexto escolar e a relevância de estudar. 

Camila demonstrou o desejo de retornar à escola, porém gostaria de voltar a estudar no 

CESEC (Centro Estadual de Educação Continuada) de São João del-Rei, o que não foi 

possível, devido à sua idade. Seu planejamento para o ano de 2013 era fazer o CESEC e 

trabalhar, fazer economias e pagar uma faculdade particular de Arquitetura e Urbanismo, 

planejamento esse que não se concretizou em 2013, mas que, segundo ela, “ficou pra 2014”. 

Camila também relatou sobre o curso de Vendas que fez no Programa Nacional de 

acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).
13 

Tinha aulas de Língua Portuguesa, 

Matemática básica, Marketing, Técnicas de vendas, Corpo, Mente e Competência 

Profissionais e Ética Profissional. Embora tivesse dificuldades financeiras durante o curso, “às 

                                                 
13

 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi criado pelo Governo 

Federal em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Ver em: 

http://pronatec.mec.gov.br/ 

http://pronatec.mec.gov.br/
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vezes não tinha dinheiro nem pra almoçar”, Camila avalia de maneira positiva sua experiência 

ao realizar o curso, “apesar dos problemas, as coisas boas foram maiores que as ruins.” Seu 

desejo era qualificar-se mais, “fazer mais cursos”. No entanto, o valor da passagem é seu 

maior impedimento “é muito caro”, o que não condiz com as possibilidades econômicas de 

Camila. Atualmente Camila está trabalhando na lavoura colhendo tomate. Conta que, embora 

essa atividade seja cansativa, ela se distrai e se diverte com os colegas de trabalho. Sua carga 

horária de trabalho se dá de 7h da manhã às 16h e 30min. Quando pergunto o que seus pais 

acham sobre sua escolha ela responde que “eles queriam que terminasse os estudos, não que 

eles aprovam o que eu estou fazendo, mas como eu ajudo em casa e não estou à toa na rua 

eles acabam apoiando.” 

Dentre os quatro perfis que aqui escolhemos, o perfil de Camila é o único marcado 

pela interrupção escolar, mas também pelo desejo de retorno para futuramente cursar uma 

“faculdade particular” de Arquitetura e Urbanismo. Sonha em retomar os cursos 

profissionalizantes, mas o capital econômico é um grande impedimento, pois “não tenho 

dinheiro nem para passagem” por isso, sua relação com o trabalho, para “juntar um dinheiro” 

e poder “ investir ” nos estudos. Portes (1993) já mostrou que essa pode ser uma estratégia 

funcional, pois vários dos estudantes pobres que estudavam na UFMG investigados por ele 

utilizaram a estratégia de “construir um pé de meia” para enfrentar os estudos.  

Também é interessante observar as aspirações de Camila frente às instâncias culturais, 

como, por exemplo, o seu desejo de aprender a tocar instrumentos musicais como violão, 

guitarra, baixo e piano no Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier, o que 

no momento não é possível devido à distância do povoado e o gasto financeiro que ela teria de 

arcar para se deslocar até São João del-Rei. 

Quanto ao lazer, Camila mostra-se muito animada, fala que gosta de passear e se 

divertir. Todavia, afirma que no povoado do Canela não tem opções de entretenimento. Na 

verdade, a sua diversão no povoado se dá na maioria das vezes nos encontros familiares, 

geralmente realizados aos domingos e feriados festivos. Além disso, Camila diz que costuma 

ir a São João del-Rei, onde mantém suas relações sociais mais intensas em termos de amizade. 

Diz ainda que gosta de ir ao shopping, mas só teve a oportunidade de ir apenas uma vez, 

“quando teve a comemoração do lançamento do livro Bicho Encantado”. Quando possível vai 

ao cinema, porque “adora” assistir filmes; quando não existe essa possibilidade assiste em 

casa, já que, segundo ela, “também gosta muito de assistir televisão.” Na televisão, “não tendo 

acesso a canal fechado e nem parabólica”, os conteúdos mais vistos por ela são “as novelas e 

desenhos”. Sobre as tecnologias mantém uma relação acentuada com o celular, que 
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permanece em mãos em todos os momentos das entrevistas, sobretudo para acessar o 

facebook. Segundo Camila, é uma forma de “diversão”, haja vista a “falta do que fazer” no 

povoado, a rede social a mantém próxima aos amigos e pode comunicar com quem deseja. 

Camila, assim como a maioria das jovens, mostra-se ansiosa com o fato de sempre estar 

bonita, pois, segundo ela, “sempre me arrumo pra sair”. Além disso, ela posta fotos no seu 

perfil no facebook, fotos arrojadas, com várias poses, roupas curtas e cabelos sempre soltos 

jogados para frente, dando ar de sensualidade. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES E ESTRATÉGIAS DOS JOVENS RURAIS NA CONSTRUÇÃO DOS 

SEUS DESTINOS ESCOLARES E SOCIAIS 

 

Neste último capítulo faremos as análises a respeito das trajetórias escolares e sociais 

de onze jovens rurais oriundos das classes populares que participaram, como autores, da 

produção do livro de contos denominado Bicho Encantado, organizado por Maria Auxiliadora 

de Carvalho e Écio Antônio Portes (2006). Para isso iremos considerar os seguintes traços 

configuracionais: 1) a relação que estes sujeitos mantêm com o trabalho remunerado; 2) a 

importância das relações extraescolares mantidas na construção das identidades; 3) o esforço 

empreendido no processo de escolarização como projeto de vida futuro.  

Ao realizar nossa pesquisa, a partir do direcionamento dos traços configuracionais, foi 

possível obter-se uma dimensão do modo de vida e expectativa desses jovens. Portanto, é 

nesse sentido que a pesquisa realizada por Carneiro (2008) contribui para as nossas 

discussões, haja vista que os aspectos de mais interesse dos jovens rurais que entrevistamos 

são emprego, educação, lazer e cultura, categorias que também aparecem como importantes 

na pesquisa realizada por Carneiro (2008). 

Segundo Carneiro (2008), o emprego, a educação, o lazer e a cultura são aspectos mais 

relevantes sob o ponto de vista dos jovens urbanos e rurais. Ao elencar esses aspectos em 

termos de prioridade, considerando jovens rurais e urbanos, 38% deles destacam a educação e 

o emprego como os aspectos mais importantes. Por outro lado, a educação se destaca em 

primeiro lugar com 22% para os jovens rurais, seguido de 17% para os jovens urbanos; 

Carneiro trata de aspectos considerados importantes por jovens rurais e urbanos, nós, no 

entanto, efetuamos nossa pesquisa com jovens rurais. Em primeira instância, o que nos levou 

a estabelecer um paralelo com o trabalho de Carneiro foi a importância dada pelos nossos 

entrevistados aos quesitos educação e emprego. De uma maneira incansável, todos eles 

atribuem um valor superior a esses aspectos em relação aos demais, cada qual se apropria 

dessas questões de formas diferentes. No decorrer do trabalho, não menos importante, foi 

possível verificar também o avanço com relação ao grau de escolaridade dos jovens em 

comparação aos pais.  

Carneiro (2008) relata que foi verificado nas pesquisas o crescente grau de instrução 

escolar dos jovens com relação aos pais. A maior parte dos pais (60%), não estudou ou 
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frequentou até a 4ª série primária, ao passo que 1% dos jovens não estudou, 61% atingiram 

até o Ensino Fundamental, 16% não concluíram o primário ou frequentaram até a 4ª série.  

 

O grande gargalo parece se localizar na idade em que o jovem começa a ser definido 

socialmente como “trabalhador” em potencial, esperando-se, então, que ele 

contribua para aumentar a renda familiar (78% dos jovens rurais que trabalham 

declararam contribuir para o sustento familiar). Entende-se assim por que, entre os 

60% que frequentaram o ensino fundamental, a metade o tenha abandonado entre a 

5ª e a 7ª série e apenas 14% tenham concluído essa formação. Dos que cursaram o 

ensino médio (38% do total), aproximadamente a metade chegou ao final 

(CARNEIRO, 2008, p. 249). 

 

Com o intuito de pensar os destinos escolares e sociais dos jovens sobre uma 

perspectiva dinâmica da histórica escolar, também utilizaremos como suporte teórico a 

pesquisa de Zago (2007). Ela relata que nas últimas décadas houve uma significativa 

ampliação escolar, bem como a redução do caráter desigual dos aspectos escolares, evidente 

no segundo ciclo do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Dentre as mudanças ocorridas, 

destaca: diminuição de um contingente populacional não escolarizado, do analfabetismo, na 

discrepância da relação idade/série e entre regiões, raça, gênero e renda familiar. 

Zago (2007) diz que, apesar dos percalços vividos por jovens das camadas populares, 

é forte a crença de que os estudos podem lhes dar “oportunidades na vida”, oferecer “um 

futuro promissor”. É possível afirmar que esses jovens têm conseguido, através de estratégias 

utilizadas por eles e pelos pais, ampliar os anos de escolaridade, permanecendo por mais 

tempo na escola e alcançando um grau maior de escolaridade que os pais, pois, dos onze 

jovens acompanhados, todos ultrapassaram o Ensino Fundamental, e seis já terminaram o 

Ensino Médio. 

Outro elemento que Zago aponta e nos auxilia em nossa pesquisa é a respeito da 

entrada de estudantes advindos das camadas populares no Ensino Superior, o que acreditamos 

que irá acontecer com Antônio, devido ao esforço apreendido pela ordem moral doméstica. 

Apesar de ainda se terem poucos trabalhos a respeito, é notadamente observado o aumento 

gradativo dessa temática dentro da academia, como mostram Portes (2001) e Daniela Perpétua 

Andrade (2012). 

Segundo Brenner et al. (2008), a partir de uma análise feita através do “Perfil da 

juventude brasileira”, os jovens  retratam o lazer por meio de uma construção de ocasiões  de  

vida e dinamismos sociais, o que evidencia a produção cultural e diversificada da cultura 

brasileira a partir da vivência dos jovens, concomitantemente, denunciam que a cultura se 

constitui sobre alicerces socioeconômicos díspares, que interferem nas possibilidades de 
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acesso, consumo, lazer, tempo livre, entre outros, especialmente nos lazeres e tempo livre em 

que os jovens estabelecem seus preceitos, manifestações sobre a cultura, os ritos, suas 

simbologias bem como seu modo de vida que os distingue dos adultos.  

Partindo desse princípio de “novos olhares” é que fazemos referência aos jovens 

investigados. Haja vista as dificuldades do contexto social: esses jovens também possuem 

outras experiências que os completam enquanto sujeitos. Assim, corroboramos a ideia de que 

“eles são seres humanos, amam, sofrem, divertem-se, pensam a respeito de suas condições e 

de suas experiências de vida, posicionam-se, possuem desejos, e propostas de melhoria de 

vida” (DAYRELL, 2003, p.43). 

A seguir, aprofundamos as nossas análises dos traços por nós aqui privilegiados. 

 

3.1 A relação que estes sujeitos mantêm com o trabalho remunerado 

  

Na pesquisa que realizamos com os onze jovens rurais ficou-nos evidente a 

preocupação quanto ao trabalho remunerado, sendo que cada um deles vive essa questão de 

forma diferente. Quanto às atividades remuneradas, dez dos onze jovens delas se ocupam, seja 

para auxiliar no sustento de casa, seja para ter dinheiro para “sair com os amigos”, para “não 

depender de ninguém”, para “comprar roupas, sapatos, celular” e arcar com despesas que 

diante da condição financeira dos pais “não seriam possível ter”. Os dados da nossa pesquisa 

revelam que é a “necessidade” que leva os jovens a quererem se inserir/manter no mundo do 

trabalho. Antônio é o único que nunca manteve nenhum tipo de relação com atividades 

remuneradas, nem sequer com os afazeres domésticos. Ao realizar as entrevistas com Antônio, 

em que sua mãe Renata esteve presente, ela deixa claro que não quer que Antônio “faça nada 

além de estudar”, pois dentro das condições possíveis, ela articula estratégias para que seu 

filho obtenha o êxito escolar.  

Raiane diz que trabalha desde os 12 anos de idade, isso porque nunca “gostei de 

depender de ninguém”, gostava de passear, comprar roupa, sapatos, como ainda gosta, mas 

que faz com menos frequência. Com o tempo, a necessidade de não depender de ninguém se 

intensificou; agora, porém, por um motivo diferente: o nascimento de sua filha Laura. Assim, 

Raiane passou a ter a responsabilidade de sustentar a filha e proporcionar certo conforto a ela 

bem como continuar auxiliando financeiramente os pais no sustento da casa.  

Camila Gomes é uma das jovens cuja condição econômica vivida por ela mesma e por 

sua família é bastante difícil; segundo ela, essa é a principal causa da sua inserção no mundo 

do trabalho. Camila deixou evidente em seus relatos como sua situação financeira afetou 
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durante muito tempo e ainda afeta a concretização de seus sonhos, como, por exemplo, o seu 

retorno à escola para concluir o Ensino Médio e posteriormente cursar Arquitetura. Participar 

economicamente do sustento familiar tem sido fundamental; por esse motivo, os pais 

“aceitam” o fato de ela ainda não ter retomado os estudos.  

Davi relata que sua relação com o trabalho se deu por diversos motivos; ora diz que 

sua entrada no mundo do trabalho é devido à “falta do que fazer em Goiabeiras”, em outros 

momentos relata que é para “ser independente, poder sair e comprar minhas coisas”, e para 

“ajudar nas despesas de casa”. Partindo do princípio de que seus relatos ocorreram em 

momentos diversos, nossa avaliação é que sua relação com o trabalho é construída a partir de 

suas condições objetivas, em situações que, no dado momento lhe apresentam mais 

atenuantes. Pelo fato de na da localidade, segundo Davi, não haver possibilidades de 

entretenimento e querer “sair com meus amigos para outro lugar”, “ter um celular para me 

comunicar”, “ir às festas” é necessário que o sujeito disponha de condições econômicas para 

que isso seja viabilizado; ao perceber que sua mãe “trabalha demais”, desperta sua vontade 

em auxiliá-la de alguma maneira, logo, sua forma de aliviar a rotina cansativa de sua mãe é 

ajudar no serviço de casa e contribuir economicamente para as despesas do lar. 

Letícia revela que sua opção por trabalhar foi para não “ficar completamente 

dependente dos pais”, pois “gosto de sair”, “comprar roupas e sapatos”, sanar alguns desejos 

pessoais. Hoje, após concluir o Ensino Médio, Letícia permanece trabalhando, entretanto, em 

função diferente das anteriores, atendente de caixa em uma farmácia em São João del-Rei. 

Sua relação com o trabalho é com o mesmo objetivo que ela relatou no início da pesquisa, de 

não ser tão dependente financeiramente dos pais. 

O que mobiliza Jadson em seu trabalho é a vontade de não depender dos pais 

financeiramente. Embora afirme por diversas vezes não gostar do trabalho propriamente dito, 

se diz satisfeito por ganhar seu dinheiro e conseguir estabelecer uma relação de 

independência. Essa vontade de ser independente é que rege Jadson, seu estímulo também se 

encontra nos desejos pessoais, um em especial foi conseguir tirar carteira de habilitação de 

moto, sonho esse que acaba de ser realizado no mês de junho de 2014. 

Adináira, assim como o demais integrantes da pesquisa, também mantém relação com 

o trabalho. Trabalhar como catadora de tomate na lavoura foi o artifício encontrando para “ser 

independente”, quando ainda residia com os pais. Neste momento o trabalho serve para 

auxiliar na divisão das despesas da casa com seu esposo. 

Atualmente Camila Borges não está trabalhando; apesar disso, a sua trajetória também 

é marcada pela intensa relação com o trabalho. Com o intuito de não depender de seus 
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familiares, Camila se decidiu a trabalhar como babá e atendente de caixa de supermercado 

durante algum tempo. Segundo ela, esse momento foi muito difícil, pois o trabalho era “muito 

intenso e cansativo”. Hoje, casada, Camila segue enquanto cuidadora do lar. Seu companheiro 

é quem arca com todas as despesas. No entanto, Camila diz que não se sente bem com essa 

situação e que já está em busca de um novo emprego. 

Cleison foi poupado durante muito tempo pelos pais com relação ao trabalho. 

Atualmente, trabalha como auxiliar de pedreiro. Ele relata que não gosta de trabalhar e só o 

faz porque dessa forma compra “roupas, sapatos” e “saio com os amigos e a namorada”.  

Quando problematizamos sobre a questão do emprego dentro da localidade dos jovens, 

foi possível compreender, a partir da posição de cada um, grande dificuldade sobre isso.  

Muitos deles demonstram insatisfação com a condição de trabalhador, com a falta de  

valorização do trabalho, no entanto, descartam a possibilidade de deixar o emprego ou parar 

de realizar “bicos”, pois a essa condição está atrelada à questão de sobrevivência e auxílio 

familiar. 

Ao tratar das condições de trabalho dos jovens, Carneiro (2008) mostra que 30% deles 

vivem no campo e trabalham na cidade, possuem carteira assinada: “os demais integram o 

mercado de trabalho informal, seja como assalariados sem registro, seja por conta própria, 

como “bico”. A mesma precariedade se expressa na baixa remuneração” (CARNEIRO, 2008, 

p.250). 

Segundo Carneiro (2008) embora sejam nítidas as dificuldades encontradas pelos 

jovens do campo para se estabilizarem no mundo do trabalho e enfrentarem as péssimas 

condições de trabalho aos quais são “obrigados” a se subjugar, eles ainda conseguem acreditar 

em um futuro promissor. Parte dos jovens acredita que as condições de vínculo com o 

trabalho precário está atrelada à não conclusão do processo de escolarização. Portanto, eles 

percebem esse momento de forma passageira, que é necessário passar para adiante terem uma 

vida melhor. 

Mas apesar do otimismo dos jovens e do aumento do grau de escolaridade em 

relação à geração de seus pais, a ida para a cidade nem sempre possibilita a 

realização de seus ideais. Considerando que o jovem do campo não conta com o 

mesmo capital cultural e social (o apoio familiar, sobretudo) dos jovens da cidade, a 

competição no mercado de trabalho urbano lhe é desfavorável, o que se expressa nas 

remunerações inferiores em relação aos os jovens urbanos (CARNEIRO, 2008, p. 

253). 

 

Essa “aceitação” com relação ao trabalho precário, ou até mesmo informal foi por 

diversas vezes colocada pelos jovens da nossa pesquisa. A crença em um futuro melhor, a 



100 

 

 

partir da conclusão do Ensino Médio, bem como a possibilidade de realização de cursos 

profissionalizantes está presente nas trajetórias. Mas também está presente a permanência no 

trabalho por condições de sobrevivência, para dar respostas às “necessidades” do consumo de 

coisas que os jovens desejam, de sair com os amigos, de ter a própria renda, muitas vezes com 

o intuito de não precisar estabelecer uma relação tão intensa de dependência econômica com 

ou pais, até mesmo dentro das possibilidades, segundo os próprios jovens, de “não depender 

de maneira nenhuma”. Parece-nos é inegável que são educados sob a ética do trabalho, do 

trabalho como um valor formador, constituidor da identidade dos sujeitos. É isso que eles 

aprendem no lar. 

 

3.2 A importância das relações extraescolares mantidas na construção das 

identidades. 

 

Segundo Brenner et al. (2008),  é equivocado compreender o tempo livre e o lazer dos 

jovens como realidade única. Tendo em vista o acompanhamento dos sujeitos, foi possível 

concluir que a construção das identidades faz parte de um processo de socialização, com 

pessoas, momentos e entretenimentos diversos. Diante disso, propusemos nos apontar e 

analisar elementos que fazem parte dessa construção.  

 

3.2.1 Estilos musicais 

 

Por meio do acompanhamento feito junto aos jovens rurais, foi possível verificar a 

influência que os amigos e familiares exercem especialmente na construção do gosto musical. 

Adináira diz gostar de “sertanejo, samba, funk, hip hop e pagode.” Segundo ela, o interesse 

musical advém da influência familiar. Lorena compartilha de quase todos os estilos musicais 

de Adináira; o único que não se assemelha é o samba. Já Raiane prefere ouvir “sertanejo e 

pagode”, inspirada pela amiga Débora e demais vizinhos; quanto ao funk, ouve muito pouco; 

mas é o gosto que a aproxima de Antônio, pois o  funk é o estilo musical  de que ele menos 

gosta,  embora diga que ouve todos os estilos musicais.  

Já o Cleison ouve o funk, tendo como referência os amigos, e diz até dançar junto 

deles em momentos especiais, nas “festas”. Nesse sentido, Jadson se parece com Cleison, pois 

os dois gostam de ouvir funk e se aproximaram dessa tendência musical por meio das relações 

com amigos. Cabe ressaltar que o envolvimento com funk é tão intenso que Jadson pretende 
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seguir carreira de MC, inclusive já tem se empenhado em escrever letras nesse estilo. No 

entanto, Jadson também aprecia o hip hop.  

Taciana relata que gosta de ouvir "sertanejo", seu interesse se dá pelo gosto musical 

familiar de amigos. 

Letícia e Davi não se ativeram a esse quesito. Em contrapartida, fazem menção a 

outros elementos que compõem suas construções culturais. Davi, por exemplo, fala das 

poesias que escreve, inspirado a partir da doença de seu avô, em que começou seu processo de 

entendimento da vida enquanto algo efêmero; passado o tempo iniciou a produção de canções. 

Atualmente, ele tem desenvolvido poesias sobre outros temas, como, por exemplo, sobre o 

amor, cuja inspiração foi uma história de amor turbulenta que um de seus amigos vivenciou. 

Já Letícia fala sobre seu interesse por filmes e livros. 

 

3.2.2 Diversão nos fins de semana 

 

De uma maneira geral, os jovens investigados apontam certa dificuldade em encontrar 

lazer nos lugares em que residem. Muitos deles, ao se posicionarem a respeito disso, mostram 

grande descontentamento por “terem” que permanecer onde estão (Goiabeiras e Canela, 

especialmente). E afirmam “por isso eu não gosto de morar na roça, não tem nada para fazer”, 

“olha isso, Andiara, não ter nada para fazer aqui”, “se eu tivesse condições eu saía daqui ”. 

Mas, apesar de “não ter nada para fazer”, como eles afirmam, os jovens encontram maneiras 

de se divertirem, seja se deslocando para outras localidades, como Rios das Mortes, São João 

del-Rei, São Sebastião da Vitória, seja permanecendo na localidade. A existência desses 

jovens é dinâmica. 

Adináira, por exemplo, apesar de viver se deslocando entre a Represa de Camargos e 

Goiabeiras, faz questão de estar em Goiabeiras nos fins de semana, pois sente muita falta da 

família e, quando é possível, “corro para encontrar todo mundo”. Ela diz viver uma vida 

tranquila ao lado deles, de sua mãe e do pai, que a criaram falando a respeito da união 

familiar, o quão é importante estarem juntos. Adináira afirma que “tudo é motivo para festa”, 

por isso os “encontros e almoços nos fins de semanas”, a “cervejinha e o churrasco”, as idas 

ao Pesque e Pague Pinheiros. 

Com relação ao lazer, Camila Borges diz que não possui essa união em sua esfera 

familiar, pois se mantém afastada devido a “problemas” com os pais. Diante disso, ela 

transfere esse sentimento para seu companheiro Márcio e seus familiares. Segundo ela, “a 

família do Márcio agora é minha família, também, e nós nos damos muito bem”. Ela relata 
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que tem por hábito nos fins de semana ir ao sítio de sua cunhada andar a cavalo, fazer 

churrasco, jogar dominó. Gosta de “andar de moto”, isso é uma de suas “maiores paixões na 

vida”. Ainda, quando é possível, vai com Márcio ao teatro, ao cinema e a exposições de 

artesanato. Quando está em casa, seu maior divertimento é “assistir filmes de comédia” e não 

gosta de assistir televisão. 

Jadson relata que, quando morava no sítio Sumidouro, nas proximidades de 

Goiabeiras, não saía para lugar algum, devido à distância. Isso inviabilizava seu processo de 

socialização com os amigos. A dificuldade que ele encontrava para sair do sítio era a mesma 

que os amigos tinham para irem até lá. Assim, o único lugar que Jadson frequentava era a 

escola. Ainda assim ele tinha que andar certa distância, pois o transporte não chegava até sua 

casa devido às condições geográficas do sítio. Portanto, as relações sociais foram construídas 

dentro do contexto escolar, era na hora do recreio e da educação física que Jadson se juntava 

aos colegas, onde ele brincava, ouvia música e conversava. Segundo Jadson, essa situação se 

estendeu por todas as escolas por que passou, até o 1º ano do Ensino Médio, já que ainda 

dependia do transporte da prefeitura para se deslocar. No entanto, ao se mudar para o sítio 

Sumidouro, foi para ele um momento em que começou “a ter mais liberdade”. Hoje em dia, 

apesar de ainda conviver com a distância, ele se desloca com a moto que sua mãe acabou de 

comprar. Assim tem tido mais mobilidade para encontrar seus amigos, frequentar exposições, 

festa de igrejas, torneio leiteiro. É preciso ressaltar que por muito tempo esteve inabilitado, 

mas não via a sua atitude como uma transgressão grave, assim como Camila Borges e 

Taciana. 

Já o Cleison não deu detalhes a respeito do que costuma fazer; como já foi dito 

anteriormente, ele é muito comedido em suas falas. O que ele nos revela é que, nas 

Goiabeiras, “não há muito o que fazer”. Diz que sua diversão se resume em “jogar dominó em 

frente no bar da Carminha e futebol com os amigos”, quando está em casa “brinco com meu 

irmão” e assiste a filmes de “ação, terror, comédia”. Mas também gosta de “sair para as festas, 

de ouvir e dançar funk”. Atualmente está namorando; quando o questionei sobre isso, ele 

disse que não gostava de falar a respeito por que “minha mãe não gosta desses assuntos”. 

Entre todos os pesquisados, somente dois disseram que não gostam muito de sair. Um 

deles é a Lorena, apesar de vez ou outra sair com Taciana e Janaina para “tomar sorvete no 

Rio das Mortes e me distrair”. Também costuma ir até o Rio das Mortes para ver seu 

namorado, mas, segundo ela, isso é fato raro, devido às obrigações militares do mesmo. 

Lorena diz que gosta mesmo “é de ficar em casa, assistir televisão, ouvir música e ler seus 

livros”. 
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Taciana, melhor amiga de Lorena, explana que se diverte muito com sua amiga. Na 

verdade, Taciana fala mais a respeito dessa amizade. Segundo Taciana, elas sempre estão 

juntas, “conversando, ouvindo música e se distraindo”. De uma maneira bem sutil diz que 

exerce certa influência nas decisões de sua amiga Lorena, especialmente “nos estudos”. 

Taciana diz frequentar “torneio leiteiro”, “inverno cultural” da UFSJ e “exposição em São 

João del-Rei” e “baile no Pesque Pague”. Outra forma de diversão é ficar em casa junto da 

família e assistir a “filmes de romance e comédia”, “jornal e o programa Esquenta, da Regina 

Casé”. Diz ainda que, apesar de sua mãe e sua irmã gostarem muito de assistir a novela, essa 

“não é uma programação que me chama atenção”.  

Davi é um dos sujeitos que expressam seu descontentamento com falta de atividades 

culturais nas Goiabeiras. Apesar de suas insatisfações com o lugar, diz que se distrai de outras 

maneiras, como, por exemplo, “pego um caderno e vou estudar”, “escrevo poesias e canções”, 

“jogo sinuca e baralho no bar da Carminha”, coisas que, segundo ele, lhe proporcionam muito 

prazer. Já nos primeiros encontros para a realização das entrevistas Davi me revelou que era 

uma pessoa de “poucos amigos”, o que foi confirmado durante nossas observações na escola e 

na própria comunidade, onde ele sempre se relacionava com as mesmas pessoas, além de 

sempre produzir um discurso sobre como as pessoas devem se relacionar com as outras, 

falando sobre integridade, respeito e outras questões morais. O perfil de Davi é muito 

peculiar, no sentido das relações sociais; até no quesito lazer ele escolhe com cautela as 

pessoas com quem quer compartilhar esses momentos; “escolho a dedo”, diz ele e reafirma: 

“não quero qualquer pessoa perto de mim”. 

Letícia relata que possui uma vida muito dinâmica, são muitos os afazeres, mas isso 

não a impede de se divertir. Seu entretenimento é bastante diversificado, pois gosta de ficar 

em casa com a família para assistir a alguns dos programas de televisão, como os 

“Legendários” e o “Altas horas”. Gosta ainda de assistir a filmes de “terror, românticos e 

comédias”.  Também tem a leitura como uma diversão. Vai aos encontros de moto na cidade 

de Tiradentes, festas religiosas das Goiabeiras, festas realizadas pela escola Municipal de 

Goiabeiras e Rio das Mortes. Letícia namora há pouco mais de dois anos, gosta de sair com o 

namorado para “comer pizza”, “hambúrguer”, “tomar sorvete”, e esses momentos de 

descontração geralmente se dão no Rio das Mortes e em São João del-Rei. 

Segundo Brenner et al. (2008), é necessário compreender o lazer  enquanto tempo 

sociológico, em que a possibilidade de opção seja componente principal, tendo em vista que 

essa possibilidade de escolha compõe a fase juvenil no que se refere à elaboração das 

identidades e à imersão nas relações sociais.  A relação entre os grupos possibilita a criação de 



104 

 

 

elos, laços de confiança, que consequentemente se refletem na elaboração das identidades 

singulares e coletivas. 

Dayrell (2003), por sua vez, ao realizar a pesquisa “O jovem como sujeito social”, 

aborda os jovens inseridos em grupos musicais que vivenciam o rap e o funk. Essa produção 

potencializa a discussão sobre a cultura vivida pelos jovens no mundo atual, demonstrando os 

dilemas e aspirações desses jovens. Dayrell (2003) compreende o sujeito como aquele que 

está diante do mundo e possui uma história, possui desejos e é guiado por eles, além de 

estabelecer uma relação com os demais. Concomitantemente a isso, é um ser social que possui 

raiz familiar que se encontra em determinado meio social e que também estabelece suas 

relações. E finaliza dizendo que o sujeito traz consigo características particulares, sua história 

e atribui o sentido do mundo a partir de suas interpretações. 

 

3.2.3 Relação com as mídias  

 

Foi possível perceber nos momentos das entrevistas que a televisão e a internet são 

mídias mais utilizadas pelos jovens. Parte das entrevistas com Raiane, Taciana, Adináira, 

Camila Gomes, Cleison e Jadson foi permeada pelo barulho da televisão; as programações 

mais assistidas nesses momentos eram as novelas e os programas de esportes. Na verdade, a 

televisão é compreendida por parte dos jovens como uma forma de lazer, tendo em vista as 

poucas possibilidades de entretenimento ou até mesmo a ausência dele na localidade onde 

moram. Como já mostramos anteriormente nos perfis, a televisão está vinculada ao lazer dos 

jovens, através de “desenhos, filmes, novelas, seriados, programas de esportes e programas 

com fins de diversão”. Somente Taciana, dentre os onze jovens, se refere à televisão como um 

meio de informação, quando diz que “assiste jornal para saber das coisas”. 

A internet é vista como forma de entretenimento, especialmente no que se refere à 

rede social facebook , em que eles se comunicam, expressam desejos e sentimentos. Os jovens 

também se referem à internet para a realização de pesquisas escolares, ou busca de 

informações ou curiosidades. Taciana e Letícia são as únicas a relatar que buscam 

informações na internet para pesquisas escolares e para os cursos em que estão envolvidas. 

Segundo Setton (2002), a partir da década de 1970, no Brasil, a sociedade tem se 

relacionado mais intensamente com os meios de comunicação. A modernidade se caracteriza 

pela produção cultural e pela facilidade com que as informações são transmitidas. Essas 

situações desempenham um papel evidente no que se refere à formação moral, ao 

desenvolvimento dos aspectos psíquicos e cognitivos do sujeito. Sob o ponto de vista da 
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educação, o mundo atual não tem apenas a escola e a instituição familiar enquanto 

colaboradores da formação. Dentre várias outras instituições, a mídia tem contribuído para 

esse processo pedagógico. De uma forma ou de outra, a cultura de massa tem-se feito presente 

nas vidas dos sujeitos através da disseminação de valores e condutas, proporcionando uma 

comunicação intergeracional. Embora com propostas pedagógicas diferenciadas, as 

instituições tendem a desenvolver um aspecto em comum, um padrão de pensamento, de 

maneira que os sujeitos pensem e ajam a partir de concepções estabelecidas pelas formas 

simbólicas.  Dessa maneira, a interação dos sujeitos podem se dar das mais diversas formas e 

espaços distintos, com  instâncias  e outros sujeitos, tendo em vista os recursos que estão 

colocados como disponíveis.  Ao considerar a escola, mídia e família enquanto instituições de 

interação, Setton (2002) revela que nelas existem uma perspectiva de interdependência.  Essa 

interdependência se dá pela pressão dos sujeitos entre eles mesmos, em um jogo simbólico de 

interação. 

Pensar as relações entre a família, a escola e a mídia com base no modelo de 

configuração é analisar tais instituições sociais em uma relação dinâmica criada pelo 

conjunto de seus integrantes, seus recursos e trajetórias particulares. No entanto, não 

é uma relação dinâmica entre subjetividades, mas uma dinâmica criada pela relação 

que esses sujeitos constroem na totalidade de suas ações e experiências, objetivas e 

subjetivas, que mantêm uns com os outros (SETTON, 2002, p. 110). 

 

Segundo o mesmo autor, por definição, as mídias são instâncias de socialização que se 

manifestam por diversas formas. Atualmente, as culturas vivenciadas pelas massas se 

caracterizam pela abrangência de circulação no que tange ao sistema de símbolos, como as 

imagens, os conteúdos e códigos. É através dessa organização que a mídia elabora a produção 

cultural, valores, diversão e padrões que são difundidos. 

 

3.2.4 Relação com os aparelhos celulares 

 

Durante o acompanhamento feito com os jovens constatamos, a partir das observações 

e falas, o lugar que a tecnologia ocupa no mundo juvenil vivenciado por eles. A tecnologia 

mais utilizada pelos jovens é o aparelho celular. Quando questionamos os jovens a respeito 

dessa preferência, de maneiras diferentes todos se referiram à “facilidade de comunicação”.  

A relação do jovem com o aparelho celular se mantem estreita, especialmente nos 

hábitos das meninas. O celular permanece nas mãos a todo momento, na escola, nas casas, em 

encontros do grupo pesquisado, nas festas, na “roda” de amigos. Por diversas vezes fomos 

interrompidos nos questionamentos por uma ligação de um amigo ou um familiar. Quando 
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não era uma ligação eram as mensagens que chegavam; diante disso, eles sempre falavam “só 

um minuto, Andiara, eu preciso responder”. 

Além disso, o celular possibilita outra função, o acesso à internet, especialmente 

quando se trata da rede social facebook, utilizada por grande parte dos jovens, através da qual 

eles se ocupam em “postar fotos”, “expressar sentimentos”, “jogos”, “conversar com os 

amigos próximos ou distantes”, “saber das novidades” e “se distrair”. A força dessa evidência 

pode ser melhor notada quando foi possível fazer parte dos círculos de amizades desses 

jovens no facebook. Usar o facebook enquanto possibilidade de interação fortaleceu a nossa 

compreensão do discurso e da prática desenvolvida por eles. Conseguimos constatar a 

aproximação das falas nos momentos de acompanhamento e as ações produzidas por eles 

através da rede social. O mundo externo às Goiabeiras, local que oferece restritas 

possibilidades de interação cultural, entra na vida desses sujeitos via TV e celular. Para eles, 

“morar na roça” não é mais sinônimo de isolamento. 

 

3.3 O esforço apreendido no processo de escolarização como projeto de vida 

futuro 

 

Considerando os dados empíricos da pesquisa, a escola, para a maioria dos jovens, está 

atrelada ao alicerce da construção de um projeto de vida, isso porque existe por parte dos pais, 

uma série de estratégias, consciente ou não, que os faz perceberem a escola como um 

“caminho para melhorar de vida”. Dentre essas estratégias foi possível perceber nas falas dos 

pais o valor atribuído ao processo de escolarização dos filhos: “o estudo é a única coisa que 

posso deixar para ele”. Como também pode ser percebido em estudos já concluídos por 

(Campos e Portes, 2006; Portes e outros, 2010). “Todas as famílias produzem aquilo que De 

Queiroz (1995) denomina de “lugar comum do discurso pedagógico”, pois, para todas as 

famílias, a escola pode ser vista como “importante”, como “um bem maior”, como a “única 

herança que os pais podem deixar aos filhos” e a última esperança de que os filhos sejam 

“alguém na vida” (PORTES, 2008, p.11). 

Consideramos legítimo o discurso produzido pelos pais, tendo em vista o 

acompanhamento realizado durante um ano e meio da pesquisa empírica. Todos os pais 

reproduziam continuadamente e de forma cada vez mais contundente o discurso do valor da 

escola enquanto instituição promotora de uma vida melhor para seus filhos. Nos discursos 

apareciam as mais diversas justificativas em relação à permanência dos filhos na escola: “eu 

quero que ele tenha o que eu não tive, porque eu não pude estudar”, (mãe do Antônio); “sem o 
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estudo a gente não é nada”, (mãe da Raiane). Na fala recorrente dos pais está expressa a 

“tristeza” de não ter podido estudar, especialmente devido à falta de condições materiais. 

Também pôde ser percebido que, mediante o desejo dos pais de que os filhos “permaneçam na 

escola”, embora diante das dificuldades, grande parte dos filhos educados pela ética do 

trabalho tenha que sacrificar os estudos para entrar no mundo do trabalho. 

Apesar disso, as estratégias de que os pais mais se utilizam não são intervenções 

pedagógicas propriamente ditas. Eles costumam perguntar aos filhos “como foram na escola”, 

“se eles já fizeram as tarefas da escola”, dizem que “primeiro é o estudo, depois a diversão” 

(Campos e Portes, 2006; Portes e outros, 2010), pois 

 

O habitus escolar, entendido como a construção de disposições arraigadas, duráveis 

e ordenadoras das ações, mesmo que isso não se dê de forma consciente, só pôde ser 

verificado em determinadas famílias, que demonstram ter introjetado a forma escolar 

e a ela às crianças dão respostas, em consonância com os desejos e esforços práticos 

dos pais, construídos no dia a dia, dentro de seus limites culturais e materiais, mas 

muito próximos daquelas disposições identificadas pelos trabalhos que lidam com 

trajetórias de sucessos (PORTES, 2012, p.12). 

 

O estudo é visto pelos pais e jovens como alternativa mais eficaz para melhorar as 

condições de vida. Isso pode ser observado pelo valor atribuído ao processo de escolarização, 

o que gerou intervenções dos pais nos momentos das entrevistas. No caso especifico de 

Lorena sua mãe não esteve presente em nenhum encontro. Mesmo assim, em outro momento, 

durante uma festa escolar, era nítido o discurso produzido pela mãe de Lorena, sobre “a 

importância dos estudos”, ao conversamos sobre o processo de conclusão do Ensino Médio e 

aspirações dos jovens após finalizarem mais uma etapa escolar. 

No contexto vivido por Raiane, ela relata a “insistência de minha mãe para que eu 

volte a estudar, e não tenha que voltar a trabalhar na lavoura”. Fato também constatado pela 

pesquisadora, por diversas vezes repetido, em variados dias, essa conversa específica 

geralmente se dava na cozinha de sua casa, onde costumávamos ir ao término das entrevistas, 

encaminhada por Raiane e pela sua mãe. A fala de Eni soa como um alerta “Eu falo para ela, 

você quer voltar para a lavoura? Trabalhando daquele jeito? Ganhar pouco?” Na verdade, Eni 

mostra sua preocupação com relação ao “trabalho pesado da lavoura”, à baixa remuneração e 

às pouquíssimas perspectivas de futuro, caso Raiane não volte a estudar. Eni argumenta que 

“isso [trabalhar no campo] não dá garantia para ninguém não”. 

Já Renata, mãe de Antônio, produz uma mobilização para que o filho não tenha que 

estabelecer nenhum tipo de relação com o trabalho e possa “ficar por conta de estudar”, pois, 

para ser promotor de justiça, é necessário “muito estudo e ele precisa ter o tempo livre para 
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isso”. Aliado a essa preocupação, Renata revela que, com seu grau de instrução, não propicia 

ajudá-lo nos conteúdos. No entanto, aconselha como ele deve proceder diante de dúvidas, 

“perguntar ao professor quando chegar à escola”, ou até mesmo “procuro saber das coisas 

para falar para ele”. De fato, foi possível constatar o quanto Antônio leva em consideração a 

fala da mãe e diz que passa a maior parte do seu tempo estudando. 

Quanto a Camila Borges, Renata aparentemente não se mostra mobilizada com o 

processo de escolarização da filha. Nossa hipótese, a partir de relatos produzidos por Camila, 

é que isso aconteça devido a problemas familiares que os afastaram. De fato, Renata fala 

muito pouco sobre Camila nos momentos em que nos encontramos para as entrevistas com 

Antônio, o que nos leva a crer que efetivamente existe alguma questão familiar que não 

conseguiu ser resolvida. Afinal, Renata faz questão de dizer que “Antônio ajuda todos os 

irmãos, principalmente os mais novos”, referindo-se a questões escolares. 

Quanto a Solange, mãe do Cleison, também faz referência à importância dos estudos, 

de uma maneira sutil, muitas vezes perguntando ao filho se ele “já fez as tarefas escolares”, 

assim como parte das mães oriundas das camadas populares. 

Davi continua em busca de uma orientação; no fim de 2013 ele chegou a prestar 

vestibular para Engenharia Civil na Universidade de Uberaba (UNIUBE), com polo em 

Barbacena, Minas Gerais. Embora tenha conseguido passar no processo seletivo, Davi relatou 

que “resolvi não fazer por causa da distância, ia ser muito cansativo ter que ir e voltar de 

ônibus todos os dias; além disso, a mensalidade é muito cara”. Isso nos revela que mais uma 

vez as condições objetivas têm sido um percalço na vida desses jovens. Também tentou 

ingressar no curso de Arquitetura pelo Sisu em 2014, “não consegui a nota necessária”. Davi 

caminha e busca seus horizontes; atualmente, em 2014, participou durante três meses, de um 

curso preparatório para concursos em São João del- Rei e diz que “agora estou estudando em 

casa, vou prestar o concurso do ESA e do Banco do Brasil”. E completa: “Não vou deixar de 

estudar para entrar em uma universidade, pretendo fazer o ENEM esse ano novamente, para 

ver se consigo uma nota melhor do que no ano passado. Devo fazer para UFSJ, ainda vou 

decidir entre Arquitetura e algumas dessas engenharias.” Haja vista as dificuldades 

encontradas por Davi, e ainda um pouco “confuso”, como no início da pesquisa, ele não deixa 

de traçar projetos futuros e  tenta se organizar para isso, mesmo que seu foco ainda não esteja 

completamente definido. Na verdade, o que pode ser percebido é que Davi mantém o discurso 

anterior de que “sem o estudo a gente não é nada, temos que ir para luta, não tem jeito”, o que 

parece deixar evidente seu desejo de continuar estudando. Segundo ele, o concurso é uma 
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maneira de “ter estabilidade”, mas que sua “prioridade é estudar”, “estudar para saber das 

coisas e ter um bom emprego no futuro.”  

Ainda que a família de Antônio disponha de baixo capital escolar e pouco capital 

econômico e social, existe uma mobilização efetuada pela sua mãe com o intuito de prolongar 

o tempo de escolaridade do mesmo. Como já foi dito antes, Renata busca articular todos os 

tipos de estratégias possíveis: “Mudar do sítio para São João del-Rei”, “ Não deixo ele fazer 

nada em casa, fica por conta de estudar”, “pergunto como foi na escola”, “  presto atenção nas 

pessoas que sabem mais do que eu quando estão falando de escola”; seu objetivo é efetivar 

práticas educativas, mesmo que inconsciente, de modo a favorecer o ingresso de Antônio no 

Ensino Superior. A estratégia de Renata de livrar Antônio de qualquer tarefa doméstica que 

interfira nos estudos é muito próxima daquelas estratégias utilizadas por pais altamente 

escolarizados. A diferença são as condições materiais e culturais sob as quais Renata produz 

suas estratégias. 

E de fato isso aconteceu, mas antes de chegarmos a esse ponto propriamente dito, faz-

se necessário abordarmos algumas situações anteriores a esse acontecimento. No início de 

2014, Antônio se inscreveu no SISU para ingressar no curso de Direito. Como não obteve 

êxito, decidiu prestar vestibular por meio do PROUNI, para o curso de Desenvolvimentos de 

Jogos na Universidade Anhembi Morumbi, Faculdade particular localizada em São Paulo.  

Essa escolha não foi aleatória, já que, caso Antônio conseguisse ser aprovado, ele iria residir 

com seu tio, irmão de Renata, o que viabilizaria suas condições de permanência no Ensino 

Superior. Chegado o momento do resultado, Antônio passou em primeiro lugar, e Renata 

revela: “ele passou em primeiro lugar, Andiara, e era apenas uma bolsa.” Apesar disso, Renata 

diz que seu esposo foi contra, pois acredita que a cidade é muito violenta, e Antônio não iria 

se adaptar. Acalmados os ânimos pela alegria de Antônio ter passado e ao mesmo tempo a 

“tristeza por ele não ter ido para São Paulo”, Renata segue articulando novas estratégias. 

Agora Renata resolve trabalhar para poder continuar auxiliando Antônio; ela diz “fui trabalhar 

para poder pagar um cursinho para ele, ele não podia ficar parado, não podia desanimar, eu 

via que ele estava triste, ele não podia parar.” 

Diante disso, Antônio iniciou em fevereiro de 2014 o curso Pré-Vestibular Frei 

Seráfico, em São João del-Rei; assim que se abriram as inscrições para o SISU  do segundo 

semestre, ele se inscreveu novamente. Porém, ao verificar que não teria a pontuação 

necessária para “garantir minha vaga”, repensou sua condição e resolveu pleitear uma vaga 

para o curso de Arquitetura na UFSJ. O resultado dessa reorganização foi sua aprovação como 

quarto colocado do curso de Arquitetura. No entanto, Antônio deixa claro que isso foi uma 
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maneira de garantir sua entrada no Ensino Superior, mas que ele vai se inscrever e fazer  a 

prova do ENEM este ano novamente para “ tentar conseguir uma nota maior”, pois seu desejo 

é “ser Promotor de Justiça”. O que pudemos perceber é que Antônio, juntamente com sua 

mãe, seguem em busca da realização de um sonho que é compartilhado pelos dois, mesmo 

que para isso sejam necessários mais esforços,  superação de “momentos difíceis”  e  a 

redefinição das estratégias utilizadas por eles.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar, a partir de uma sociologia do indivíduo 

proposta por Bernard Lahire (1997), os destinos sociais e escolares que foram sendo 

construídos por onze jovens rurais autores do livro de contos Bicho Encantado. A partir da 

fundamentação teórica da sociologia do indivíduo, buscamos compreender e discutir os 

aspectos que influenciam os desempenhos escolares, as dimensões familiares e sociais junto à 

experiência produzida por esses jovens através da socialização. Para isso, reconstruímos as 

trajetórias dos jovens por meio dos traços configuracionais, sendo eles 1) a relação que estes 

sujeitos mantêm com o trabalho remunerado; 2) a importância das relações extraescolares 

mantidas na construção das identidades; 3) o esforço empreendido no processo de 

escolarização como projeto de vida futuro. 

As manifestações dos jovens são muito claras ao se remeterem à facilidade sobre o 

ponto de vista do deslocamento do povoado de Goiabeiras até o Rio das Mortes. Deixam 

evidente o quanto ter um transporte gratuito oferecido pela prefeitura para o deslocamento 

contribui para a “facilidade de acesso” à escola, além de influenciar diretamente nas 

condições econômicas, já que para alguns deles seria difícil até “ pagar a passagem”. Os 

jovens deslocam-se até o Rio das Mortes por diversos motivos, dentre eles destacamos: “ir ao 

posto de saúde”, “fazer compras no supermercado”, “ir à farmácia”, “passear nos fins de 

semana”, “encontrar amigos”, “ir à lanchonete”, “fazer bicos” e “estudar”. 

Esse acompanhamento também nos possibilitou perceber a importância de ter uma 

escola que ofereça o Ensino Médio noturno, nas proximidades, para que os jovens possam dar 

continuidade aos estudos. Mais que isso, a “facilidade” diante das condições sociais e 

econômicas de ser possível, diante da proximidade da escola, aliar trabalho e estudo, assim, 

como nas pesquisas feitas por Carneiro (2008).  

Embora nossa proposta inicial não fosse colocar a escola como centro de nossas 

análises, esse foi o discurso mais destacado nas manifestações. A partir disso, é possível 

perceber, especialmente nas falas dos pais, que omissão parental não procede dentro das 

camadas populares. Assim como foi evidenciado nos estudos feitos por Lahire (1997), essa 

conclusão se deve ao fato de que, mesmo não conseguindo tratar da questão pedagógica 

propriamente dita, existe um movimento, estratégias construídas pelos pais de forma a 

interferir nesse processo, como, por exemplo, se referir à escola como “a solução para uma 

vida melhor”. Atribuindo à escola e seus conhecimentos produzidos um valor inestimável na 
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mudança de vida, “uma vida mais estável”, “como foi na escola hoje”, “já fez a tarefa” e que 

o “estudo é a única coisa que a gente pode deixar para eles”. 

Gostaríamos de ressaltar que nosso objetivo era ir além dos aspectos escolares. 

Entretanto, no momento em que foram realizadas as entrevistas com os onze jovens, as 

questões escolares sobressaíram em seus discursos. Diante disso, entendemos como 

necessário dar o devido destaque às questões escolares. Por outro lado, os perfis mostram com 

clareza que os jovens rurais dos quais nos ocupamos estão longe de serem sujeitos alienados 

do mundo em geral, o tecnológico, por exemplo, diante de uma condição material e cultural 

adversa ao desenvolvimento de suas potencialidades como sujeitos. 

Assim, retornamos a Lahire (1997), que afirma que as condições econômicas estão 

atreladas à construção de comportamentos. A ordem moral doméstica no âmbito escolar pode 

ser pensada a partir de noções de “bom comportamento”, respeito às regras, esforço e 

perseverança empreendidos pelos alunos, o que pôde ser claramente visto no esforço 

empreendido pelos jovens com relação ao processo de escolarização, a busca de novas 

possibilidades, como o curso técnico, o esforço para tirar notas boas na escola, as pessoas com 

as quais eles buscam se relacionar para aprender mais. Segundo Portes (2008), esse fato 

indica a possibilidade da longevidade escolar para as camadas populares, como vigilância dos 

pais na escolha das amizades do filho, obediência às ordens dos pais, realização das tarefas 

“cobradas pelos pais”, a valorização dos pais mediante a escola, respeito que se deve ter com 

os professores, a importância dada ao “outro” pelos pais, que apresenta um capital escolar e 

cultural diferentes do deles. 

Para Zago (2007), autores concluem em seus estudos que a importância da família não 

está atrelada apenas ao acompanhamento sistemático das atividades advindas das escolas, mas 

a um conjunto de fatores e ações, especialmente a ordem simbólica e moral, como o valor 

notável aos estudos, o lugar incontestável que a escola e seus conhecimentos produzidos 

possuem na família e o envolvimento e apoio dos pais com relação ao esforço e  desempenho 

escolar dos filhos. Nesse sentido caminha a vigilância dos pais com relação aos estudos 

através de acompanhamento das atividades escolares, nas intervenções para que os filhos não 

faltem a escola, na organização do tempo dos filhos e também na escola, a escolha de uma 

escola pública que seja considerada de referência. 

Outros aspectos relevantes que ficaram evidentes na pesquisa é a redução do número 

de filhos dentro do contexto rural, importância dada às práticas religiosas e à estabilidade nas 

atividades remuneradas pelos pais, fatores esses que podem auxiliar no sucesso escolar dos 

jovens.  
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O resultado mais evidente de tudo isso é a elevação do capital escolar no interior 

dessas famílias. Todos os filhos e filhas já superaram a escolaridade dos pais e dos irmãos e 

alguns caminham a passos largos rumo ao Ensino Superior, ampliando seus horizontes para 

muito além do pequeno povoado de Goiabeiras. Ainda que não seja muito amplo nosso 

estudo, ele aponta que as trajetórias escolares e sociais desse conjunto de jovens, e suas 

famílias, parecem indicar que estamos vivendo uma mudança estrutural na sociedade e na 

educação, pois eles ampliaram enormemente a escolaridade com relação aos familiares e ao 

meio social do qual são provenientes, apontando que podemos ampliar as nossas hipóteses de 

investigação sobre a constituição de novos tipos familiares e sua relação com escola. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS RESPONSÁVEIS 

Eu, Andiara Floresta Honotório, pesquisadora responsável pela proposta intitulada 

“Ouvindo Jovens Rurais: Construções de Destinos Escolares e Sociais”, do curso de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal de São João del-Rei, que tem como objetivo 

central investigar quais as perspectivas de futuro dos jovens, convido seu (sua) filho (a) a 

participar desta pesquisa. Peço consentimento para que seja observado em seu ambiente de 

estudo, que participe de encontros no povoado e seja entrevistado posteriormente, sendo a 

entrevista gravada em áudio, registros por meio de fotografias e divulgação dos nomes reais 

dos envolvidos na entrevista, considerando a especificidade da pesquisa apenas para fins 

acadêmicos.  

A partir deste documento atribuo garantias legais, baseadas na Resolução CNS 196/96, 

que atesta a concordância em participar da pesquisa e o direito do jovem de desistir se for de 

vontade própria. 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. Para resolver 

qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, entrar em contato com os pesquisadores 

ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei nos 

seguintes telefones:  

Andiara Floresta Honotório – 32 91093551 

Écio Antonio Portes – 32 33733184  

Concordo e assino o presente termo.  

São João del-Rei, ____ de _____________ de 2013.  

____________________________________________  

Pai ou responsável pelo aluno 
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ANEXO II 
QUADRO COMPARATIVO DAS TRÊS LDB 

 

 

 

 

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. 
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iais 

1ª série 2º Ano 7 anos 

2ª série 2ª série 3º Ano 8 anos 

3ª série 3ª série 4º Ano 9 anos 

4ª série 4ª série 5º Ano 10 anos 

  Exame de Admissão ao Ginásio       
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EN

SIN

O 
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Ginasia
l 

1ª série Séri
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6º Ano 11 anos 

2ª série 6ª série 7º Ano 12 anos  

3ª série 7ª série 8º Ano 13 anos 

4ª série 8ª série 9º Ano 14 anos 

2º Ciclo  
Colegia
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1ª série 
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1ª série 

ENSINO 
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1º Ano 15 anos 

2ª série 2ª série 2º Ano 16 anos 

3ª série 3ª série 

4ª série 
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casos 
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) 

3º Ano 17 anos 

Exame de Admissão ao Ensino Superior Admissão: Exame Vestibular Admissão: Vários  

ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR 18 anos 
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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 trazia 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 de alunos são definidas 

a critério de cada instituição ou rede de ensino. 

 

 

 


